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»» 85 rokov: Terézia Kopáčiková
»» 80 rokov: Alžbeta Kollárová, Zuzana Pápayová,
Ing. Pavol Školník, Helena Hamarová, Mária Miškovičová

MATRIKA

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od
1.2.2009 do 28.2.2009

Sofia Kudryová (22.1.2009), Marko Butko
(29.1.2009), Michaela Kormošiová, Marco Kamenický, Laura Czéreová, Roman Samuel Klč, Matúš Packa, Tomáš Lenický, Zina Čechová, Samuel
Kubík, Lukáš Marček

»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1.2.2009 do 28.2.2009

Andrej Klačan a Mgr. Marcela Sedláková, Anton
Švorec a Anna Laurenčíková rod. Miklovičová,
Peter Tóth a Ivana Petlušová, Martin Holeva a Jana Chorváthová, Róbert Berky a Slávka Mikulášiková, Martin Halmo a Mgr. Andrea Zahradní-
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referát evidencie obyvateľstva
»» 75 rokov: Helena Fölösová, MUDr. Theodóra Topercerová, Gizela Gajdošíková, Alžbeta Árendásová, Mária Kovácsová, Juliana Vančová, Katarína
Konefalová, Helena Hlavatá, Edita Vágová, Juliana
Durmiková, Karol Popluhár, Jozefa Janikovová

ková, Saber Bouzaiene a Miriama Herková, Mgr.
Róbert Čibrik a Mgr. Kristína Maceková

»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od
1.2.2009 do 28.2.2009

Jaroslav Partl (54) († 26.1.2009), Dušan Moravanský (57) († 31.1.2009), Terézia Farkašová
(79), Štefan Pištek (76), Eva Andacká (50), Ing.
Ladislav Kopáčik (87), MUDr. Ľubomír Lackovič
(61), Mária Hadnagyová (85), Irena Štoderová
(60), Ružena Šárköziová (51)
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ceny sú konečné
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
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prezidentské voľby

výsledky prvého kola
volieb prezidenta
slovenskej republiky v
okrese Šaľa
Diakovce

D. Bollová I. Gašparoviþ Z. Martináková M. Melník F. Mikloško I. Radiþová M. Sidor
11
124
30
4
8
634
0

Dlhá nad Váhom

0

27

6

1

7

274

0

Hájske

2

327

28

14

21

136

4

Horná KráĐová

7

273

42

8

20

220

4

KráĐová nad Váhom

4

49

10

3

10

563

1

Moþenok

11

737

72

47

94

312

7

Neded

3

158

20

7

4

439

4

Selice

4

123

25

3

4

331

3

ŠaĐa

70

2 459

365

133

260

4 408

51

Tešedíkovo

9

113

31

5

16

1 030

0

Trnovec nad Váhom

6

281

41

11

12

506

22

Vlþany

6

137

29

7

10

602

2

Žihárec

2

50

6

4

5

431

1

Obvod ŠaĐa (hlasy)
Obvod ŠaĐa (%)

135

4 858

705

247

471

9 886

99

0,82%

29,62%

4,29%

1,50%

2,87%

60,27%

0,60%

D.Bollová;0,82
M.Sidor;0,6
výzva pre občianske
združenia a
neziskové organizácie
I.Gašparoviē;29,62
Mesto Šaľa pripravuje workshop pre neziskové organizácie pôsobiace
na území mesta. Cieľom workshopu je predstavenie združení a ich činnosti verejnosti ako aj hľadanie možnej
spolupráce neziskových organizácií s mestom.

Ak máte záujem o účasť na workshope, pošlite svoje údaje na adresu: melusova@sala.sk
alebo vyplňte dotazník na www.sala.sk
Mesto ŠaľaI.Radiēová;60,27
ponúka neziskovým organizáciám: priestor na internetovej
stránke, priestor v
Z.Martináková;4,29
mesačníku samosprávy, možnosť získať dotácie z rozpočtu mesta...
M.Melník;1,5

F.Mikloško;2,87
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sociálna práca

Sociálnoprávna ochrana detí a
sociálna kuratela

O

d nového roku 2009 nadobudol účinnosť zákon č.466/2008 Z.z, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.305/2005 Z.z.. Dôvodom na rozsiahlu novelizáciu tohto zákona
bola úprava ustanovení, ktoré umožňovali
rôznu interpretáciu, napríklad: rozhodovanie o výchovných opatreniach, zaraďovanie
detí do organizačných sústav detských domovov, a taktiež úprava ustanovení, ktoré sa
v praxi ukázali ako nepoužiteľné napr. tvorba priorít úradov a spôsob poskytovania finančných príspevkov neštátnym subjektom.
Novelou zákona sa upravilo opatrenie finančného charakteru v časti povinnosti
obce, kde sa okrem precizovania súčasnej
právnej úpravy zohľadňuje aj skutočnosť, že
obec preukázateľne pracovala s dieťaťom a
jeho rodinou najmenej jeden rok pred jeho
umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o ústavnej starostlivosti.
Vzhľadom na potreby klientov bolo potrebné rozšíriť spektrum a možnosti programov
sociálnej kurately detí a rozšíriť opatrenia
na predchádzanie a riešenie problémových,
krízových a konfliktných situácií v rodinách

a náhradných rodinách. Doplnila sa možnosť prípravy osôb, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo
osôb, ktoré majú podaný návrh na zverenie
dieťaťa, ako aj povinnosť prípravy osôb, ktoré si na krátky čas berú do svojho rodinného
prostredia dieťa z detského domova. Novela
zákona zavádza nové opatrenia na zlepšenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jedná sa o úpravu výslovného zákazu
používania telesných trestov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, zlepšenie sprostredkovania osvojenia a pestúnskej starostlivosti,
ako aj nová úprava organizačného členenia
detských domovov tak, aby sa favorizovala
starostlivosť v profesionálnych rodinách a
stanovenie maximálnej kapacity v detských
domovoch.
RSDr. Peter Gomboš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Nových Zámkoch
vedúci úseku sociálnych vecí a rodiny
detašované pracovisko Šaľa

Platby cez POS terminál

Mesto Šaľa oznamuje, že v pokladni mestského úradu a v pokladni domu
kultúry je možné platiť aj prostredníctvom POS terminálu, týmito platobnými kartami:
MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, Maestro, Diners
Club International, American Express, JCB Cards.
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1. máj
Tento rok si pripomenieme 20. výročie nežnej revolúcie!
...a preto Mesto Šaľa vyhlásilo rok 2009 za Rok demokracie
...a preto MsKS Šaľa a Divadlo ŠOK
dňa 1.mája 2009 pred MsÚ
usporiadajú divadelný cyklus
Pamätáte sa na...

1.máj 1989
Program:
Príhovor z tribúny predstaviteľov politbyra a prvomájový sprievod.
Michail Sergejevič Gorbačov (prezident ZSSR) -- Majo Labuda
Gustáv Husák (prezident ČSSR) -- Erik Peťovský
Miloš Jakeš (generálny tajomník KSČ) -- Viktor Vincze
Valentina Vladimirovna Tereškovová (prvá žena vo vesmíre) -- Alena Demková
Predseda MsV KSS -- Roman Hačo Hatala
ďalej hrajú -- prvomájový sprievod, alegorické vozy, pionieri a pionierky,
príslušníci VB, Holubica mieru...
Dramaturgia a réžia -- Roman Hačo Hatala
Každý, kto rád spomína a je schopný sa zabaviť, môže byť súčasťou prvomájového
sprievodu. Vlastné mávatká a dobové oblečenie je vítané!!!

Ďalej Vás pozývame na cigánsku pečienku a čapované pivo!
Okrem spomienky na prvomájovú manifestáciu, sme pripravili aj bohatý hudobný
program.

Nikoho nevelebíme a nikoho nezosmiešňujeme!
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Centrum vašej obce rozkvitne
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Vďaka Regionálnemu operačnému programu môžete na skrášlenie centra vašej obce alebo mesta čerpať prostriedky z fondov EÚ.
Aj vaše centrum môže byť miestom, kde je radosť žiť.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory – samostatne
dopytovo orientované projekty. V rámci nej môžete pre vašu obec alebo mesto žiadať investície z fondov Európskej únie na úpravu verejných
priestranstiev a prvkov verejnej zelene, na výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, zastávok, verejných
hygienických zariadení, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok alebo na úpravu a reguláciu povodí.
Kód výzvy: ROP-4.1a-2009/01, priebežná výzva
Podrobné informácie na www.ropka.sk a www.nsrr.sk.

Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

sociálna práca

Práca terénneho sociálneho
pracovníka

V

našom meste pokračuje projekt (od
1.9.2008) s názvom: Nástroj pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu.
Pracovať začínam akousi exkurziou zmyslu
práce sociálneho pracovníka. Vyplýva to zo samotnej zameranosti sociálnej práce na hodnotu a
umenie žiť, na starostlivosť a pomoc tým, ktorým
sa momentálne nedarí. Sociálny pracovník, aby
adekvátne plnil svoje poslanie, musí nevyhnutne poznať potreby a problémy každého klienta v
danej lokalite. Dôkazom toho je fakt, že korene
sociálnej práce sa nachádzajú v rôznych charitatívnych organizáciách, ktorých činnosť bola zameraná na vytváranie ľudského vzťahu človeka
ku človeku, dobročinnosť, spravodlivosť a spoluzodpovednosť za iných. Humanizácia kontaktu sociálny pracovník – klient je podmienená

humanizáciou celej spoločnosti. Spoločnosť by
bola humánnejšia vtedy, ak každý jej člen by mal
možnosť uspokojovať svoje potreby. Ak táto možnosť je nedostupná pre klientov, potom potrebujú pomoc odborníkov (psychológov, sociológov a
iných) ale aj pomoc sociálneho pracovníka.
Pomoc sociálneho pracovníka v našom
meste využíva približne 40 ľudí bez domova.
Pomoc potrebujú pri vybavovaní osobných dokladov, dávkach hmotnej núdze, starobnom dôchodku a iných pre nich dôležitých veciach. Bola
im zabezpečená teplá strava, oblečenie cez charity a v tomto roku sa má dokončiť útulok pre ľudí
bez domova.
Jozef Révay
Terénny sociálny pracovník mesta Šaľa
revay@sala.sk, tel. 031/7705981 kl.131

terénna sociálna práca - nástroj pomoci ľuďom
bez domova v meste šaľa

Prijímateľ: Mesto Šaľa
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Mesto Šaľa (okres Šaľa, Nitriansky kraj)
Kód ITMS: 27120130093
Trvanie projektu:
Dátum začatia: 01.10.2008, dátum ukončenia: 31.08.2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 19048,05 EUR (573841,80 Sk)
Cieľ projektu: Zlepšenie životných podmienok =
zníženie miery sociálnej exklúzie ľudí bez domova žijúcich v meste Šaľa. - prostredníctvom aktivít
spojených s realizáciou terénnej sociálnej práce v
zmysle štandardov terénnej sociálnej práce v obci
s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami, komunitnej práce.

Špecifické ciele projektu:
»» Podpora re/integrácie do života spoločnosti,
na trh práce
»» Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií ľudí bez domova
»» Rozvoj služieb starostlivosti (prístup k informáciám, zamestnaniu, bývaniu, opatreniam

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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sociálna práca
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
zdravotnej starostlivosti), zvyšovania ich dostupnosti a kvality
»» Podpora sociálnych služieb nízkoprahového
charakteru, terénnej sociálnej práce a špecifických programov zameraných na aktiváciu
vnútorných zdrojov cieľovej skupiny vykonávaných v prirodzenom životnom prostredí
»» Podpora komunitnej práce a s ňou súvisiacou
zmenou postojov verejnosti k vnímaniu problematiky bezdomovectva (príčinno-dôsledkové vzťahy, potreba pomoci, priorita riešenia
problematiky), aktivity zamerané na komunitné plánovanie, komunitný rozvoj, aktivity zamerané na senzibilizáciu majority
Hlavná aktivita: Výkon terénnej sociálnej práce
zameranej na ľudí bez domova v meste Šaľa, ktorá
spočíva najmä v:
»» sociálnom poradenstve
»» priblížení dostupnosti sociálnych služieb ľuďom bez domova
»» spolupráci s odborníkmi z pomocných profesií
(lekár, psychológ, sociálni pracovníci v štátnej
správe, samospráve, právna pomoc)
»» pomoci pri zabezpečovaní základných životných potrieb, reintegrácii do života spoločnosti
a na trh práce, pri odstraňovaní sociálno-patologických javov (závislostí a pod.)
Cieľovou skupinou projektu sú ľudia bez domova žijúci v meste Šaľa, uvedená skupina je vo všeobecnosti niekoľkonásobne znevýhodnená.
»» ľudia bez domova žijúci v meste Šaľa
A.1 Osoby využívajúce služby Útulku na Jazernej
ulici
A.2 Osamelí rodičia s deťmi využívajúci služby
domova pre osamelých rodičov
A.3 Osoby žijúce v provizórnych samostatne vybudovaných prístreškoch a v neobvyklých stavbách
A.4 Osoby žijúce samotárskym spôsobom života,
izolovane od majoritnej spoločnosti ale aj od ľudí
bez domova
A.5 Osoby vysťahované z vlastného, alebo nájomného bytu.

»»
ľudia
ohrození
stratou
bývania
žijúci
v
meste
Šaľa
A.6 Potenciálni neplatiči
Samotná realizácia hlavnej projektovej aktivity terénnej sociálnej práce vo vzťahu k úlohám terénneho sociálneho pracovníka má prispieť k :
»» naplneniu základného nástroja pomoci ľuďom
bez domova – individuálnej sociálnej práci s
klientom v jeho prirodzenom prostredí
»» rozvoju, podpore, zabezpečeniu služieb (vrátane sociálnych služieb), ktoré sú v meste Šaľa
nedostatkové (v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb, ako napr. bývanie, hygiena, ale aj sociálne poradenstvo) a to tým, že
terénny sociálny pracovník bude úzko spolupracovať s mestom Šaľa, organizáciami poskytujúcimi sociálne a podporné služby v meste
(charitatívne, cirkevné organizácie)
»» podpore komunitného plánovania (o. i. komunitného plánovania soc. služieb), keď terénny sociálny pracovník bude vyvíjať aj aktivity zamerané na komunitné organizovanie,
komunitné plánovanie za účasti partnerských
organizácii z verejnej správy, samosprávy, mimovládneho aj podnikateľského sektora a v neposlednej rade aj verejnosti
»» zmene postoja verejnosti k problematike bezdomovectva informovaním o realizovaných
aktivitách zameraných na reintegráciu ľudí bez
domova do života spoločnosti, na trh práce
Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:
V oblasti sociálnej mesto spolupracuje s Katolíckou jednotou, Diecéznou charitou a mnohými
ďalšími formálnymi a neformálnymi občianskymi skupinami.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk; www.fsr.gov.sk.
Kontakt: Jozef Révay, Terénny sociálny pracovník mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7,
927 15 Šaľa, revay@sala.sk, www.sala.sk, tel.
031/7705981 kl.131, mobil: 0917 647978
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kultúra

B

udova bývalej školy v osade
Hetméň, patriacej k Šali. Na
vyučovacie účely sa využívala ešte po
2. svetovej vojne. Podľa neoverených
informácii sa časť využívala ako fara.
V roku 1898 ju dal postaviť ostatný
majiteľ gróf Jozef Huňady.

Zvonica v obci
Matúškovo

Pripravil: Ľ. Mešťan

POZOR!
Akcia:
ZĽAVA 50%

na okná ELEGANCE
do 31. 3. 2009
RKaTRADE, s. r. o.
autorizované zastúpenie INCON
Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalého Hydrostavu), mobil: 0905 / 601 186
Cenové kalkulácie: Tel/fax: 031 / 770 7704 (12.oo-16.oo hod.)
sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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mestská polícia

Štatistika prípadov MsP Šaľa
február 2009
»» Dňa 2.2.2009 o 16,35 hod sa nemiestne správala v podnapilom stave 16 ročná S.S.z Kajalu a opakovane o 21,45 hod.
U menovanej bola vykonaná dychová
skúška s výsledkom 0,91 mg/l. Menovanú prevzal strýko a prípad odstúpený
ÚPSVaR.
»» Dňa 5.2.2009 sa dopustili drobnej krádeže v HM Tesco maloletá 8 ročná K.S. zo
Šale a 7 ročná V.M.. Prevedený pohovor
s rodičmi.
»» Dňa 22.2.2009 o 21,35 hod nám anonym
nahlásil, že na ul. Narcisovej je z bytu vidieť oheň. Po príchode hliadky MsP na
miesto sa zistilo, že sa jednalo o byt 24
ročného R.K. zo Šale, ktorý si varil večeru a zaspal. Oheň uhasil ešte pred príchodom hliadky MsP a PO.
»» Dňa 25.2.2009 o 10,05 hod na ul. Hlavnej predávali paplóny 42 ročná F.E.a 53
ročný K.J. obaja z Rumunska. Vyriešení
blokovou pokutou po 10 €.
»» Dňa 26.2.2009 o 11,15 hod hliadka MsP
asistovala pri dopravnej nehode na križovatke ul. Nemocničná – SNP, kde vodič OMT, 27 ročný R.H. zo Šale zrazil
cyklistku 77 ročnú J.K. z Kráľovej n/Váhom. Hliadka zabezpečovala miesto nehody do príchodu DP.
»» Dňa 28.2.2009 o o 05,45 hod nám oznámila predavačka z predajne potravín
Olympia na Nám. Sv. Juraja, že pred
vchodom do predajne ležia na zemi 2

muži. Po príchode hliadky na miesto sa
zistilo, že sa jedná o 23 ročného D.Sz. a
21 ročného D.Sz. obaja z Kráľovej n/Váhom, ktorí boli v silne podnapilom stave.
Hliadkou prebudení a vykázaní. Prípad v
štádiu riešenia.
Štat. vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa február 09
Priestupok Názov priestupku
VZN 3
VZN 3/03
VZN 7
VZN 8
VZN 14
VZN 16
VZN 35

