MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník X.

n február 2009 n nepredajné

XVII. reprezentačný
ples mesta Šaľa

informácie

17.reprezentačný ples mesta Šaľa

P

lesovú sezónu v roku 2009 otvoril
17.reprezentačný ples Mesta Šaľa.
Na plese sa stretlo viac ako dvesto hostí zo
Šale, ale i širokého okolia. Konferencier
podujatia Martin Nikodým na podujatí slávnostne privítal aj prvého primátora Šale a
zakladateľa plesovej tradície, čestného hosťa
plesu, Alexandra Szaboa.
Vyvrcholením každého plesu býva tombola.
Veď chvíle napätia neodmysliteľne patria k
spestreniu takýchto spoločenských udalostí.

O tombolové lístky bol veľký záujem, lebo
ceny v tombole od sponzorov boli lákavé a
skutočne zaujímavé
Tancovalo a spievalo sa doslova až do bieleho rána. O tú správnu atmosféru plesu sa
postarali aj hudobná produkcia Magic Sound zo Senice či domáca ľudová hudba Júliusa Kukiho zo Šale.
Ing. Jana Nitrayová

0bvodný úrad životného
prostredia Šaľa oznamuje
0bvodný úrad životného prostredia Šaľa bude od 2.3.2009 presťahovaný do budovy MTM
Plast (modrá budova oproti mestskému cintorínu). Nová adresa: Hlavná 2186/73 A, 927 01
Šaľa. Telefónne čísla a emailové adresy zostávajú nezmenené.
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z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

18

21

13

42

január

24 046

referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti
január

»» 90 rokov: Žofia Feldmárová
»» 85 rokov: Klára Belovičová
»» 80 rokov: Helena Morvayová, Ernest Alföldi, An-

MATRIKA

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od
1.1.2009 do 31.1.2009
Lucas Petras Honzl (30.4.2008), Martin Stracho (22.12.2008), Lucia Miťková (22.12.2008),
Jakub Láczki (24.12.2008), Viktória Schwarczová (24.12.2008), Filip Kántor (27.12.2008),
Matúš Slezár (29.12.2008), Ondrej Bartošovič
(31.12.2008), Lenka Benkovská, Dušan Karkuš, Matúš Huček, Lilla Malík, Martin Vyskoč,
Dominik Herák, Alexandra Matuseková, Edita
Šišáková, Eliška Kočišová, Viktória Štefčíková
»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1.1.2009 do 31.1.2009
Bouraoui Wissem a Věra Bartolenová (7.10.2008),

na Morvová
»» 75 rokov: Juliana Hendlová, Anton Takáč, RNDr.
Jozef Kollár, Margita Dulayová, Viola Kusyová,
Anna Švédová, Ing. Pavel Krajčí, Estera Miškovičová

Ing. Róbert Andráši a Mgr. Paulína Kompanová
(20.12.2008), Dušan Miškovič a Denisa Klinková,
rod. Boháčová, Filip Štefánik a Daniela Gašparíková, rod. Kružlicová, Miroslav Meleš a Bc. Veronika Pintérová, Marián Líška a Mgr. Anežka Farkašová, Ing. Ladislav Olbricht a Ivana Braunová
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.1.2009
do 31.1.2009
MUDr. Valéria Bekőová (65) († 24.12.2008), Jozef Keseli (61) († 31.12.2008), Ladislav Varga
(60), Mária Vencelová (78), Štefan Benický (43),
Arpád Vanek (59), Michal Belovič (71), Emília
Molnárová (48), Mária Kruzslíková (60), Jozef
Szilágyi (57), Peter Berkeš (55), Eva Mészárosová
(48), Helena Molnárová (86)
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prezidentské voľby

Voľby prezidenta
Slovenskej republiky

M

esto Šaľa podľa § 14 ods. 1 zákona
č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky oznamuje,
že voľba prezidenta Slovenskej republiky sa
vykoná v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Ak ani jeden z kan-

didátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé
kolo voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od
7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

volebné miestnosti
»» Centrum voľného času, ul. M. R. Štefánika 1998/72 (okrsok č. 1)
voliči bývajúcich na uliciach: 1. mája, 8. mája, Hurbanova, Hviezdoslavova, M. R. Štefánika, Mostová, Nábrežná.
»» Klub dôchodcov č. 1, ul. Horná 1952/11
(okrsok č. 2)
Voliči bývajúci na uliciach: Čsl. armády,
Horná, SNP.
»» Základná škola J. Murgaša, ul. Horná
917/22 (okrsok č. 3)
Voliči bývajúci na uliciach: Hlboká, Kvetná,
Nešporova, Partizánska, Štúrova.
»» Základná škola J. Murgaša, ul. Horná
917/22 (okrsok č. 4)
Voliči bývajúci na uliciach: Bottova, J. Kollára, Okružná, Robotnícka, Váhová, Vajanského.
»» Klub dôchodcov č. II., ul. Kráľovská
792/35 (okrsok č. 5)
Voliči bývajúci na uliciach: Agátová, Bilická,
Jánošíkova, Kpt. Jaroša, Kráľovská (rodinné
domy), Murgašova, Nádražná, Sládkovičova, Smetanova, Švermova.

»» Základná škola J. C. Hronského, ul.
Krátka 646/2 (okrsok č. 6)
Voliči bývajúci na uliciach: Jarmočná, Jesenského, Krátka, Tulipánová, V. Šrobára, Vlčanská.
»» Základná škola J. C. Hronského, ul.
Krátka 646/2 (okrsok č. 7)
Voliči bývajúci na uliciach: Diakovská, Hlavná (orientačné čísla 87, 89, 91, 93, 95, 97),
Jazerná, Lesná, Letná, Malá, Nezábudková,
Pažitná, Sadová, Staničná.
»» ZUŠ (Základná umelecká škola), ul.
Hlavná 32/38 (okrsok č. 8)
Voliči bývajúci na uliciach:Kráľovská (orientačné čísla 2, 4), L. Novomeského.
»» Základná škola Ľ. Štúra, ul. Školská
394/4 „A“(okrsok č. 9)
Voliči bývajúci na uliciach: B. Nemcovej,
Brezová, Gagarinova, J. Palárika, Kalinčiakova, Markovičova, Orechová, P. J. Šafárika,
Ružová, Železničná.
»» Základná škola Ľ. Štúra, ul. Školská
394/4, „B“ (okrsok č. 10)
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Voliči bývajúci na uliciach: Broskyňová,
Dolná, Drieňová, Družstevná, Gaštanová,
Jaseňová, Javorová, Lipová, Pionierska, Školská, Vinohradnícka, Záhradnícka.
»» ZŠ a MŠ P. Pázmanya s VaVJM, ul. P.
Pázmaňa 48/1, (okrsok č. 11)
Voliči bývajúci na uliciach: Budovateľská,
Hetméň, Hlavná (orientačné čísla 1 - 71),
Kilič, M. M. Hodžu, Nemocničná.
»» Gymnázium J. Fándlyho, ul. Školská
371/3 (okrsok č. 12)
Voliči bývajúci na uliciach: Kukučínova, P.
Pázmaňa.
»» Spoločenský dom Veča, ul. Nitrianska
1766/24, Šaľa-Veča, (okrsok č. 13)
Voliči bývajúci na uliciach: Bernolákova,
Dózsova, Gorkého, Hliník, Hospodárska,
Komenského, Nitrianska, Nová, Priečna, Trnovecká, Úzka.

»» SOUCH Veča, ul. Nivy 1487/10, „A“
(okrsok č. 14)
Voliči bývajúci na uliciach: Cintorínska, Dlhoveská, Gen. L. Svobodu, Jilemnického.
»» SOUCH Veča, ul. Nivy 1487/10, „B“
(okrsok č. 15)
Voliči bývajúci na uliciach: Hollého (súpisné
čísla 1842-1846, 1925), Nivy.
»» Základná škola J. Hollého, ul. Hollého
1950/48, „A“ (okrsok č. 16)
Voliči bývajúci v uliciach: Fr. Kráľa, Germánska, Hollého (orientačné čísla 32-36),
Lúčna, Slnečná.
»» Základná škola J. Hollého, ul. Hollého
1950/48, „B“ (okrsok č. 17)
Voliči bývajúci v uliciach: Narcisová, Rímska.

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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výzva pre občianske združenia a
neziskové organizácie
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 Šaľa ponúka neziskovým organizáciám: priestor na internetovej stránke, priestor v
mesačníku samosprávy, možnosť získať dotácie z rozpočtu mesta...