Obchodná a podnikateľská
činnosť
O ochrane ovzd.pred zneč.
lát.a o popl.za zneč.ovzdušia
O podm. predaja výrobkov
a poskyt. služ. na trhoviskách
O udrž.všeobecnej čistoty
a tvorbe, ochrane a údržbe
zelene
O státí voz. na park., odťah.
voz. a odstraň.opustených voz.
O zásadách uskutočňovania
propagácie a reklamy
O podmienkach a podrobnostiach držania psov
Pult centralizovanej ochrany

PCO
Verejný poriadok
§ 47
Občianske spolunažívanie
§ 49
Proti majetku
§ 50
Zák.znač. Dopravné značky
Na úseku podnikania
§ 24
O premávke na pozem. kom.
315/96
Dopr.nehody
Trestné činy
Iné prípady
Spolu:
Blok. po140 pokút v celkovej sume
kuty:

1
2
20
103
17
1
19
59
50
12
20
49
4
3
1
3
52
416
1340 €

por. Ján Komjáthy
vel. odd. štat. a evidencie
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mestská polícia

Mestská polícia informuje

S

nahou MsP Šaľa je získanie si dôvery občanov, na základe dosiahnutých
výsledkov MsP ako takej v smere zabezpečovania podmienok pre vyššiu kvalitu života našich občanov. Z rôznych analýz vývoja kriminality a inej protispoločenskej
činnosti je zrejmé, že kriminalitu a inú
protispoločenskú činnosť nie je možné riešiť iba prostriedkami represie a je potrebné
stratégiu polície postaviť na preventívnych
aktivitách, ktoré by obmedzovali nástup
protispoločenských činnosti v príslušnom
územnom celku. Pocit anonymity páchateľov trestných činov pôsobiacich v meste,
ich presvedčenie, že nebudú políciou zistení, usvedčení a postihnutí, výrazne zvyšuje
ich odvahu a odhodlanie spáchať protispoločenský čin. Tento kriminogénny činiteľ
treba nevyhnutne eliminovať komplexnými
a vzájomne prepojenými preventívnymi aktivitami. Prednosťou preventívnych aktivít
je úsilie o to, aby sa občan nestal ani páchateľom ani obeťou protispoločenského činu.
Preventívne aktivity sa však nedajú vykonávať bez vzájomnej spoluúčasti a spoluzodpovednosti verejnosti – polícia. Aby bola
verejnosť lepšie a rýchlejšie informovaná o
činnosti MsP, bola spustená webová stránka
MsP Šaľa (www.msp.sala.sk). Budeme na
nej informovať o činnosti MsP, uverejňovať
štatistiky, oznamy, fotky odchytených túlavých psov, upozornenia atď. Samozrejme aj
prípadne odpovedať na vaše otázky. Budeme
veľmi povďačný, keď nám aj svojimi
postrehmi a informáciami o páchaní protispoločenskej činnosti, pomôžete zlepšiť bezpečnostnú situáciu v našom meste.

Upozornenie
Majitelia psov pozor!
Na základe viacerých sťažností občanov a v
záujme ochrany zdravia detí pristúpi mestská polícia k častejším a razantnejším kontrolám, ktoré budú zamerané na dodržiavanie Všeobecno - záväzného nariadenia č.
35/2002 o podmienkach a podrobnostiach
držania psov na území mesta Šaľa. Kontroly budú prioritne zamerané na dodržiavanie
zákazu vodiť psov do nasledujúcich priestorov :
a) na detské, športové a školské ihriská
b) do areálov školských a predškolských zariadení
c) do kostolov a ich areálov
d) na cintoríny
e) do zdravotníckych zariadení
a na všetky ostatné miesta, označené zákazom vstupu psov.
Voľný pohyb psov v katastrálnom území
mesta Šaľa je povolený len na miestach vyznačených informačnými tabuľami MsÚ v
Šali v medzihrádzovom priestore rieky Váh z
oboch strán koryta. Na ostatné územie mesta sa vzťahuje zákaz voľného pohybu psov.
Kontrola bude zameraná aj na znečisťovanie
verejného priestranstva alebo spoločných
priestorov bytového domu psími výkalmi.
Pri znečistení uvedených priestorov je ten,
kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť a zneškodniť prostredníctvom
zberu komunálneho odpadu (najlepšie pomocou igelitového vrecka) a udržiavať spoločné priestory v čistote.
Chcem apelovať na majiteľov psov, aby boli trochu ohľaduplnejší hlavne voči deťom,

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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knižnica
ktoré sa chcú hrať na detských ihriskách (sú
pre ne určené) a trávnatých plochách a neznemožňovali im ich pohyb a hru kvôli tomu, že sa im nechce zbierať psie výkaly.
Na záver by som chcel poprosiť občanov riešených za porušenie VZN, či inej právnej

normy, aby sa voči príslušníkom MsP správali slušne (môže to určite ovplyvniť výšku
pokuty) a uvedomili si, že príslušníci si len
plnia svoje povinnosti a snažia sa o to, aby
naše mesto bolo bezpečnejšie a čisté.
por. Ján Komjáthy
vel. odd. štat. a evidencie

Súťaž
Mestská knižnica Jána Johanidesa –
oddelenie odbornej literatúry zahajuje
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
internetových stránkach 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
- mailom na adresu kniznicano@sala.sk
Súťaž potrvá od januára do konca júna 2009. Prví traja výhercovia budú odmenení
hodnotnými knihami.

Otázky na mesiac marec 2009:
1. Pred Mestskou knižnicou Jána Johanidesa v Šali je umiestnená socha sv. Juraja s drakom. Od roku 1963 je kultúrnou pamiatkou a je zaradená do zoznamu pamätihodností
mesta. Uveďte, z ktorého obdobia socha pochádza a kto je jej autorom?
2. Vymenujte aspoň tri kultúrne pamiatky mesta Šaľa
3. Uveďte mená primátorov nášho mesta

www.kniznica.sala.sk
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školstvo

Čo nového v oblasti
školského vzdelávania

Z

meny v zmysle nových
legislatívnych predpisov sa najviac dotkli základných škôl. V prvom polroku
školského roka 2008/2009
boli aktivity metodického
úseku Spoločného školského úradu zamerané predovšetkým na podporu
úspešnej realizácie výchovno-vzdelávacích programov
v školách, prípravy škôl na
prechod na novú menu euro, vzdelávacích podujatí pre
učiteľov škôl a školských zariadení celého okresu Šaľa.
Riaditelia základných škôl
vypracovali
individuálny
školský vzdelávací program
(ŠkVP) v zmysle nového
školského zákona prispôsobený vlastným podmienkam, kde sa zohľadnili špecifické lokálne a regionálne
podmienky a potreby. Východiskom a záväzným projektom pre vypracovanie
ŠkVP školy bol štátny vzdelávací program (ŠVP). Pre
vypracovanie ŠVP a obsahu
vzdelávania podľa jednotlivých stupňov vzdelávania
odborníci použili medzinárodnú štandardnú klasifikáciu ISCED (International Standard Classification
of Education), podľa ktorej

sa postupuje v Európe. Táto klasifikácia vzdelávania
je akceptovaná aj inými
medzinárodnými organizáciami (UNESCO, OECD).
Základné školy teraz postupujú podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 1.
stupeň: ISCED 1 Primárne
vzdelávanie – vzdelávanie
na primárnej úrovni, štátneho vzdelávacieho programu
pre 2. stupeň: ISCED 2 (Nižšie sekundárne vzdelávanie
– vzdelávanie na nižšom
sekundárnom stupni, ktoré nadväzuje na primárne
vzdelávanie pred vstupom
na vyššie sekundárne vzdelávanie) a vlastného ŠkVP v
1. a 5. ročníku.
Vedúci metodických združení na 1. stupni ZŠ boli
oboznámení s aktuálnymi
legislatívnymi zmenami a s
možnosťou prihlásenia sa
na rozširujúce vzdelávanie
učiteľov 1. – 4. ročníkov v
oblasti cudzích jazykov, z
ktorých 20 sa prihlásilo na
štúdium anglického a nemeckého jazyka. V súvislosti so zavedením novej meny
školy vypracovali Plán zavedenia meny euro pre všetky
oblasti. Žiaci prezentovali
svoje znalosti o eure nielen

v škole, ale aj pre občanov
mesta a v rámci okresu aj na
otvorenej vyučovacej hodine matematiky v neplnoorganizovanej Základnej škole
v Žihárci, ktorú odučila riaditeľka školy, Mgr. Libuša
Šlahorová.
V základných školách s vyučovacím jazykom maďarským sa naďalej venuje zvýšená pozornosť vyučovaniu
slovenského jazyka s osobitným dôrazom na prehlbovanie komunikatívnych
zručností. Učitelia 1. ako aj
2. stupňa v rámci ďalšieho
vzdelávania navštevujú cyklus seminárov pod názvom
Nové metódy vo vyučovaní slovenského jazyka ako
nematerinského jazyka v
školách s VJM. Odborným
garantom prednášok sú lektori z UKF Nitra. Toto vzdelávanie zabezpečuje Zväz
maďarských pedagógov na
Slovensku.
Sekcia učiteľov dejepisu sa
podieľala na odbornom posúdení pripravovanej publikácie Príručka k regionálnym dejinám. V priestoroch
CVČ sa uskutočnil pracovný
seminár s prehliadkou výstavy za odborného výkladu
pána Kormošiho, zamest-
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nanca CVČ. Školy nášho
okresu sa zapojili do prvého
ročníka dejepisnej olympiády, kde do okresného kola
v časti regionálne dejiny zostavili otázky učiteľky Mgr.
Erika Puterová a Mgr. Mária
Brányiková zo ZŠ Ľ. Štúra na
Pionierskej ulici v Šali.
Štátny vzdelávací program
pre materské školy ISCED
0 (Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa – všetky
druhy vzdelávania predchádzajúce primárnu úroveň)
vymedzuje všeobecné ciele materských škôl, kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti detí a
rámcový obsah vzdelávania
v materských školách. Na
základe uvedeného programu si MŠ vytvárajú školské vzdelávacie programy,
v ktorých zohľadňujú špecifické regionálne i miestne podmienky a potreby. V
plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti využili interné programy a projekty.
Vzdelávanie riaditeliek materských škôl a zástupkýň
ZŠ s MŠ k tvorbe školského
vzdelávacieho programu sa
realizovalo za účasti lektorky Mgr. Jadranky Földesovej
zo Štátnej školskej inšpekcie. Spoločný školský úrad
zabezpečil pre učiteľky MŠ
odborné semináre k predprimárnemu edukačnému

procesu za účasti odborníčky pre predprimárne vzdelávanie PaedDr. S. Kikušovej, CSc.: Hra a jej možnosti
využívania v podmienkach
predprimárnej edukácie (za
účasti 22 učiteliek z okresu),
Plánovanie, organizovanie a
realizácia kurikulárnych projektov (26 učiteliek z okresu). PhDr. Pajdlhauserová
a PhDr. Medlen oboznámili
riaditeľky materských škôl a
zástupkyne MŠ v ZŠ s novými legislatívnymi predpismi
na odbornom seminári v
Nitre s názvom Legislatívne aspekty predprimárneho
vzdelávania v materskej škole. Členky sekcie riadenia
materských škôl vypracovali
metodický materiál z literárnej gramotnosti a pripravujú
metodický materiál k didaktickým hrám pre materské
školy nášho okresu.
Každý riaditeľ predložil zriaďovateľovi správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti,
výsledkoch a podmienkach
školy (školského zariadenia)
za uplynulý školský rok a
zabezpečil prístupnosť materiálu pre verejnosť. Sekcia
riadenia základných škôl v
spolupráci s odborovou organizáciou zrealizovala celookresné dvojdňové pracovné stretnutie riaditeľov
škôl v Trenčianskych Tepliciach. Súčasťou stretnu-

tia bol aj odborný seminár
s predstaviteľmi ZO OZ
PŠaV. Zástupca Agentúry MŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ so sídlom v Nitre,
Mgr. Peter Szabó, prezentoval riaditeľom základných
škôl okresu materiál k operačnému programu Vzdelávanie – Premena tradičnej
školy na modernú.
Prezentácia bola podnetom
pre riaditeľov základných
škôl na možnosť čerpania
finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ
na modernizáciu materiálno-technického vybavenia
škôl a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
Spoločný školský úrad zareagoval a vypracoval projekt
Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa na základe
výzvy MŠ SR a operačného
programu Vzdelávanie –
Premena tradičnej školy na
modernú, ktorý bol podaný
dňa 19.1.2009 na schválenie.
Do projektu je zapojených 5
základných škôl nášho mesta, ZŠ Ľ. Štúra podala v rámci výzvy samostatný projekt.
metodický úsek SŠÚ
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knižničná beseda

Magda Vášaryová v knižnici

P

iatok 13. marca bol pre žiakov 3.A triedy netradičný. Žiaci dostali pozvanie od vedenia Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali na besedu s veľmi zaujímavým a
vzácnym hosťom p. Magdou Vášáryovou. Deti si spolu s pani učiteľkou pripravili zoznam
otázok, ktoré chceli položiť tejto herečke a političke. Po milom privítaní tak mohli urobiť a
následne sa dozvedeli množstvo informácií o jej súkromnom aj hereckom živote, jej kariére,
politickom smerovaní, bežných radostiach. Zopár zaujímavostí je tu: pani Magda vie veľmi
dobre po poľsky, má rada červenú, čiernu a bielu farbu, nemá rada zelenú. Obaja rodičia
boli profesiou učitelia, takže pôvodne smerovala k tejto profesii aj ona sama, ale nakoniec
sa rozhodla pre štúdium sociológie. Medzi jej záľuby patrí: čítanie, plávanie, turistika, nemá
rada kávu. Na otázku, či jej chýba herectvo, odpovedala, že túto prácu už prenechá mladším.
Napísala knižku o svojom rodisku – Banskej Štiavnici, ktorú venovala svojmu otcovi.
V budúcom školskom roku sa deti budú na hodine vlastivedy učiť o svojom hlavnom meste
– Bratislave a Bratislavskom hrade a pri tejto príležitosti dostali deti milé pozvanie od pani
poslankyne pozvanie na prehliadku hradu, na ktorej ich bude osobne sprevádzať.
Po zodpovedaní otázok od detí, im pani Magda čítala úryvky z knihy Matilda od autora Roalda Dahla. Pútavým čítaním deti vtiahla do deja, pri ktorom sa mohla naplno rozvíjať ich
vlastná fantázia a predstavivosť.
Heslom pani Magdy je : „stále sa usmievať“, čo sa jej podarilo napĺňať počas celého stretnutia
s deťmi.
PaedDr. Iveta Sabová – triedna uč. 3.A
ZŠ J. C. Hronského Šaľa
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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historický kalendár
Historický kalendár 2009

Osobnosti - MAREC
9. Vrablec, Jozef – 95. výročie narodenia
4.marec 1914 Závod – 19.marec 2003 Nitra,pochovaný v Závode
Teológ, univerzitný profesor,náboženský spisovateľ,cirkevný hodnostár. V rokoch 1943-45
pôsobil v Močenku,1945-52 v Nitre ako kaplán,riaditeľ meštianskej školy,profesor na Obchodnej akadémii a biskupskom seminári. Od roku 1959 profesor, neskôr dekan Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty UK,1973 generálny vikár a kanonik nitrianskej kapituly,
1979 veľprepošt,1990 pápežský prelát. Bol nositeľom viacerých cirkevných i spoločenských
ocenení, v r.1995 ocenený Cenou mesta Nitra.

10. Sabó, Alojz – 105. výročie úmrtia
14.október 1818 Neded – 13.marec 1904 Budapešť /Maďarsko/
Veterinárny lekár, univerzitný profesor. Od 1846 adjunkt honvédskeho práporu v Jászkunságu a školiteľ vojenských podkúvačov koní a felčiarov v Pešti, neskôr vyslanec lekárskeho
zboru na školení lekárov a zverolekárov v Soprone, od 1851 univerzitný profesor, 1876-1901
riaditeľ a učiteľ verejnej školy a výchovného ústavu v Pešti. Napísal dielo o besnote, od roku
1856 vydával časopis Magyar Néplap a založil časopis Századunk.