SMS CENTRUM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MOBILE
•
•
•
•

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

S

MS centrum je služba, ktorá umožňuje komunikáciu medzi vami a samosprávou mesta. SMS Centrum môžte použiť
na prijímanie oznamov, na kladenie otázok
mestu a poslancom. Naopak mesto a poslanci 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 neposielame 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:

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí
v meste!
už máme 500 odberateľov

A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a
podobne)
K – správy o kultúrnych a spoločenských
podujatiach
V – všetky správy
Vxy – váš vek, Gm/z – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché. Na to isté číslo pošlite správu Stop.
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.
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MsK J.Johanidesa

Marec – mesiac knihy

S

talo sa už tradíciou, že naša knižnica
pripravuje práve v marci pre našich
čitateľov, ale aj pre tých, ktorí stále váhajú
s návštevou našich oddelení množstvo akcií, ktorými ich chce prilákať, zvýhodniť ich
členstvo, ale i prezentovať svoju činnosť z
trocha iného uhla. Novinkou v tomto roku
je možnosť založiť alebo obnoviť si členstvo
v knižnici za polovičnú cenu členského poplatku pre starobných dôchodcov a študentov vysokých škôl. V marci sa tak záujemcovia z týchto dvoch pravdepodobne najviac
finančne zaťažených skupín obyvateľstva
môžu stať členmi našej knižnice na rok 2009
za poplatok 1,75 €. Pre tých, ktorí už členmi našej knižnice sú, ale z rôznych dôvodov zabudli vrátiť požičané knihy tradične
vyhlasujeme amnestiu. To znamená, že od
1. do 31.marca im nebude účtovaná pokuta
za upomienkou avizované neskoré vrátenie
kníh. V stredu 4. marca sa na oddelení beletrie uskutoční o 16.00 hodine podujatie venované literárnemu odkazu rodáka zo Šale
Jozefa Miškoviča Sellyeiho. Čítané ukážky z

jeho tvorby v slovenskom, ale i maďarskom
jazyku budú doplnené rozprávaním o jeho
živote a besedou s návštevníkmi podujatia.
Oddelenie pre deti a mládež každoročne
otvorí svoje oddelenie pre našich prváčikov,
ktorým ponúkne bezplatné zápisné. Okrem
toho pri príležitosti 10. ročníka Týždňa Slovenských knižníc, ktorý je tento rok v termíne 23. – 29.3., usporiada výtvarnú súťaž o logo detského oddelenia EX LIBRIS. Rovnako
ako po iné mesiace aj v marci bude prebiehať
predaj vyradenej literatúry na všetkých troch
oddeleniach knižnice. Naši čitatelia, ale aj
návštevníci si tak môžu za symbolickú cenu
0,40 € kúpiť zachovalé publikácie staršieho
vydania. 24. marca o 16.00 hod. bude na budove Mestskej knižnice slávnostne odhalená
tabuľa Jána Johanidesa, spisovateľa, ktorého
meno nesie naša knižnica vo svojom názve.
Týmto slávnostným aktom zavŕšime všetky
snahy o uctenie si pamiatky tohoto žiaľ už
zosnulého literáta – dlhoročného občana
nášho mesta.

Informácia o výsledkoch
zápisu do 1. ročníka v ZŠ v Šali
pre školský rok 2009/2010

V

súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
uskutočnil sa, v určených termínoch zriaďovateľom – Mestom Šaľa, v čase od 19.1.2009
do 23. 1. 2009 zápis do 1. ročníka v ZŠ v Šali. Školy sa na zápis dostatočne pripravili aj
cestou informačnej kampane v materských
školách, výveskami, zverejnením v médiach,
na internetových stránkach mesta a škôl. V
spolupráci s Centrom pedagogicko – psy-

chologického poradenstva a prevencie v Šali
sa uskutočňujú testy školskej zrelosti „predškolákov“ materských školách. Nový školský
zákon umožnil, že rozhodujúce slovo pri posudzovaní školskej zrelosti má riaditeľ školy
práve na základe odborných stanovísk a nie
rodič. V minulosti rodičia niekedy zneužívali situáciu a z rôznych subjektívnych dôvodov sa snažili o odklad povinnej školskej
dochádzky aj u detí, ktoré to nepotrebovali.
pokračovanie na ďalšej strane

február 2009
7

školstvo

Z

bytočne to prinášalo výchovné problémy v materských školách a následne v
základných školách.
V ZŠ v meste bol k 31. 1. 2009 zapísaný nasledovný počet detí:
ZŠ Bernolákova ul. 20
ZŠ Krátka ul.
38
ZŠ Hollého ul.
45
ZŠ Pionierska
48
ZŠ Horná ul.
80
ZŠ s MŠ s VaVJM 12
Spolu je to 243 detí, čo je o 27 detí viac ako v
minulom roku a o 49 detí viac ako nastúpilo
do 1. ročníka v minulom školskom roku. Jedným z dôvodov je, že v tomto počte je 26 detí
s odloženou školskou dochádzkou. Najväčší nárast počtu zapísaných detí je v ZŠ Horná ul.. Priebeh zápisu si školy zorganizovali
podľa vlastných predstáv. Nemáme informácie o problémoch.
V Šali máme podľa VZN č.38/2002 stanovené školské obvody. Z toho vyplýva, že riaditeľ
školy musí zapísať do školy dieťa s trvalým

bydliskom v školskom obvode. Rodič môže zapísať dieťa na školu aj mimo školského obvodu so súhlasom riaditeľa školy, kde
dieťa zapisuje. Z tohto pohľadu využilo túto
možnosť 39 rodičov. Takýto zápis sa vyskytol
takmer na každej škole. Záujem prejavili aj
rodičia zo susedných obcí. V 1. ročníku máme zapísaných 31 detí z iných obcí.
Vzhľadom na prebiehajúce posudzovania
školskej zrelosti nie je stanovený počet detí,
ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť. Pri počte 8 a viac takýchto detí je možné pre tieto
deti zriadiť nultý ročník v niektorej základnej
škole.
V súčasnosti uskutočňuje, do konca mája
2009, Centrum pedagogicko – psycholgického poradenstva a prevencie v Šali (CPPPaP),
kontakt č. t. 7705464, E-mail: PPP-SALA@
post.sk, výber intelektovo nadaných detí do
1. ročníka do triedy pre deti s nadaním v ZŠ
J.C.Hronského, Krátka ul. Šaľa. Do triedy sa
prijímajú deti na základe žiadosti zákonného
zástupcu, po diagnostike vykonanej CPPPaP.
Presný počet prvákov bude známy na začiatku školského roka 2009/2010.

Prijímanie detí do
materských škôl v Šali

P

rijímanie detí do materských škôl (MŠ) v
meste Šaľa na predprimárne
vzdelávanie je zabezpečené v súlade so zákonom č.
245/2008 o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole.
Po dohode s riaditeľkami

MŠ v meste sa budú prijímať žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do
materskej školy v termíne
od 15. februára do 15. marca 2009 v budovách jednotlivých materských škôl len
na nasledujúci školský rok
2009/2010. O prijatí do materskej školy rozhodne riadi-

teľka materskej školy v súlade s § 59 Zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní a § 3
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
o materskej škole na základe
podanej písomnej žiadosti s
potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Vzor žiadosti bude k dispo-
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zícii spolu s konkrétnejšími informáciami o dennom
čase, podmienkach prijatia
a ďalšími údajmi v budove školy a na internetovej
stránke každej materskej
školy (okrem MŠ Horná ul.)
od 8. 2. 2009. Doterajšie
prihlášky nie sú dokladom,
na základe ktorého je možné prijať dieťa do materskej
školy. Sú len informáciou
pre riaditeľku o záujme o
danú materskú školu.
Kritériá pre prijatie zohľadňujú zdravotný stav, vek dieťaťa, bydlisko, zamestnanosť
rodičov, súrodenci v MŠ....
Rozhodnutie o prijatí alebo

neprijatí bude zákonným
zástupcom doručené po 15.
4. 2009.
Žiadosti je možné podávať
aj po 15. 3. 2009 v priebehu
školského roka. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
bude zákonným zástupcom
doručené do 30 dní.
V súčasnosti je v MŠ v Šali
umiestnených 686 detí, časť
aj z okolitých obcí. Doteraz
boli vybavené všetky žiadosti o umiestnenie detí, ktoré
spĺňajú potrebné podmienky. Pre budúci školský rok
sa znižuje kapacita bývalej
MŠ Nešporova ul. (teraz
MŠ Horná ul. v budove ZŠ

J. Murgaša). Do tejto materskej školy sa bude prijímať
obmedzený počet detí. Za
rok sa v Šali narodí priemerne 210 detí, takže kapacita MŠ je dostatočná, aj keď
nie vždy v materskej škole
podľa prvotnej požiadavky
rodičov. Na základe hodnotenia štátnou školskou inšpekciou, komisiou školstva,
spoločným školským úradom, radami škôl a rodičmi
je možné konštatovať vysokú úroveň kvality výchovno
– vzdelávacieho procesu na
všetkých materských školách v Šali.
Konkrétnejšie a detailnejšie
informácie sú zverejnené v
súhrnnej správe a v správach
jednotlivých
materských
škôl na www.sala.sk- mestský úrad- spoločný školský
úrad- správy 07/08 a internetových stránkach materských škôl, okrem MŠ Horná ul..
PaedDr. Michal Vrbovský

Športovci roka 2008

najúspešnejší športovci mesta Šaľa

Vyhodnotenie úspešných športovcov mesta a okresu za rok
2008 sa uskutoční 31. marca 2009 o 17.00 h v kinosále
Domu kultúry v Šali.
február 2009
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Sociálne služby po novom

Nový zákon zmenil systém sociálnych služieb

O

bce a mestá, ale i samosprávne kraje
postupujú pri poskytovaní sociálnych
služieb od 1. januára 2009 po novom. Zmeny priniesol nový Zákon NR SR č. 448/2008
o sociálnych službách, ktorý charakterizuje sociálnu službu ako odborné, obslužné a
ďalšie činnosti, ktoré sú zamerané hlavne na
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej si-

tuácie u občana a na riešenie alebo zmiernenie vzniknutej nepriaznivej situácie občana,
rodiny alebo komunity. Došlo k odčleneniu
poskytovania sociálnych služieb od procesu
posúdenia ich potrebnosti a významné zmeny nastali v ich financovaní a dohľade nad
ich poskytovaním v obciach a mestách.