11. Svätopluk I. – 1115. výročie úmrtia
840 - 17.marec 894 Nitra / pravdepodobne
Kráľ, veľkomoravský panovník. Príslušník dynastie Mojmírovcov, najvýznamnejší veľkomoravský panovník.Veľká Morava počas jeho vlády dosiahla najväčšiu územnú rozlohu i
vrchol svojej moci. Za jeho vlády bola v roku 880 bulou pápeža Jána VIII. slovenská liturgia
definitívne povolená a vytvorená samostatná cirkevná provincia s biskupstvom v Nitre.
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mládežnícky tábor

International Winter Youth
Camp 2009

V

dňoch 22.-28. februára 2009 sa zúčastnili žiaci Základnej školy J. C. hronského zo Šale zúčastnili Medzinárodného
mládežníckeho zimného tábora – 2009 Zblížme
sa
športom
v Malej
Lučivnej, ktorý
s p o lu f i nancoval
Medzinárodný Višegrádsky fond
(IVF).
Spolu 128 účastníkov zo štyroch krajín.
Hlavným
cieľom
tohto
podujatia,
ktorého
hlavným
organizátorom
v
tomto roku bolo naše partnerské mesto
Końskie z Poľska,
bolo vzájomne spoznanie sa mladých
ľudí z našich partnerských miest: poľského Końskie, českého Telča, slovenskej
Šale a maďarského Oroszlányu, prostredníctvom športu a spoločných aktivít. Mládež
sa lyžovala, snowbordovala, spievala populárne pesničky a počas národných večerov
poznávala kultúru a históriu každého mesta.
Hotel Smrečina sa stal dejiskom zábavných,
ale aj poučných večerov, pričom podľa jed-

notlivých krajín dostali účastníci aj tričká s
logom IVF.
Streda 25.februára 2009 bol venovaný tematike Višegrádu. Doobeda každodenné lyžovanie na svahu vymenili účastníci tábora za Tatralandiu,
kde sa zohriali v termálnych
žriedlach. Po návrate na mládež už čakali významní hostia:
Krzysztof Obratański – primátor mesta Końskie, Martin
Alföldi – primátor mesta Šal’a,

Roman Fabeš – primátor mesta Telč, Rajnai
Gábor, primátor mesta Miasta Oroszlány.
Po spoločnom obede s deťmi sa všetci stretli
v spoločenskej sále hotela s cieľom podpísania zmlúv o partnerskej spolupráci na rok
2009, ktoré podpísali Końskie a Šaľa, Telč
a Šaľa a tiež Oroszlány i Šaľa. Do programu spolupráce bolo zahrnuté aj vyhlásenie
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zorganizovania podobného lyžiarskeho tábora, ktorého projekt v tomto prípade predloží mesto Telč. Následne bolo prezentovaných niekoľko faktov z histórie Višegrádskej
štvorky V4 a Medzinárodného višegrádskeho fondu IVF.
Po oficiálnej časti podpísania zmlúv nadišla chvíľka prekvapenia – dorazili torty s erbami miest, ktoré boli privezené priamo zo
Šale. Nakoniec prišlo rozhodnutie v súťaži
karaoke a záverečný koncert, ktorý zapojil

všetkých do spevu a tanca. V súťaži zvíťazila
skupina Kriplkara z Telča s piesňou Mašinka.
V posledný deň po rozlúčke sa vydali účastníci tábora všetkými svetovými stranami na
cestu domov, kam šťastne dorazili bohatší
nielen o lyžiarske zručnosti, ale aj o zážitky
z medzinárodného prostredia, nové priateľstvá a vedomosti z kultúry a histórie partnerských miest.

Deti s autizmom

2

. apríla si pripomíname celosvetový deň autizmu. Autizmus je komplikovaná porucha,
ktorá naruší vývoj komunikácie v rannom detstve a dieťa zanechá neschopné vytvárať
normálne medziľudské vzťahy. Autizmus je tiež charakterizovaný stereotypným chovaním,
obmedzenými záujmami a aktivitami. Dieťa neznáša zmeny, jeho správanie je doprevádzané problémami ako sú výbuchy hnevu, agresivita, krik či sebazraňovanie. Tieto prejavy sú
obranou dieťaťa získať bezpečie voči okolitému svetu. Autizmus je celoživotné postihnutie.
Ovplyvní život postihnutých jedincov a ich rodiny.
V Šali je už 6 rokov zriadená trieda, v ktorej je poskytované vzdelávanie deťom s autizmom.
V súčasnosti je to alokované pracovisko Spojenej školy v Šali / bývalá špeciálna ZŠ / v priestoroch ZŠ J. Hollého v Šali- Veči. Vzdeláva sa tu 8 žiakov vo veku 8-14 rokov. Pracuje s nimi 5
ped. zamestnancov. Vzdelávanie prebieha formou štrukturovaného programu TEACH. Ide
o edukačno - tréningový program. ktorý bol vytvorený na univerzite v Severnej Karolíne
pod vedení prof. E. Schoplera a dnes je rozšírený po celom svete. Podstatou tohto programu
je vytvorenie štrukturovaného prostredia, úloh, využívanie
systému komunikačných kariet. Tento program pomáha
dieťaťu sprehľadniť
prostredie, vedie ho
k samostatnosti a
zmysluplným činnostiam.
Mgr. J. Vrábelová
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F u t b a l

P

rvoligová súťaž napriek tomu, že jej
pani Zima nedovolila načas odštartovať (poznámka autora: prvé kolo odvetnej časti ročníka 2008/2009, ktoré sa malo
odohrať 28. februára 2008 a Šaľa v ňom mala
hostiť Podbrezovú riadiaci orgán SFZ najskôr
odložil z dôvodov vrtochov počasia na stredu 25. marca a podľa posledných informácií
sa bude hrať toto kolo až 8. apríla) má v čase
našej uzávierky za sebou dve kolá. Pri pohľade na priebežnú prvoligovú tabuľku však
veľa radosti na tváre šalianskeho futbalového priaznivca nepriniesli. Zverenci trénerov
Babinca a Takácsa v príprave síce výsledkami veľmi neoslnili, ale remíza 1:1 tesne pred
štartom nového ročníka na ihrisku Corgoň
ligovej Dubnici, určité nádeje naznačila. V
dvadsiatom kole teda cestovali na pôdu vedúceho Interu, ale v Bratislave, kde sa nám
zvyklo dariť výkonom veľmi nepresvedčili a
prehrali síce len 1:0 (1:0), keď v útočnej fáze nepresvedčili, ale nebyť výborného výkonu brankára Andu mohli sme odcestovať z
metropoly Slovenska s väčším prídelom. O
týždeň sme privítali na štadióne „Za Váhom“
futbalistov z Lučenca a bilancia hovorila, že
by sme mali naplno zabodovať. Lenže reali-

ta bola úplne iná. Na výborne pripravenom
trávniku sme však opäť podali nevýrazný
výkon v útočnej fáze, keď sme v priebehu
90 minút iba dva krát vážnejšie ohrozili súperovho brankára, ale bez gólového efektu.
Horšie však, že sa prestalo po prestávke dariť doposiaľ najlepšej našej formácii obrane,
ktorá v doterajšom priebehu ligy inkasovala
spolu s brankárom iba 17 gólov, ale v dueli
s Lučencom si za posledných 40 minút túto
výbornú bilanciu poriadne pokazili. Hostia
nám strelili za toto krátke časové obdobie
štyri góly a zrodila sa vôbec najťažšia prehra
na domácej pôde v doterajšom prvoligovom
pôsobení. Naši futbalisti majú pred sebou v
tomto mesiaci ťažký program. Cestujú totiž v
sérii za sebou do Rimavskej Soboty, Prievidzi
a do Ružomberku, kde budú hrať s rezervou
a všetci súperi potrebujú súrne body. Šalianski futbaloví priaznivci veria, že hráčsky káder, ktorý v doterajšom priebehu reprezentoval mesto chemikov (Poznámka: doplnený
o nových hráčov Biciana – bývalý hráč Slovana Bratislava, ktorý pôsobil aj v Rakúsku ,
Bališa - prišiel na hosťovanie z Nitry) v ďalšom priebehu začnú predvádzať takú hru, s
ktorou sa prezentovali v doterajšom priebehu prvoligovej súťaže.

Výsledky 1. futbalovej ligy – ročník 2008/2009

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: MFK Rimavská Sobota – Slovan Duslo ŠAĽA
23. kolo: Mesto Prievidza - Slovan Duslo ŠAĽA
24. kolo: Ružomberok „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA
25. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Košice „B“
26. kolo: MFK Michalovce - Slovan Duslo ŠAĽA
27. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA – 1. HFC Humenné
mesačník samosprávy mesta Šaľa
20

šport
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. Poznámka: Poznámka:
Zvýraznene sme označili hráčov, ktorí už nereprezentujú Slovan Duslo Šaľa v odvetnej časti.
Slovan Duslo Šaľa - LAFC Lučenec 0 : 4 (0:0) góly: 52: min. a 84. min. Hoferica; 56. min.
Balaško; 75. min. Rohovský. Pred 569 divákmi rozhodoval Sedlák; ŽK - Lancz, ČK - 68.
min. Harvilko. Duslo: Anda - M. Braun, Klusa, Vojtíšek, Harvilko - Bališ, Lancz (62. min.
Carrera), Tomiš, T. Obert - Bician (46. min. Peťovský), Dékány (71. min. Uzola). Tréner:
M. Babinec. Ďalšie výsledky 21. kola: DAC „B“ - Ružomberok „B“ 0:3; Prievidza - R. Sobota
2:1; Michalovce - Podbrezová odložili; Košice „B“ – Inter Blava 2:2; Humenné - Trenčín 1:1;
Tabuľka po 21. kole: 1. Inter Blava 34:14 – 38 bodov; 2. Trenčín 45:24 – 35 bodov; 3. Rim.
Sobota 24:15 - 35 bodov;.... 5. ŠAĽA 25:21 – 31 bodov,… 11. Košice „B“ 21:34 – 18 bodov,
12. DAC „B“ 14:59 – 7 bodov.

STRELECTVO

V

Relax centrum Eden
Ildiko Jasná

Prašiciach dominovali krajskí
liečiteľka – terapeutka
strelci Strelecký klub Prašice
Komenského
937, Selice, 925 72
neďaleko Topoľčian bol usporiadatet. č. 0949 702 971
ľom druhého kola Národnej ligy mládeže a druhého kola Krajskej streposkytujem liečbu formou:
leckej ligy v streľbe zo vzduchových
zbraní, na ktorých sa v konkurencii
-tachyónových krištáľov
strelcov z 15 streleckých klubov Slo-diagnostikujem biotenzorom
venska nadmieru darilo pretekárom
-liečivá Diochi www.diochi.cz
Nitrianskeho kraja. V silnej konkurencii popredných streleckých klubov: ŠKP Bratislava, Hôrky, Príbelce, Vištuk, Holíč,.... si výborne počínali strelecké kluby z regiónu
Nitra, ktorí zásluhou strelcov zo Šali, Bánova, Komárna, Skýcova, Rumanovej, Chrabrian,... vybojovali
11 prvých, päť druhých a štyri tretie miesta. Z výsledkov druhého kola NLM a KSL vyberáme: Vzduchová puška 40 – ľah žiačky: 1. Jana Saganová – 395 (Hôrky),.... 3. Klaudia Kolárovská (Šaľa); VzPu
40 - ľah žiaci: 1. Miroslav Lipovský – 397 (Šaľa); VzPu 40 - stoj dorast: 1. Mário Richter – 372 kruhov,
2. Koloman Polgár – 372 (obaja Šaľa); VzPu 40 - ľah dorast: 1. Martin Sedlák – 398 kruhov, 2. Polgár –
397 (obaja Šaľa); VzPu 40 – ľah družstvá žiaci: 1. Vištuk – 1176 kruhov, 2. Šaľa (Lipovský, Kolarovská,
Sedlák); VzPu 40 - stoj družstvá dorast: 1. Šaľa – 1103 kruhov (Polgár, Sedlák, Richter); VzPu – ľah
družstvá dorast: 1. Šaľa – 1190 kruhov (Polgár, Richter, Sedlák); VzPu Slávia 30 – žiaci: 1. Lipovský
– 284 kruhov; 4. Omar Döme (obaja Šaľa); VzPu Slávia 30 – žiačky: 1. Saganová – 285 kruhov (Hôrky);.... 3. Kolarovská (Šaľa); VzPu 3x20 dorast: 1. Bernát – 573 kruhov (Skýcov),.... 4. Daniel Pavkov
(Kolta); VzPu Slávia 30 – družstvá: 1. Šaľa – 838 kruhov (Lipovský, Kolarovská, Döme); VzPU muži:
1. Bohuslav Popovič – 571 kruhov (Rumanová),.... 3. František Liptai st. (Šaľa). Streleckí reprezentanti
Nitrianskeho kraja aj v Prašiciach potvrdili, že najmä v mládežníckych kategóriách držia prím na Slovensku a tým len nadviazali na úspechy z minuloročných majstrovstiev Slovenska mládeže v streľbe zo
vzduchových zbraní v Modrom Kameni, kde získali medailové umiestnenia strelci Skýcova, Kolty, ale
najmä šalianskeho streleckého klubu, ktorý bol so ziskom 10 medailí najúspešnejším klubom v počte
získaných medailí a naviac strelec Koloman Polgár sa stal najúspešnejším jednotlivcom majstrovstiev
Slovenska.
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PLUTVOVÉ PLÁVANIE
Šalianski plavci na striebornej pozícii

Z

áver minulého roku prežívali mladí reprezentanti KŠP Tritón Šaľa v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou v šťastnom opojení, nakoľko sa im po prvý krát v histórii Slovenskej plaveckej
ligy mládeže podarilo pretrhnúť hegemóniu plavcov Calypsa Zvolen, Carety Banská Bystrica a bratislavských plaveckých klubov Neptún a Žralok,....
a vybojovali pre okresné mesto Šaľa majstrovský
titul. Vzhľadom k tomu, že po skončení každého
ročníka prichádza z vekových dôvodov k rôznym
presunom v plaveckých kategóriách, v Lige mládeže už neuvidíme v tomto ročníku v drese Tritónu plavcov: Pohlová, Bondor, Horňáková, Anda,
Mika, Alač,..., ktorí v minulých rokoch získavali
cenné bodové zisky, tak potrebné k poprednému
umiestneniu v súťaži. Zostáva teraz na nastupujúcej plaveckej generácii v šalianskom Tritóne, aby
omladené družstvo neustúpilo z ťažko vybojovaných pozícii. O tom, že ich najväčší súperi nelenia,
sa mohli šalianski reprezentanti presvedčiť už v
prvom kole nového ročníka 2009/2010 plaveckej
ligy mládeže. V banskobystrickom plaveckom bazéne sa lepšie darilo šalianskym chlapcom, ktorí
vo svojej kategórii vyhrali so ziskom 1.105 bodov ,

keď sa o víťazstvo Tritónu tromi prvenstvami pričinil David Starko, po dve pridali Michal Fülöp
a Ádam Bukor, jedno získal Roman Révay, ktorý
naviac pridal aj dve druhé miesta. K prvenstvu v
kategórii chlapcov prispeli bodovými ziskami aj
ďalší šalianski plavci: Martin Marko, Samuel Augustín, Adam Matajs, Ladislav Cisár, Vladimír
Plevka, Peter Pál ,.... Na druhom mieste v tejto kategórii skončila domáca Careta Banská Bystrica –
1.034 bodov a bronzovú priečku obsadilo Calypso
Zvolen – 910 bodov. V kategórii dievčat síce vybojovali šalianske plavkyne päť prvých miest (Ivana Hanáková 3 x, Ema Lišková a Michaela Zušťáková), tri druhé miesta (Natália Demácseková,
Zušťáková, Lišková) a tri tretie miesta zásluhou
Demácsekovej, Zušťákovej a štafety v zložení:
Lišková, Starko, Andrej Révay a Zušťáková, ale ani
to im k prvenstvu v súťaži nežného pohlavia nestačilo (poznámka: bodové zisky pre KŠP Tritón
ešte získali: Anamária Slaná, Emese Karacsónyi,
Martina Martincová, Katarína Marková,...). Opäť
sa potvrdilo, že tak ako v minulom ročníku aj v
tomto budú ich najväčším rivalom našich reperezentantie plavkyne Carety Banská Bystrica, ktoré
získali 875 bodov a predstihli na druhom mieste
šalianky - 780 bodov, tretie skončilo so ziskom 458
bodov Calypso Zvolen
. V celkovom hodnotení oboch kategórií sa na
vedúcej pozícii usadili reprezentanti Carety Banská
Bystrica, ktorí dokázali využiť výhodu domácej vody
súčtom 1. 909 bodov, keď
predstihli šaliansky Tritón
tesne o 24 bodov ! a na
treťom mieste už viac ako
s 500 bodovým odstupom
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od reprezentanta našeho regiónu je družstvo Calypso Zvolen – 1.366 bodov. Do najlepšej päťky z
deviatich slovenských plaveckých klubov sa ešte
prebojovali štvrtý Neptun Bratislava – 855 bodov
a Delfín Žilina, ktorý získal 642 bodov. Šalianski
plavci prišli o prvenstvo v prvom kole, aj dôsledkom niekoľkých diskvalifikácií ich pretekárov: Pál,
Slaná, Plevka,... ale najmä štafety, ktorá bola v zložení: Fülöp, Pál, Roman Révay a Hanáková, jednoznačným favoritom a ich diskvalifikácia v poslednej plaveckej disciplíne prvého kola odsunula