O ktoré sociálne služieb ide?

N

ový zákon umožňuje poskytovať
niektoré nové druhy sociálnych služieb a systematicky ich rozdeľuje do piatich
hlavných skupín podľa dôvodu ich poskytovania a podľa ich prijímateľov nasledovne:
1. zabezpečenie nevyhnutných podmienok
na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach – nocľaháreň, útulok,
domov na polceste, nízkoprahové denné
centrum, zariadenie núdzového bývania,
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života, poskytovanie služby v zariadení
dočasnej starostlivosti o deti a nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku – zariadenie podporovaného
bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská, prepravná, tlmočnícka, sprievodcovská
či predčitateľská služba, požičiavanie pomôcok ,

4. služby s použitím telekomunikačných
technológií – monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci, krízová pomoc,
5. podporné služby najmä - odľahčovacia
služba, denné centrum, integračné centrum,
jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny a pomoc pri zabezpečení opatrovníckych
práv a povinností.
Najmä služby s použitím telekomunikačných technológií, nízkoprahové zariadenia
či odľahčovacia služba, sú novými druhmi
sociálnych služieb. Viaceré služby sme poznali pod inými názvami. Napr. zariadenie
pre seniorov je nový názov pre domov dôchodcov, či dlhé roky zaužívané pomenovanie klub dôchodcov zákon nahrádza novým
názvom denné centrum. Samozrejmosťou je,
že všetky služby možno účelne spájať. Zákon
striktne rozlišuje, ktorá sociálna služba je v
pôsobnosti obce či mesta a samosprávneho
kraja, čím upravuje aj jej financovanie.
Vo výlučnej kompetencii mesta je zriaďovať,
zakladať a kontrolovať nocľaháreň, denný
stacionár, zariadenie pre seniorov, jedálne,
práčovne a zabezpečovať opatrovateľskú
službu v domácnostiach. Na bedrách obcí a
miest je však aj ťarcha financovania prevádzky týchto služieb.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Posúdenie odkázanosti pred poskytovaním služieb

Z

ákon prináša viaceré novinky. Najvýraznejšou zmenou je zavedenie
posudkovej činnosti v obciach, mestách a
krajoch. Posudkovou činnosťou sa hodnotí
odkázanosť žiadateľa na pomoc inej fyzickej
osoby. Občan, ktorý žiada o poskytovanie
služby v zariadení, musí byť posúdený posudkovým lekárom a sociálnym pracovníkom mesta alebo samosprávneho kraja. V
praxi to znamená, že ak chce občan požiadať
napr. o poskytovanie opatrovateľskej služby
alebo o umiestnenie do domova dôchodcov
(po novom do zariadenia pre seniorov), musí najskôr požiadať mesto o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Odkázanosť
je pritom klasifikovaná do šiestich stupňov
podľa mieri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby. Na základe posú-

denia zmluvným lekárom a sociálnym pracovníkom vydá primátor v správnom konaní rozhodnutie, ktoré je predpokladom pre
to, aby občanovi mohla byť poskytovaná sociálna služba. Odkázanosť bude posúdená u
každého žiadateľa o ten typ sociálnej služby,
ktorej podstatou je pomoc občanovi pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a do
konca roku 2010 budú posúdení aj všetci súčasní klienti zariadení Organizácie sociálnej
starostlivosti a klienti, ktorým sa poskytuje
opatrovateľská služba. V momente, keď bude občanovi doručené právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, má zo zákona nárok na
sociálnu službu primeranú jeho zdravotnému stavu a môže požiadať o umiestnenie do
príslušného zariadeniam, v podstate podľa
svojho výberu.

Prísnejší zákon skvalitní služby

N

ovinkou v zákone je tiež dohľad nad
poskytovaním sociálnych služieb,
ktorý bude vykonávať Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Za neplnenie
zákonom uložených povinností môže ministerstvo poskytovateľov služby pokutovať.
Zmena nastala aj pri úhrade za poskytovanú
sociálnu službu. Tá sa vypočítava odlišným
spôsobom, zákon výraznejšie chráni prijímateľov sociálnych služieb pred neprimeranou úhradou za služby. Napr. pri poskytovaní opatrovateľskej služby musí prijímateľovi
zostať z jeho príjmu 1,3 násobok sumy životného minima. Aj z toho dôvodu bude musieť žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby
predkladať spolu so žiadosťou doklady preukazujúce jeho príjem a majetok.
Nový zákon sa pozitívne dotkne tak súčasných klientov našich zariadení ako i nových
žiadateľov o sociálne služby. Očakáva sa ďal-

šie skvalitnenie služieb, pretože zákon ukladá povinnosť poskytovateľom zamestnávať
takých odborných pracovníkov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady.
Ďalšou novinkou je vedenie individuálnych
záznamov o priebehu poskytovanej služby,
pre občanov so zdravotným postihnutím sa
musia vypracovávať programy sociálnej rehabilitácie. Zákon pamätá aj na to, že všetky
zariadenia musia byť bezbariérové a spĺňať
technické požiadavky vnútorného vybavenia.
Mesto Šaľa a Organizácia sociálnej starostlivosti sú na príchod nového zákona do praxe
pripravené. Zamestnanci OSS i pracovníčky
referátu sociálnej starostlivosti sú pripravení
pomôcť záujemcom o sociálne služby a poskytnúť im všetky potrebné informácie i potrebnú pomoc.
Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS

február 2009
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Na úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny platia nové zákony
Pomoc v hmotnej núdzi

O

d prvého januára 2009 nadobudol
účinnosť zákon č.562¬/2008
Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon.č.599/2003Z.z. o
pomoci v hmotnej núdzi. Zo
zákona sa vypúšťa ustanovenie o prechode pôsobností
na obce v oblasti riešenia
hmotnej núdze. Novela reaguje na prechod koruny na
euro od 1.1.2009, a zároveň
uvádza jednotlivé dávky a
príspevky v eurách. Pre deti v hmotnej núdzi a pre deti
z rodín s nízkymi príjmami,

ktoré si riadne plnia povinnú školskú dochádzku úprava ustanovuje novú dávku
16.60 EUR (500,- Sk) mesačne na dieťa, v záujme zvýšenia podpory prístupu k
vzdelávaniu. Touto úpravou
zanikne poskytovanie dotácie na motivačný príspevok
v rámci výnosu MPSVaR
č. 28775/07-II/1. V záujme
zabezpečenia pružnosti v
konaní o pomoci v hmotnej
núdzi sa ustanovujú ďalšie
výnimky zo správneho konania. Novela zákona zmier-

ňuje sankčné ustanovenie v
prípade, ak si občan v hmotnej núdzi nesplnil svoje povinnosti ustanovené zákonom, výplata príspevkov sa
zastaví na dobu šiestich namiesto doterajších dvanásť
mesiacov. Príjem získaný na
základe dohody o vykonaní práce sa do výšky dvojnásobku životného minima
ročne nebude počítať za započítateľný príjem na účely
posúdenia hmotnej núdze.

Peňažné príspevky na kompenzáciu

O

d prvého januára 2009 nadobudol
účinnosť zákon č.447/2008
Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Tento
nový zákon nahradzuje zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Upravuje
právne vzťahy pri kompenzácii sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia tak, aby sa vytvori-

li pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným
postihnutím
porovnateľné príležitosti v
každodennom živote a eliminovali sa bariéry, s ktorými sa stretávajú s cieľom ich
integrácie do spoločenského
života. Podľa tohto zákona
sa kompenzácie poskytujú
formou peňažných príspevkov , alebo poskytovaním
sociálnych služieb. Oblasti
kompenzácie delíme na mobilitu a orientáciu, na komunikáciu, zvýšené výdavky a
sebaobsluhu .Podľa daných

oblastí je možné poskytovať
viac druhov peňažných príspevkov. Zavádza sa kategorizácia pomôcok a stanovujú
sa maximálne zohľadňované
sumy pomôcok, stavebných
prác pri úprave bytu , materiálov a zariadení. V oblasti poskytovania príspevku
na opatrovanie sa upravujú
podmienky podľa § 40 tohto
zákona nasledovne: Peňažný príspevok na opatrovanie
možno poskytnúť nielen rodinnému príslušníkovi, ale
aj inej fyzickej osobe, ktorá
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opatruje zdravotne postihnutú osobu a preukázateľne
bývajú obe na spoločnej adrese. Ďalej ak fyzická osoba,
ktorá opatruje je poberateľom dôchodku, peňažný
príspevok činí mesačne
46,38% sumy životného minima (82,99EUR).V prípade
ak opatruje dve a viac osôb
príspevok činí 61,22% sumy životného minima t.j.