K O L K Y
K

olkárske súťaže sú v plnom prúde a v
tomto mesiaci to najmä šalianskym zástupcom v prvej a druhej kolkárskej lige až tak
dobre „nepadalo“, nakoľko ich bodové kontá v tabuľkách narastali pomalším tempom. O tom ako
je tento druh športu závislý na obťažnosti jednotlivých dráh najlepšie napríklad výsledky našich prvo ligistov zo zástupcom kúpeľného mesta Piešťan, kde v prvej časti naši kolkári u nich
vyhrali v pomere 5:3 a na domácich dráhach v
21. kole prehrali 0:0! Druhým názorným príkla-

Tritón Šaľa na druhé miesto v celkovom hodnotení. Zdá sa, že reprezentanti nášho kraja budú musieť v rámci obhajoby minuloročného prvenstva
bojovať v tomto ročníku plaveckej ligy mládeže s
viacerými faktormi. Už v druhom kole, ktoré sa
uskutoční v Bratislave (16. máj 2009) budú mať
šalianski „tritoňáci“ možnosť revanšovať sa svojim
konkurentom tým aj posunom na vedúcu pozíciu
v hodnotení najlepších slovenských plaveckých
klubov v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou.
Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR

dom je výkon našich kolkárov v 22. kole v Rakoviciach, kde dokázali zvaliť 3223 kolov, čo je
ich druhý najlepší výkon na dráhach ich súperov,
ale aj tak im to nestačilo na čo len bodový zisk.
Potešiteľným znakom účasti našich kolkárskych
družstiev v tretej lige je skutočnosť, že úspešne v
nich účinkujú v našich dresoch zástupkyne nežného pohlavia, ktoré sa vyrovnajú svojimi výkonmi mužov, pričom hráčka „C“ čka, ktoré ešte živí nádej na postup do II. ligy, Marta Korytárová
patrí dokonca k najlepším v tejto súťaži.

kolky I. liga - ročník 2008/2009
Rakovice - ŠAĽA 6:2 – 3296:3223
Tabuľka po 22. kole: 1. Modranka „A“ – 42 bodov; 2. Hlohovec „B“ – 36 bodov, 3.
Cabaj Čápor – 32 bodov; ... 11. ŠAĽA - 16 bodov;..... 13. Tatran Blava – 9 bodov; 14.
Trenčín „B“ – 8 bodov
kolky II. liga - ročník 2008/2009
Pobedim - ŠAĽA „B“ 7:1 - 3178:4134
Tabuľka po 22. kole: 1. Piešťany „B“ – 30 bodov; 2. Trenčín „B“ – 29 bodov, 3. Limbach – 25
bodov;.... 13. ŠAĽA „B“ – 15 bodov; 14. Sládkovičovo „B“ – 12 bodov
kolky III. liga - ročník 2008/2009
Levice - Nitra „B“ 1911:1859
Tabuľka: 1. Levice – 28 bodov; 2. Nitra „B“ – 24 bodov; 3. ŠAĽA „C“– 22 bodov; 4. ŠAĽA
„D“ – 8 bodov; 5. Galanta „C“ – 8 bodov; 6. Cabaj Čápor – 6 bod
marec 2009
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h á d z aná

Z

dôvodov štartu reprezentačného
družstva žien na medzinárodnom hádzanárskom turnaji v Chebe, kde sa uskutočnil už 36. ročník turnaja (poznámka: V
reprezentacii Slovenska na tomto turnaji
boli tiež tri hráčky Dusla Šaľa – Grandtnerová, Trochtová, Popluhárová a Slovensko
skončilo bez prehry na druhom mieste za víťazným Českom) a reprezentačné družstvo
kadetiek Slovenska bojovalo v Bratislave o
postup na ME 2009 (poznámka: aj zásluhou
šalianskych hádzanárok Bachratej a S. Szarkovej sa im podarilo postup na majstrovstvá Európy v Slovinsku vybojovať) bolo v
medzinárodná hádzanárskej WHIL-ke voľno. Odohrali sa iba dve kolá, ktoré však priniesli plný bodový zisk pre šalianske farby.
Najskôr na domácej palubovke zlepšeným

výkonom v druhom polčase porazili Jindř.
Hradec rozdielom deviatich gólov - 28:19 a
v 18. kole cestovali do Partizánského na palubovku nováčika, kde aj zásluhou výborného výkonu brankárky Némethovej a streleckého koncertu kráídeľníčky Bérešovej, ktorá
zaťažila konto brankárok Partizánskeho 11
gólmi! dosiahli vysoké víťazstvo 36:19. Medzinárodná hádzanárska WHIL sa pomaly,
ale isto dostáva do finišu, nakoľko do skončenia základnej časti zostávajú odohrať už
iba štyri kolá. Zverenkyne trénerky Dariny
Braunovej budú mať v nich súperov viac ako
zdatných, nakoľko ich čakajú v každom kole súperi, ktorí by mali , ak sa nestane nič
nepredvídaného bojovať po skončení základnej .časti súťaže v nadstavbovej play –
off. Šalianski hádzanárski priaznivciveria, že
medzi nimi nebudú chýbať ani hráčky Slovana Duslo Šaľa.

VYŽREBOVANIE a výsledky základnej časti whil 08 / 09

9. +
10. +
11. +

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

Do Nitry postúpili o skóre

V

mestskej športovej hale v Šali sa uskutočnili majstrovstvá okresu Šaľa v hádzanej stredných škôl
– dievčatá, na ktorých štartovali družstvá: Stredná priemyselná škola chemická (usporiadateľ
podujatia), Gymnázium a Stredná priemyselná škola, v drese ktorých sa predstavili v prevažnej miere
reprezentantky mládežníckej hádzanej Šali a Močenku. Majstrovstvá mali vyrovnaný priebeh, keď
o víťazovi okresného kvalifikačného turnaja a postupujúcom do Nitry nakoniec rozhodlo až skóre.
Výsledky majstrovstva okresu Šaľa: SPŠCH – Gymnázium 15:25 (9:13) Bennárová 10/4, Jarošová 3 ,
Miškovičová 2 – Egriová 8, Belovičová 7, Alexandrovová 4, Demácseková 4, Kokešová a Cziráková;
Gymnázium – SPŠ 21:21 (9:12) Demácseková 7/4, Egriová 4, Alexandrovová 4, Belovičová 4, Cziráková a Kolláriková - Tršťanská 6, Kováčová 6/1, Szalayová 4, Pócsiková 3, Hučková 2; SPŠCH – SPŠ 12 :
23 (5:12) Jarošová 7/2, Bennárová 2, Miškovičová 2, Takácsová - Kováčová 7, Pócsiková 4, Hučková 4,
Tršťanská 3, Szalayová 3, Reháková 2. Konečná tabuľka : 1. Stredná priemyselná škola 44:33 – 3 body;
2. Gymnázium 46:36 – 3 body; 3. Stredná priemyselná škola chemická 25:48 – 0 bodov. Víťazný kolektív SPŠ reprezentovali: Polačeková, Djordjevičová – Szalayová, Mackovičová, Reháková, Poszonyiová, Pócsiková, Poláková, Hučková, Tršťanská, Líšková, Kováčová (s 13 gólmi najlepšia streľkyňa MO),
Prílepková, Guľková – tréner Štefan Kelemen. Víťazné družstvo SPŠ Šaľa bude reprezentovať okres Šaľa
na finálovom turnaji stredných škôl v Nitre.
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program podujati

kultúrne podujatia apríl 09
• 02. – 03.04.2009
Detský javiskový sen
Miesto: DK Šaľa. Čas: od 08.00 h. Vstupné: 0,20
€,6,02 Sk/ 0,40 €, 12,05 Sk

• 21.04.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Čas: 15.00 h. Vstupné: členský preukaz

• 04.04.2009
Oldies Party – City Rádio: Robo Majling a Rasťo Lehotský
Miesto: DK Šaľa, ES. Čas: 20.00 h. Vstupné: 3 € /
90,37 Sk

• 22.04.2009
Slávik (školské kolo)
Miesto: SD Veča. Čas:14.00 h. Vstupné: zdarma

• 05.04.2009
Rozprávkovo: Divadielko na vešiaku
Miesto: DK Šaľa, BS. Čas: 16.00 h. Vstupné: 1,40
€ / 42,18 Sk
• 06.04.2009
Stretnutie amatérskych maliarov
Miesto: KS Večierka. Čas: 18.00 h. Vstupné:
zdarma
• 07.04.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné:
zdarma
• 07.04.2008
Veľkonočné pásmo pre deti
Miesto: KS Večierka. Čas: 15.00 h. Vstupné:
zdarma
• 08.04.2009
Hračkovňa
Miesto: SD Veča. Čas: od 15.00 h. Vstupné: zdarma
• 17. – 18.04.2009
Jednoducho tanec
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 10.00 h predkolá 18.00
h finále. Vstupné: 1,5 € / 45,19 Sk predkolá, 2 € /
60,25 Sk finále, 3 € / 90,38 Sk celodenný
• 18.04.2009
Oldies party live – hrá skupina Top
Miesto: SD Veča, Čas: 20.00 h. Vstupné: 2 €/
60,25 Sk
• 21. 04.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné:
zdarma