(109,54EUR).Mení sa aj násobok príjmu osoby ŤZP,
keď predtým sa bral v úvahu
koeficient 1,2 násobok sumy
životného minima , platí už
1,3 násobok sumy životného
minima .Výška príspevku na
opatrovanie sa zníži o sumu
prevyšujúcu tento príjem.
Opätovne sa zavádza valorizačný mechanizmus opakovaných peňažných príspev-

Posudková činnosť

Z

ákon č. 447/2008 Z.z.,
ktorí nadobudol účinnosť od prvého januára 2009
upravuje právne vzťahy pri
poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
pri vyhotovovaní preukazu fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím,
pri vyhotovovaní preukazu fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím so
sprievodcom a parkovacieho preukazu fyzickej osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím. Zákon upravuje
lekársku a sociálnu posudkovú činnosť, pôsobnosť
štátnych orgánov, konanie,
režim spracovania osobných

údajov a sankcie v prípade zneužitia poskytnutého
peňažného príspevku na
kompenzáciu. Zákonom sa
zavádzajú ochranné prvky
na preukaze fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím a preukaze osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, čo
prispeje k eliminácii možného zneužívania v iných
systémoch. Preukaz občana
s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu vydané podľa zákona
platného do 31.decembra
2008 platia do 31. decembra 2013. Osobitné označenie vozidla prepravujúceho

kov na kompenzáciu tak, že
výška týchto príspevkov je
vyjadrená v percentách zo
sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu, čím sa zabezpečí zvýšenie týchto príspevkov pri
každom zvýšení sumy životného minima.

ťažko zdravotne postihnutú
osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané
do 31.decembra 2008, platí
do 31.decembra 2013. Parkovací preukaz (výmena)
vyhotoví posudkový útvar
úradu práce sociálnych vecí
a rodiny na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím podanej v období od
1. februára 2009 do 31. decembra 2013 bez uhradenia
správneho poplatku. O vyhotovení parkovacieho preukazu (pri výmene) sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Štátne sociálne dávky

V

rámci štátnej sociálnej podpory nadobudol od prvého januára 2009
účinnosť zákon č.554/2008

Z.z., ktorým sa mení a do- ktorým sa narodili tri deti
pĺňa zákon č.235/1998Z.z.o alebo viac detí alebo ktorým
príspevku pri narodení die- sa v priebehu dvoch rokov
ťaťa, o príspevku rodičom, narodili dvojčatá.
pokračovanie na ďalšej strane
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V zmysle tejto novely sa jednorazový príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
v sume 678,49 EUR (20.440,Sk) bude vyplácať rodičom
aj pri narodení druhého
a tretieho dieťaťa. Rodina
tak získa sumu 829,86 EUR
(25.000,-Sk) za každé z prvých troch
narodených
detí. Podmienkou však je
zodpovedná
starostlivosť
o deti, a účelné využívanie
finančných prostriedkov v
prospech detí. Peňažný príspevok pri narodení dieťaťa
činí 151,37 EUR (4560,-Sk).
Prijatím zákona č.554/2008
Z.z. sa novelizuje aj zákon
č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa. Zákon prináša
zvýšenie prídavku na dieťa
od prvého januára 2009 o
sto korún slovenských t.j. na
640,-Sk, čo činí 21,25 EUR
mesačne pre každé nezaopatrené dieťa. Zároveň vláda

zaviedla valorizačný mechanizmus, aby sa prídavok na
dieťa mohol pravidelne každoročne zvyšovať od prvého
januára koeficientom, ktorým sa upravia sumy životného minima. Od prvého
januára 2009 sa poskytuje
nová sociálna dávka v zmysle zákona č 561/2008 Z.z. o
príspevku na starostlivosť o
dieťa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Táto
dávka je určená rodičom,
ktorí sa rozhodnú vrátiť do
zamestnania skôr, ako dieťa
dovŕši vek tri resp. šesť rokov
ak má nepriaznivý zdravotný
stav. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi,
alebo inej oprávnenej osobe
pokrytie finančných výdajov
vynaložených na starostlivosť o dieťa počas zárobkovej činnosti, resp. ak rodič
študuje na strednej, alebo
na vysokej škole. Výška prí-

spevku je podľa vynaložených nákladov, najviac však
do výšky sumy rodičovského príspevku t.j. do 158,67
EUR (4.780,- Sk). Tieto náklady súvisia s umiestnením
dieťaťa do predškolského
zariadenia (právnická osoba, jasle, materská škola).V
prípade ak rodič, alebo iná
oprávnená osoba nezverí
dieťa do týchto zariadení,
má nárok na 25 % sumy rodičovského príspevku čo v
danom prípade činí 39,67
EUR (1.195,- Sk)Rodičovský príspevok v zmysle zákona č.280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku patrí
rodičovi , ktorý nepracuje,
okrem práce na dohodu a
stará sa o dieťa do troch,
alebo do šiestich rokov veku
dieťaťa s nepriaznivým zdravotným stavom

Sociálnoprávna ochrana detí a
sociálna kuratela

O

d nového roku 2009 nadobudol účinnosť zákon
č.466/2008 Z.z, ktorým sa mení
a dopĺňa zákonč.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 náhrad-
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nej 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 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

MsP Šaľa upozorňuje

na

účinnosť nového cestného Zákona č.8/2009 Z.z.

O

d 1. februára 2009 mení nový zákon
o cestnej premávke pravidlá pre vodičov. MsP Šaľa si dovoľuje stručne informovať o niektorých zmenách, ako aj o jeho
dopadoch na činnosť MsP. Uvedený zákon
novelizuje Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov a Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších zmien a
doplnkov. Pre informáciu vyberiem niektoré
zmeny, ktoré sa dotýkajú MsP: MsP objasňuje priestupky, prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,
zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna,
zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,
ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel. Vyberiem tie najdôležitejšie pre
MsP Šaľa.

Vodič nesmie zastaviť a stáť:

a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) na priechode pre chodcov alebo na priecho-

de pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako
5 m pred nimi,
c) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako
5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou;
tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru
„T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
d) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
e) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej
dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5
m za označníkom zastávky, a tam, kde taká
dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5
m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený
príslušnou vodorovnou dopravnou značkou,
platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,
f) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred
nimi a 15 m za nimi,
g) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú
dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob, radenia do jazdných
pruhov a určený smer jazdy cez križovatku
alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom
alebo svetelné signály,
h) na vnútornom jazdnom pruhu,
i) na moste,
j) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty
pokračovanie na ďalšej strane
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nový cestný zákon
alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o
vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
k) na chodníku ak to nie je dovolené dopravným značením alebo by nezostala voľná šírka
chodníka najmänej 1,5 m,
l) na kruhovom objazde,
m) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej
zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak
to nie je dovolené dopravnou značkou,
n) na iných miestach, kde zastavenie alebo
státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo
výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z
objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.
Tieto porušenia môžu príslušníci MsP objasňovať a
riešiť v blokovou pokutou.
Za uvedené priestupky je
možné uložiť pokutu v blokovom konaní do 60 € alebo v prípade odstúpenia na
správne konanie hrozí vinníkovi pokuta do 100 €.
Najviac problémové bude
určite riešenie parkovania
na chodníku. Nový cestný
zákon mu totiž zakazuje stáť
na chodníku - mnohí vodiči však kvôli akútnemu nedostatku parkovacích miest
často riskujú a tento zákaz
ignorujú. Pritom na chodníku podľa uvedeného zákona môžu parkovať ak im to umožní dopravná značka alebo nechajú na chodníku aspoň 1,5-metrový
priestor pre chodcov. Našou snahou nie je
šikanovať ľudí a ísť cestou sankcií. Policajti
zatiaľ vodičov šetria a hlavne parkovanie na
chodníku riešia väčšinou napomínaním a
pomocou rozdávania letákov. Samozrejme,

že keď sa my snažíme rešpektovať vodičov
(tým, že na začiatku účinnosti zákona o cestnej premávke priestupky riešime napomínaním a upozorňovaním letákmi a cez médiá)
očakávame, že aj vodiči budú rešpektovať nás
a nebudú opakovane parkovať na chodníku.
Pokuta za parkovanie na chodníku môže
byť: do 100 € v správnom konaní a v blokovom konaní do 60 €. Uvedený priestupok
začneme riešiť aj pomocou pokút pre nezodpovedných vodičov od 23.2.2008 (do tejto
doby napomenutím). Myslím si, že je to dosť
dlhý časový priestor na to, by si vodiči zabezpečili parkovanie v zmysle zákona. MsP
sa bude snažiť riešiť problém parkovania aj
tým, že sami budeme navrhovať určité chodníky (v minulosti menej využívané), ktoré by mohli byť
schválené na čiastočné parkovanie. Tieto chodníky potom budú označené dopravným značením povoľujúcim
parkovanie na chodníku. Samozrejme je tu priestor pre
občanov, aby aj sami navrhovali riešenia. Cieľom MsP
nie je vyzbierať od občanov
čo najviac pokút, ale zjednať
nápravu vo vzťahu k chodcom. Pred účinnosťou tohto
zákona boli zjavne diskriminovaní a ohrození občania
hlavne so zdravotným postihnutím, mamičky s kočíkmi. Uvedené skupiny osôb prakticky vo Veči
nemohli využívať veľkú časť chodníkov bez
toho, aby museli prejsť na vozovku alebo do
blata. Nezanedbateľné sú aj spôsobené škody
na chodníkoch zapríčinené parkovaním na
nich. Chodníky boli a sú určené pre chodcov.
kpt. Mgr. Peter Krokavec
náčelník MsP Šaľa
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mestská polícia

Štatistika prípadov MsP Šaľa
január 2009
»» Dňa 8.1.2009 o 15.15 hod bolo nahlásené na Mestskú políciu, že na ul. Budovateľská dvaja nezn. páchatelia rómskeho
pôvodu prepadli a pokúšali sa odcudziť
kabelku 59-ročnej M.P. zo Šale, kde mala výplaty 16.000,- Eur. Prípad prevzalo
ÚJ KP.
»» Dňa 12.1.2009 o 01.00 hod. rušila nočný
kľud na ul. Hollého mladistvá 16-ročná
S.S. z Galanty. Nakoľko bola menovaná pod vplyvom alkoholu /0,74 Mg/L/
oboznámený ÚPSVaR.
»» Dňa 12.1.2009 o 15.25 hod. na ul. Vlčanskej ležal na zemi v podnapitom stave
45-ročný R.B. z Nitry. Menovaný hliadkou prebudený a odoslaný do miesta trvalého bydliska. Hliadka našla menovaného opakovane ležať na ul. Vlčanskej o
16.05 hod. Nakoľko krvácal z nosa, privolaná RZP.
»» Dňa 14.1.2009 o 15.40 hod. sa dopustil
drobnej krádeže v HM Tesco 62-ročný
V.H. z Hornej Kráľovej. Prípad vyriešený pokutou 15 €.
»» Dňa 16.1.2009 o 22.40 hod. bolo nahlásené na Mestskú políciu, že dve osoby
mužského pohlavia berú zo stojanu bicykel. Hliadkou bol zadržaní 17-ročný L.H.
zo Šurian a 36-ročný E.B. z Levíc. Prípad
odovzdaný OOPZ.
»» Dňa 17.1.2009 o 19.30 hod. bolo nahlásené na Mestskú políciu, že na ul. Rímskej
sa nachádza odhalený muž, ktorý tam
opakovane chodí onanovať. Hliadkou
zadržaný 24-ročný J.L. zo Selíc. Prípad
odovzdaný na doriešenie ÚJaKP PZ.
»» Dňa 30.1.2009 o 11.45 hod. sa dopustila
drobnej krádeže v HM Tesco, 16-ročná

M.K. zo Šale, kde odcudzila tovar v hodnote 27,95 €. Hliadka MsP menovanej
uložila blokovú pokutu 20 €.

Štat. vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa január 09
Priestupok Názov priestupku
VZN 3/03
VZN 6
VZN 7
VZN 8
VZN 14
VZN 35
PCO
§ 47
§ 49
§ 50
Zák.znač.
§ 24
§ 26
§ 30

O ochrane ovzd.pred zneč.
lát.a o popl.za zneč.ovzdušia
O používaní zábavnej pyrotechniky
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 podmienkach a podrobnostiach držania psov
Pult centralizovanej ochrany
Verejný poriadok
Občianske spolunažívanie
Proti majetku
Dopravné značky
Na úseku podnikania
Na úseku hospodárenia s bytmi
Ochrana pred alkoholizmom a
toxikomániou
Na úseku životného prostredia

§ 45
O premávke na pozem. kom.
315/96
Dopr.nehody
Trestné činy
Iné prípady
Spolu:
Blok. po49 pokút v celkovej sume
kuty:

4
1
8
38
21
27
108
63
28
22
35
3
1
1
1
5
2
4
50
422
415 €

por. Ján Komjáthy
vel. odd. štat. a evidencie
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kultúra

Koncert Lenky Filipovej

2

7. januára zavítala do Šale skladateľka, speváčka a hlavne gitaristka Lenka Filipová. Sprevádzal ju Mirek
Linhart na elektrických a akustických
gitarách a Sean Barry na írskej harfe,
klávesoch a akordeóne. Lenka Filipová
študovala klasickú gitaru na pražskom
konzervatóriu a na Medzinárodnej hu-

dobnej akadémii v Paríži. Mnohé jej
pesničky sa stali veľkými hitmi. V Šali
vytvorila skvelú atmosféru a návštevníci
koncertu ju na záver odmenili standing
ovation, ktorý si za svoj skvelý výkon celkom určite zaslúžila. Fotografie z koncertu nájdete vo fotogalérii webovej stránky
MsKS – www.kultura.sala.sk

Zlomatka

V

šalianskom dome kultúry sa predstaví
jedna z najobľúbenejších slovenských
herečiek Zuzana Krónerová v hre Zlomatka.
Táto hra je dielom jedného z najlepších súčasných európskych autorov Maria Geraldiho, pochádzajúceho z Talianska. Dej hry sa
odohráva v talianskom meste Neapol a rozpráva rodinný príbeh, ukazujúci kam až môže siahať sila materinskej lásky. Dej hry nám
ukáže hĺbku materinských citov, rodinné

konflikty ale aj snahu o toleranciu a dialóg.
Vás, ktorých táto hra oslovila, preto srdečne
pozývame do DK Šaľa – divadelná sála, dňa
30.03.2009 o 19.00 h. Vstupné na predstavenie je 6,60 € / 198,83 Sk v predpredaji a 8,30
€ / 250,04 Sk v deň predstavenia. Účinkujú:
Zuzana Kronerová, Juraj Hrčka, Peter Oszlik
a Petra Vajdová. Tešíme sa na vás.
Mgr. Zuzana Demínová
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historický kalendár
Historický kalendár 2009

Osobnosti
Január

1

. Sellyei /Miškovič/ Jozef – 100. výročie narodenia. 1.január 1909 – 6.marec
1941 Šaľa Spisovateľ, autodidakta. Od roku
1922 pracoval ako roľník na rodinnom hospodárstve v Šali, neskôr spisovateľ z povolania. Písal najmä realistické črty a humoresky
zo života prostého ľudu.V novelách, reportážach a sociografiách sa odzrkadľuje jeho
sociálne vnímanie spoločnosti. Bol členom
hnutia Sarló /Kosák/ a Masarykovej akadémie.
. Macháček, Pavol – 40. výročie úmrtia. 25.marec 1887 Holíč – 2.január
1969 Holíč. Kňaz, verejný činiteľ, publicista,
historik, redaktor. V roku 1913 pôsobil ako
kaplán v Tesárskych Mlyňanoch, v rokoch
1931 – 1938 farár v Šali. V publikácii Šaľa
v dejinách /Vágsellye a torténelemben Nové
Zámky, 1935/ spracoval dejiny Šale do konca 18. storočia.
. Feyér, Gyula /Július/ - 135. výročie narodenia - 50. výročie úmrtia.
16.január 1874 Dlhá nad Váhom – 9.marec
1959 Budapešť /Maďarsko/ Strojný inžinier,
energetik, redaktor. Študoval a pracoval v
Budapešti v niekoľkých organizáciách, v rokoch 1921 – 1935 pracovník ministerstva
národohospodárstva. V rokoch 1917 – 43
redaktor odborných časopisov.
. Potocký Štefan – 140. výročie úmrtia 1811 Močenok – 19.január 1869 –
Cirkevný hodnostár. Pôsobil v Pohraniciach
a v Nitre ako kaplán, v roku 1842 pápežský
protonotár, od roku 1845 tajomník Imricha
Paluďaiho v Nitre.
. Takács /Takáts/, Viliam – 95. výročie narodenia 21. január 1914 Šaľa –

2

3

4
5

20.január 1972 Šaľa. Ľudový maliar. V Šali
si vybudoval ateliér a stal sa vyhľadávaným
majstrom. Venoval sa maľbe krajiniek, zátiší
a portrétov. Vymaľoval kostoly v Žihárci a v
Tešedíkove.
. Dobossy , Ladislav – 10. výročie úmrtia 9.august 1910 Vlčany – 27.január
1999 Budapešť /Maďarsko/ Literárny historik, spisovateľ. Študoval na Sorbone v Paríži
a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. Patril k vedúcim osobnostiam hnutia Sarló. Pôsobil ako profesor v Košiciach.
Počas 2.svetovej vojny žil vo Francúzsku,
kde sa zapojil do protifašistického odboja.
Od roku 1945 žil a pôsobil v Budapešti.