• 24.04.2009
Tvorivé dielne pre MŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné:
zdarma
• 24.04.2009
Mládežnícka diskotéka
Miesto: SD Veča. Čas: 18.00 – 22.00 h. Vstupné:
0,70 € / 21,09 Sk
• 27. – 30.04.2009
Vesmír očami detí
Miesto: SD Veča. Čas: 08.00 – 16.00 h. Vstupné:
zdarma
• 28.04.2009
Koncert: Lucie Bílá s orchestrom Petra Maláska
Miesto: Športová hala Šaľa. Čas: 19.00 h. Vstupné: 16 € / 482,02 Sk – v predpredaji 19 € / 572,40
Sk – priamo pred predstavením. Predpredaj: DK
Šaľa, Mestská športová hala
• 29.04.2009
Hviezdoslavov kubín
Miesto: DK Šaľa. Čas: od 08.00 h. Vstupné: zdarma
• 30.04.2009
Stavanie Mája
Miesto: pred SD Veča. Čas: 16.00 h. Vstupné:
zdarma
Zmena programu vyhradená!
Srdečne Vás pozývame na všetky podujatia a
tešíme sa na Vás :-)

www.kultura.sala.sk
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program kina
ma, 121 minút, USA, 2008, ST, uvádza TATRAFILM, Premietame: o 17:30 h a 20:00 h, Vstupné: 2 €/60,25 Sk

DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX

• 23.04.2009 (štvrtok)

• 01. – 02.04.2009 (streda, štvrtok)
MP 15.r
SAW V
V piatom pokračovaní kultovej hororovej série sa dozvedáme, že napriek smrti sériového vraha, ktorého všetci
poznali pod menom Jigsaw, hrôzostrašná hra nekončí...
Hrajú: Tobin Bell, Scott Patterson, Julie Benz, Meagan Good,
Costas Mandylor, Réžia: David Hackl, Horor/thriller, USA,
2008, ČT, uvádza Continental film, Vstupné: 2 €/60,25 Sk

• 03. – 05.04.2009 (piatok, sobota, nedeľa) MP 15.r
VICKY CRISTINA BARCELONA
Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú stráviť leto dve
mladé Američanky. Tak trochu strohá a zásadová Vicky ,
ktorá má pred svatbou a jej hedonická kamarátka Cristina. Hrajú: Javier Bardem, Scarlett Johansson, Rebecca Hall

Penélope Cruz, Patricia Clarkson, Scenár a réžia: Woody Allen,
Romantická komédia, USA / Špan., 2008, ČT, uvádza Continental film,Vstupné: 2 €/60,25 Sk

• 09.04.2009 (štvrtok)
MP 12.r
PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI
„Filmová verzia Príbehu o Zúfalčekovi je pastvou pre oči
aj pre dušu“. Keď takto o adaptácii jednej z najobľúbenejších detských knižiek súčasnosti hovorí sama autorka
predlohy, znamená to veľa.

Hrajú v českom znení: Marek Holý, Lucie Vondráčková, Naďa
Konvalinková, Jan Šťastný, Réžia: Sam Fell, Robert Stevenhagen ( The late od desperaux), Animovaný, dobrodružný, 94 minút, USA, 2008, uvádza TATRAFILM, Premietame: o 17:30 h
a 20:00 h,Vstupné: 2 €/60,25 Sk

• 15. – 16.04.2009 (streda, štvrtok)
MP 12.r
AKO SA ZBAVIŤ PRIATEĽOV A ZOSTAŤ ÚPLNE SÁM
Sidney Young pracuje v Londýne ako novinár pre nie príliš úspešný bulvárny plátok, ktorý si robí posmech z celebrít túžiacich po sláve v svetlách snobských večierkov. Na
jednej strane je hrdý na svoj satiristický nadhľad a odstup
od prostredia, o ktorom píše, na druhej strane ho tento
povrchný svet slávy a krásnych ľudí veľmi láka.

Hrajú: Simon Pegg, Kirsten Dunst, Jeff Bridges, Megan Fox,
Gillian Anderson, Réžia: Robert B. Weide (How to lose friends
and alienate people), Komédia, 110 minút, VB, 2008, ČT, uvádza TATRAFILM,Vstupné: 2 €/60,25 Sk

• 19.04.2009 (nedeľa)

MP 12.r

VALKÝRA
Dlho očakávaný, napínavý film Valkýra, rozpráva skutočný príbeh plukovníka Clausa von Stauffenberga, ktorý stál
na čele rozsiahleho protinacistického sprisahania s hlavným cieľom - likvidáciou Adolfa Hitlera a odstavenie jeho
najvernejších spolupracovníkov.

Hrajú: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten, Réžia: Bryan Singer (Valkyrie), Drá-

MP 15.r
FALCO
Strhujúci príbeh vzostupu a pádu legendárnej popovej
hviezdy Hansa Hölzela, známeho po celom svete ako FALCO. Príbeh začína a končí 6. februára 1998 vo Falcovom
aute v Dominikánskej republike. V posledných minútach
pred smrťou Falco premieta svoj životný príbeh...

Hrajú: Manuel Rubey, Christian Tramitz, Grace Jones, Sunnyi
Melles, Michael Kreihsl, Réžia: Thomas Roth, (Falco – Verdammt, wir leben immer noch!), Dráma, Nem., Rak., 2008,
uvádza Saturn,Vstupné: 2 €/60,25 Sk

• 24. – 26.04.2009 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12.r
NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF
Niekoľko nezadaných dvadsať- až tridsiatnikov z Baltimore rieši problémy s láskou a snaží sa pochopiť jasné, aj nie
celkom čitateľné ľudské správanie v tejto oblasti. Brodia sa
všetkými podobami vzťahov.

Hrajú: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Scarlett Johansson, Drew
Barrymore, Réžia: Ken Kwapis ( He´s just not that into you),
Romantická komédia, USA, 2008, ST, uvádza Continental film,Vstupné: 2 €/60,25 Sk

• 29. – 30. 04. 2009 (streda, štvrtok)
MP
ROCKNROLLA
Londýnske podsvetie už nie je to, čo bývalo. Namiesto
drog sa obchoduje s nehnuteľnosťami a z kriminálnikov
sa stávajú podnikatelia. Ide o ťažké prachy – a tie chcú
všetci: malý zlodejíček One Two , záhadný ruský miliardár Uri Obomavich aj stará škola Lenny Cole.

Hrajú: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newtonová, Idris
Elba, Karel Roden, Réžia: Guy Ritchie (RockNRolla), Akčná krimikomédia, UK, 2008, ST, uvádza Continental film, Vstupné:
2 €/60,25 Sk

FILMOVÝ KLUB MAREC 2008

• 8.4.09 o 20.00 h
VENKOVSKÝ UČITEĽ

Každý niekoho potrebuje. Film sleduje osudy troch hlavných
hrdinov, ktorých náhodné stretnutie rozpúta veľký príbeh lásky, priateľstva a odpustenia. Film: ČR/ Nem., Fr.,2008, 117
min, psychologická dráma, réžia: Bohdan Sláma,Vstupné: 1,5
€ (45,18 Sk), 2 € (60,25 Sk)

• 22.4.2009 o 20.00 h
HANK A MIKE

Ružoví. Naštvaní. Nezamestnaní. Príbeh priateľov Hanka a Mika, ktorí pracujú ako veľkonoční zajačikovia. Film: Kanada/USA,
2007, 86 min, komédia, réžia: Matthiew Klinck, Vstupné: 1,5 €
(45,18 Sk), 2 € (60,25 Sk)

PRIPRAVUJEME NA MÁJ 2009
BOLT
NESTIDA
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 ROKOCH
SEDEM ŽIVOTOV
LÍBÁŠ JAKO BŮH

mesačník samosprávy mesta Šaľa
26

28. 4. 2009 o 1900 hod

Záštitu nad koncertom prevzal primátor mesta Šaľa.

Športová hala Šaľa
Vstupné: v predpredaji 16,00 w, (482,02 Sk)
priamo pred predstavením 19,- w (572,40 Sk)
Predpredaj: Dom kultúry, SNP 16, 927 01 Šaľa, tel.: 031 - 771 4059
Mestská športová hala, Horná 30, Šaľa, tel.: 031 - 770 4872

Mediálni partneri