6

Február

7

. Kendrai/Kendray/, Gabriel – 285.
výročie narodenia 14.február 1724
Voderady – 18.január 1797 Šaľa. Kazateľ,
spisovateľ. Pôsobil ako kazateľ v Komárne,kazateľ-misionár v Šahách a v Jágri, v rokoch
1770 – 1773 hospodár rehoľného domu v
Trnave. Po rozpustení rehole pôsobil v Šali
ako diecézny kňaz v pastorácii. Autor elegickej básnickej skladby na biblický námet
a práce o vojvodcoch bojujúcich v 17.storočí
na východnom Slovensku.

8

. Konštantín-Cyril, Filozof - 1140. výročie úmrtia 827 Solún – Thessaloniké
/Grécko/ - 14.február 869 Rím /Taliansko/.
Nazývaný aj Filozof, zakladateľ slovanského
písomníctva, učiteľ, šíriteľ kresťanskej viery.Brat sv.Metoda, s ktorým v roku 863 na
pozvanie kniežaťa Rastislava prišli na Veľkú
Moravu šíriť kresťanstvo. Zostavil slovanské
písmo – hlaholiku a do slovanského jazyka
preložil výber z evanjélii a ďalšie potrebné
bohoslužobné knihy.
pripravil: Mgr. Július Morávek
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hudobný festival

Mini March Fest
M
estské kultúrne stredisko pripravuje
koncom marca nové dvojdňové podujatie. Mini March Fest má snahu stať sa pravidelným malým marcovým festivalom hudby, filmov
a hier.
27. a 28. marca sa v Dome kultúry v Šali predstavia skupiny Buty, Jablkoň, FairWay, Gladiátor,
Nocadeň, Vidiek a Kids off the Jilm. Snažíme
sa pripraviť festival, ktorý nebude žánrovo jednoznačný a ktorý osloví čo najširší okruh ľudí. Jednotlivé dni sú síce hudobne žánrovo príbuzné,
avšak každá skupina má svoj jedinečný hudobný
potenciál. Okrem skupín sa v kinosále budú počas týchto dvoch dní premietať filmy, ktoré boli
v rôznych kategóriách ocenené soškou Oscara a
vo foyeri budú môcť návštevníci hrať spoločenské hry. V rámci herne si môžu záujemcovia priniesť aj vlastné spoločenské hry a vyzvať do súboja protihráčov. Vstupné je na jeden deň desať
eur, pričom v cene je okrem koncertov zahrnuté
aj premietanie dvoch oscarových filmov. Avšak
celofestivalové vstupné je 15 eur a to je už veľmi
výhodná cena, pretože za túto sumu si vypočujete 7 hudobných skupín alebo si môžete pozrieť
štyri oscarové filmy. V piatok sa môžete tešiť na
vystúpenie skupiny Buty, ktorá po odohratí koncertu pripravila pre Šaľu prekvapenie v podobe
karaoke, kde si odvážni návštevníci budú môcť
naživo s kapelou zaspievať ich vlastné pesničky a
tak sa na chvíľu stať súčasťou kapely Buty. Buty –
sú ako českí hokejisti. Nielenže ich je už pomaly
rovnaký počet, ale každý ich nový album je bitka.
Vydali ich spolu už deväť a každý z nich je iný, jedinečný – tak ako aj samotná kapela. Snáď každý
z nás pozná ich hitovky ako sú „František Dobrota“, „Krtek“, „Demáček“ či „Mám jednu rukou
dlouhou“. Tieto notoricky známe piesne však nie
sú všetko, čo vám Buty ponúka. Ukážu nám, aká
vynikajúca a dynamická vie byť atmosféra na
ich Jukeboxových koncertoch. Fanúšikovia totiž
spolu so skupinou tvoria skladbu koncertu. Pro-

jektorom sa na plátno premieta zoznam stovky
piesní od skupiny Buty a ľudia počas koncertu sami podľa dohodnutých pravidiel vyberajú piesne.
Každý koncert je iný – neopakovateľný a jeho dĺžka môže byť až tri hodiny. Okrem skupiny Buty
sa v piatok predstavia ešte dve skupiny. Jedna z
nich je skupina Jablkoň, ktorá v našich končinách
síce nie je komerčne známa, avšak žiadny fanúšik kvalitnej hudobnej produkcie by si vystúpenie
tejto skupiny nemal nechať ujsť. Skupina Jablkoň
bola založená v roku 1977. Vďaka originálnemu
jablkoňskému štýlu a žánrovej nezaraditeľnosti
sa skupina prezentuje na rôznych festivaloch a
kluboch v Čechách i v zahraničí. Vystupovali na
Pražských džezových dňoch, Valašském špalíčku,
Porte, Prázdninách v Telči, Moravskom folkovom
lete, Lipnici. V zahraničí vystupovali dokonca aj
na punkovom podujatí v Rotterdame a na festivale vážnej hudby Flanderen v Gentu.
Najlepšie sa chváli samo, aby sme však poskytli
širší obraz o kvalitách tejto skupiny a ich hudby,
poskytujeme vám citáty z periodík rôznych krajín, ktoré sme si požičali z webovej stránky skupiny Jablkoň (www.jablkon.com), kde nájdete ešte
viac ...
Niekoľko citátov zo zahraničnej tlače:
Uge Avisen, DÁNSKO:
Noví a vzrušujúci. Na začiatku trochu šokujúci,
ale neskôr...bolo to až neuveriteľné!
Skagen Avis, DÁNSKO:
Fenomenálni – všetkým nám vzali dych. Dá sa
povedať, že Jablkoň je bláznivá obdivuhodným
spôsobom.
Süddeutsche Zeitung, NEMECKO:
Pražské kvarteto Jablkoň hralo s vášňou a nadšením. Ich temperament zanechal publikum bez
dychu.
L‘Arena, TALIANSKO:
Na javisku je diabolské kvarteto, ktoré vypovedá
o živote a dve hodiny vás núti tlieskať.
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De Eekloonaar, BELGICKO:
Bol to brilantný koncert pre srdce a dušu s nadmierou uspokojenia pre oči i uši.
Het Mievwsblat, HOLANDSKO:
Kto ich videl a počul, stal sa ich fanúšikom naveky.
The Georgia Straight, KANADA:
Ak si raz niekto vypočul Jablkoň, len ťažko sa
uspokojí s „normálnou hudbou“.
Piatok bude patriť aj skupine FairWay. Jej líder
Gabriel Hambalko pochádza zo Šale a po rozpade
známej skupiny Country Mix založil minulý rok
novú skupinu FairWay, ktorú by ste si tiež nemali
nechať ujsť.
FairWay hrá okrem moderného bluegrassu zo
zameraním na slovenské texty a vlastnú hudbu
aj prevzaté piesne od iných zahraničných interpretov. FairWay je skupina, ktorá hneď v prvom
roku svojho vzniku získala 1. miesto na súťažnej
prehliadke bluegrassových skupín s názvom BLUEGRASS STAGE 2008 a vďaka tomuto víťazstvu
postúpila na známy festival BANJO JAMBOREE
2008 v Čáslavi, kde v konkurencii ostatných skupín obsadili druhé miesto. Tí, ktorí mali radi
Country Mix, si určite obľúbia aj FairWay.
V sobotu v rámci Mini March Festu vystúpia skupiny ako Galdiátor, Nocadeň, Vidiek a domácim
dobre známa šalianska skupina Kids off the Jilm,
ktorá už má svojich verných fanúšikov.
Skupina Kids off the Jilm vznikla v októbri 2007
ako výsledok predchádzajúcej spolupráce v rôznych šalianskych, dnes už neexistujúcich zoskupení. Je zložená zo štyroch stálych členov: Jaro
Martinček (spev), Marcel Meszároš (gitara), Peter Devát (basa), Rado Zachar (bicie). Tvorba pozostáva z viacerých druhových žánrov, dominujú
vlastné texty, gitarové sóla v kombinácii s covermi (Placebo, PearlJam, The Who..) v šate a duchu
alternatívneho rocku 90-tych rokov.
Nocadeň je košická kapela, ktorá vznikla v roku
1997. Ich debutový album vyšiel v roku 2000 a
sprevádzal ho singel Steny, ktorý sa vyšplhal v
rebríčku hranosti na 5. miesto. Medzi ďalšie najpopulárnejšie pesničky kapely patria single Buď

hviezda, Slová už nevravia nič, či Nestrieľajte do
labutí. V októbri minulého roku vydali už svoj
piaty album pod názvom Ikony. Skupina je zložená zo štyroch členov na čele so spevákom Rasťom
Kopinom. Kapela si získala množstvo fanúšikov
aj v susednom Poľsku.
Skupina Gladiator pochádza z Nitry a začali hrať
v revolučnom roku 1989. Oficiálny začiatok skupiny Gladiator však datujú do roku 2001, kedy im
vyšiel debutový album Designation. Po prvých
dvoch albumoch, ktoré sa niesli v štýle metalu, sa
kapela rozhodla prejsť na rockový štýl ovplyvnený kapelami Nirvana a Pearl Jam. Ich prvý slovensky spievaný album „Viem, kde Boh spí“ mal
veľký úspech a vzišli z neho hity ako Raz tam v
uličkách, či Divoký dážď. V minulom roku absolvovala kapela turné spolu s kapelou Komajota.
Medzi ich najhranejšie pesničky patrí Nemôžem
dýchať, Keď sa láska podarí, Láska, Život pred sebou.
Skupina Vidiek pochádza z obce Rovinka neďaleko Bratislavy a nepretržite funguje od roku 1984.
V roku 1998 z rádií znel jej prvý veľký hit Vidiečan. A nasledovali ďalšie: Nechajte si ju, Tisíc divov, Rudy a Hilda, Anglická, Keď je 7 ráno, Nie
je to ľahké, Ó maňo, Anjel, Či oči či sombréros a
Nové časy. Vidiek počas svojej existencie natočil
5 albumov (Nechajte si ju 1989, Vidiek 1993, Štyry 1997, Výber naživo 2000 ocenený Zlatou platňou a Nové časy 2003). Líder kapely Janko Kuric
je spevákom a šoumenom, ktorého prejav je vždy
originálny a neopozeraný. Skupina Vidiek nahrala aj spomienkový album Ventil RG a spevák Ján
Kuric má za sebou aj úspešný sólový album, na
ktorom spolupracoval s českou speváčkou Věrou
Bílou. Skupina odohrala nespočetné množstvo
koncertov na Slovensku, v Čechách, ale aj v USA
a Veľkej Británii.
Každý, kto má rád zábavu, dobrú hudbu, film,
príjemnú atmosféru a rád sa aj hrá, nech si 27.
a 28. marca neplánuje nič iné, len návštevu Mini
March Festu, ktorého prvý ročník štartuje práve
v uvedených dňoch.
Skupiny Buty, Jablkoň, FairWay, Gladiátor,
Nocadeň, Vidiek a Kids off the Jilm sa tešia na
riadnu show, ktorú spolu s nimi roztočíte.
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Mesto a Okresná asociácia budú v marci hodnotiť

„Vyhodnotenia najúspešnejších
športovcov,….. za rok 2008“

M

esto Šaľa s Okresnou asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu
Šaľa už viac rokov pravideľne v marcových
dňoch realizujú v priestoroch Mestského
kultúrneho domu „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, funkcionárov a
kolektívov Mesta a OATJK Šaľa“ za uplynulý

rok. Ani v tomto roku nebude toto významné kultúrno-spoločenské a samozrejme aj
športové podujatie nebude chýbať, nakoľko
ho obaja hlavní organizátori majú pevno zakotvené v kalendári plánovaných a pripravovaných podujatí.

„S prípravou už 12. ročníka „Vyhodnotenia najúspešnejších športovcov,….. za rok
2008,“ hovorí predseda OATJK Šaľa Ľudovít Marinčák, napriek tomu, že sa uskutoční
až v marci 2009, sme začali už v novembri minulého roku oslovením našich členov,
ktorými sú telovýchovné jednoty a kluby, pre zabezpečenie potrebných podkladov k
samotnému vyhodnoteniu. V súčasnosti môžem za našu Asociáciu zodpovedne povedať, že spolupráca s nimi je na želateľnej úrovni a aj vďaka zodpovednému prístupu
funkcionárskeho zboru, pochopeniu starostov obcí a podnikateľskej sekcie máme prípravu a zabezpečenie tejto akcie dobre rozbehnuté.“
Podobne aj druhý z hlavných organizátorov
Mesto Šaľa zásluhou Komisie pre sociálnu
oblasť, kultúru, mládež a šport už rozbehol
prípravy na toto obľúbené podujatie. Šaľania
sa môžu ako málo miest na Slovensku pochváliť touto dlhodobou tradíciou, na ktorej si pred vypredaným hľadiskom preberajú
ocenenia všetci tí, ktorí v hodnotenom roku šírili dobré meno telovýchovnej jednoty, mesta, či obce na domácich a zahraničných podujatiach, z ktorých sa v nejednom
prípade vracali s kolektívnymi úspechmi, či
medailovými umiestneniami. Pri krátkom
priereze doterajších ocenených vidíme, že
na pódiu divadelnej sály v MsKS stáli v minulosti reprezentantky Slovenska v hádzanej: Fečová, Šalatová, Halásová, Némethová,
Braunová, Čemanová,….. viacnásobný majster seniorské družstvo žien Slovan Duslo

Šaľa,…reprezentanti Československa vo futbale: Putyera, Hlavatý, Prúčny, Hovorka,….,
ale aj z iných športových odvetví, akými sú
reprezentanti v streľbe, plutvovom plávaní,
naturálnej kulturistike, v modernom športovom tanci, či samozrejme úspešní pretekári
vo voltížnom jazdení. S veľkým ohlasom sa
stretla pri minuloročnom Vyhodnotení kategória „Ocenenie osobností“, v ktorých boli
vyhodnotení a ocenení športovci , tréneri,…
ktorí ša narodili v Šali, resp. predtým pôsobili v našich oddieloch a v súčasnosti pôsobia v iných TJ a kluboch. V roku 2007 medzi
nimi o.i. nechýbali ani slovenskí hádzanárski
reprezentanti Marek Mikéci a Andrej Petro,
či medzinárodne uznávaný futbalový tréner Jozef Jankech. Výsledky reprezentantov
šalianskeho regiónu v rôznych športových
odvetviach boli aj v minulom roku veľmi
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úspešné a tak to nebudú mať jednotlivé komisie zodpovedné za nomináciu športovcov
na „Vyhlásenie najúspešnejších,… v roku
2008“ jednoduché. Medzi ocenenými aj keď

nechceme predhiehať návrhy jednotlivých
komisií dozaista nebudú chýbať úspešné kolektívy v mládežníckych a seniorských kategóriách: KŠP Tritón Šaľa, TK Jumping Šaľa,
Slávia SOUP Šaľa , ….
a medzi jednotlivcami:
majstri sveta v naturálnej kulturistike junior
Erik Tóth a z kategórie Masters 2 Koloman
Tóth, majster sveta v
karate Ľudovít Kocsis,
…. ako aj ďaľší, ktorí sa
môžu hrdiť úspešnou
reprezentáciou na európskych a svetových
podujatiach, či ziskom
titulov majstra SlovenPredseda OATJK okresu Šaľa Ľudovít Marinčák odovzdáva pohár ska. Športovú vereja blahoželá bronzovej z ME v športových tancoch Viktórii Borov- nosť a priaznivcov teší
skej, za ňou stojí majster Európy v naturálnej kulturistike Koloman to, že úspechov je veľa,
Tóth a vľavo Michaela Zušťáková, úspešná reprezentantka v plut- komisie budú mať pri
vovom plávaní, všetko za rok 2007.
výbere a hodnotení neľahkú prácu, ale najmä to,
že šaliansky región napriek tomu, že je druhý
najmenší v rámci
Nitrianskeho kraja, v produktivite
športových úspechov patrí nielen
medzi najlepších
v Nitrianskej župe, ale má pevné
miesto aj medzi
poprednými na
Slovensku.
Jozef Sklenár

V kategórii jedotlivci z celoštátných súťaží boli medzi vyhodnotenými
zprava: Adrián Tóth - majster Slovenska a siedmy z ME vo voltížnom
jazdení, Lívia Némethová – reprezentantka Slovenska a brankárka Slovana Duslo Šaľa v hádzanej, Adrián Klusa – stopper a opora prvoligových futbalistov Dusla, všetko za rok 2007
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PLUTVOVÉ PLÁVANIE
Na Pasienkoch darčeky pre šalianskych plavcov

Z

áverečné plavecké podujatie pre plutvových a rýchlostných plavcov už tradične
vrcholí v plaveckom bazéne na bratislavských
Pasienkoch, kde usporadúva Slovenský zväz
potápačov v spolupráci s ŠKP Neptún Bratislava medzinárodný Vianočný trojboj v plutvovom a rýchlostnom plávaní. Po úspešných
výsledkoch na domácich podujatiach vrátane majstrovstiev Slovenska a prvenstva v
Lige mládeže Slovenska, či medzinárodných
podujatiach nemohli na nich chýbať ani reprezentanti nášho regiónu, plavci KŠP Tritón Šaľa. Naši mladí, úspešní reprezentanti
napriek tomu, že v tréningovom procese už
trochu „vypustili“, v konkurencii slovenskej
plaveckej špičky a popredných plaveckých
klubov z Česka opätovne výkonmi potvrdili, že ich úspechy v roky 2008 neboli dielom
náhody. Plavci šalianskeho Tritónu v desiatich prípadoch vybojovali v pretekoch prvenstvo (Michal Fülöp a Ema Lišková po 3,
po dva razy zvíťazili Ivana Hanáková a Ádam
Bukor), v ôsmych prípadoch skončili na druhom mieste (trikrát Barbora Pohlová, dvakrát
Patrik Ščasný a raz Anamária Slaná, I. Hanáková a Á. Bukor) a rovnaký počet získali aj
bronzových umiestnení (Orsolya Bondor – 3,
Michaela Zušťáková a David Starko po dve a
raz P. Ščasný). Výborné výsledky šalianskych
plavcov sa odzrkadlili aj v záverečnom hodnotení Vianočného trojboja, kde organizátori v každej vekovej kategórii zarátali plavcom
tri najlepšie výsledky podľa medzinárodných
tabuliek CMAS (Poznámka: za prvé miesto
v disciplíne získal víťaz 50 bodov). Konečné zúčtovanie umiestnení a bodov prinieslo
pre šalianske farby ďalší vynikajúci výsledok,

keď sa stali so štyrmi prvenstvami najúspešnejším klubom, pred usporiadajúcim Neptúnom Bratislava. Víťazmi jednotlivých kategórií Vianočného trojboja sa stali: kategória
„A“ (ročník 1990 a starší) – chlapci: 1. Jakub
Horár –150 bodov (Neptún Bratislava), 2.
Patrik Ščasný – 134 bodov (Šaľa), dievčatá: 1.
Monika Mročková – 150 bodov (KS Pardubice) (Poznámka: medzi ženami neštartovala
najlepšia slovenská plavkyňa Nikoleta Marinčáková - Šaľa); kategória „B“ (r. 1991-92) chlapci: 1. Michal Idešič – 150 bodov (Žralok
Bratislava), dievčatá: 1. Zuzana Christovová
– 150 bodov (Neptún Bratislava), 2. Barbora
Pohlová – 138 bodov, 3. Orsolya Bondor –
126 bodov (obe Šaľa); kategória „C“ (r. 199394) - chlapci: 1. Vladimír Soviš – 150 bodov
(Nemo Zlín); dievčatá: 1. Ivana Hanáková –
146 bodov (Šaľa); kategória „D“ (r. 1995-96)
– chlapci: 1. Michal Fülöp – 150 bodov,..... 3.
David Starko – 123 bodov, dievčatá: 1. Natália Fábryová – 119 bodov (SK Olymp Bratislava), 2. Annamária Slaná – 106 bodov zo
Šale (Poznámka: po dvoch disciplínach vedúca Šalianka Michaela Zušťáková bola diskvalifikovaná); kategória „E“ (r. 1997 a mladší)
– chlapci: 1. Ádam Bukor – 146 bodov, dievčatá: 1. Ema Lišková – 150 bodov (obaja Šaľa).
Úspešne si však viedli v bratislavskom bazéne
aj ďalší reprezentanti šalianskeho Tritónu: Simon Šulek, Imre Deák, Martina Martincová,
Lea Sklenárová, Daniel Dioszéhgy, Samuel
Augustín, Bernadeta Bertóková, Anna Nociarová, Frederik Filo, Peter Alač, Andrej Révay, Vladimír Plevka,..... aj napriek tomu, že
nestáli na stupňoch víťazov, dokázali v silnej
konkurencii zlepšiť viaceré osobné rekordy.
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Práve ich aktivity hovoria o tom, že šalianski plavci v plutvovom a rýchlostnom plávaní nebudú chcieť ani v novej plaveckej sezóne ustúpiť z vybojovaných pozícií.

K O L K Y

M

ajstrovské súťaže kolkárov od prvej
až po tretiu ligu bežia naplno a ako
ukázali posledné kolá v sérii, prinášajú jednotlivé majstrovské súboje prekvapujúce výsledky, o ktoré sa pričinili aj naši šalianski reprezentanti v kolkoch. Darí sa prvoligistom,

ktorí by v prípade udržania si výkonnosti
mohli byť už v tomto ročníku „za vodou“,
dosť si polepšili aj hráči rezervy, ktorým sa
podarilo „podskočiť“ v tabuľke a v tretej lige
sa zatiaľ viac darí „C“ družstvu, ktoré stále
bojuje o postupové priečky do druhej ligy.

kolky I. liga - ročník 2008/2009
Duslo ŠAĽA – Cabaj Čápor 2:6 (2964:3098)
Tabuľka po 17. kole: 1. Modranka – 34 bodov; 2. Hlohovec „B“ – 28 bodov, 3. Cabaj
Čápor – 24 bodov; ... 11. ŠAĽA – 14 bodov;..... 13. Spoje – 6 bodov; 14. Trenčín „B“ – 6
bodov.
kolky II. liga - ročník 2008/2009
ŠAĽA „B“ – Nitra 6:2 - 3073:2977
Tabuľka po 17. kole: 1. Piešťany „B“ – 25 bodov; 2. Limbach – 23 bodov; 3. Trenčín „B“ –
22 bodov; .... 12. ŠAĽA „B“ – 13 bodov; 13. Nitra – 11 bodov, 14. Sládkovičovo „B“ – 10
bodov.
kolky III. liga - ročník 2008/2009
ŠAĽA „D“ – ŠAĽA „C“ 1815:1905
Tabuľka po 17. kole: 1. Modranka 87:17 – 28 bodov; 2. Hlohovec „B“ 69:35 – 22 bodov; 3.
Cabaj Čápor 63:41 – 18 bodov; ... 11. ŠAĽA 39:65 – 12 bodov;..... 13. Spoje Bratislava 31:73
– 6 bodov; 14. Trenčín „B 25:71 – 4 body. Najbližší
Vás srdečne pozýva na prednášku
PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVO
prednášajúci manželia PREDÁČOVCI
Liga pár páru v rámci projektu Stvorení pre plodnú lásku
ktorá sa uskutoční dňa 20. marca 2009, info: 0907 770 023
v Dome Jána Feketeházyho na Murgašovej ulici
(pri cintoríne) o 17.00 hodine
február 2009
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M

edzinárodná hádzanárska WHIL
pokračovala ďalšími kolami, v ktorých dosiahli zverenkyne trénerky Dariny
Braunovej dva úplne rozdielne výsledky. Zatiaľ, čo v 14. kole cestovali naše hráčky do
Písku, kde ich čakala s odhodlaním bojujúca
Casta o český play-off, ktorá mala vo svojom
strede kanonierky Michaelu Borovskú a Ivetu Luzumovú, tretiu a piatu najlepšiu strelkyňu WHIL v tom čase. Naše hráčky zahrali
v Písku slabo, nezachytili úvod stretnutia a
už v polčase bolo rozhodnuté, že sa budeme domov vracať s prázdnymi rukami. V
ďalšom kole sme z dôvodov štartu majstra
Česka DHK Olomouc v osemfinále Pohára
víťaza pohárov predohrali vzájomný duel na
domácej palubovke a dievčatá opäť dokázali, že s kvalitnými súpermi sa im hrá omnoho lepšie a po Michalovciach, ktoré sú zatiaľ
suverénne na čele tabuľky, dokázali obrať o
body aj českého majstra. Veľkú zásluhu na

plnom bodovom zisku Dusla má brankárka
Lívia Némethová, ktorá „znechutila“ svojimi zákrokmi Hanáčkam strelecký apetít.
Medzinárodná hádzanárska súťaž žien po
odstúpení Banskej Bystrice sa v 15. kole dočkala ďalšej rarity, nakoľko toto kolo vojde do
histórie ako rekordne dlhé. Zatiaľ čo Iuventa
Michalovce si predohrala svoje stretnutie v
Písku hneď po 14. kole, posledné stretnutie
medzi Slokovom Veselí n/M a Sláviou Praha
sa dohrá podstatne neskôr, nakoľko bolo odložené z dôvodov vírusových ochorení domácich hráčok. V čase našej uzávierky mali naše hádzanárky cestovať pod Urpín, ale
vzhľadom k tomu, že Banská Bystrica zo súťaže odstúpila a narušila jej regulárnosť, budú mať voľno. V 17. kole (sobota 21.2.2009)
sme hrali opäť na domácej palubovke s minuloročným prekvapením WHIL, nováčikom s Jindřichova Hradca, ktorý sa dokázal
prebojovať do českej časti WHIL. Poznámka
autora: ďalšie vyžrebovanie, ale v opačnom
poradí zápasov je uvedené nižšie.

VYŽREBOVANIE a výsledky základnej časti whil 08 / 09

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

+ 12. kolo:
+ 13. kolo:
+ 14. kolo:
+ 15. kolo:
+ 16. kolo:
+ 17. kolo:
+ 18. kolo:
+ 19. kolo:
+ 20. kolo:
+ 21. kolo:
+ 22. kolo:

Duslo ŠAĽA - Slávia Praha
24:20 (14: 9)
+
18:23 (6:8)
HC Zlín - Slovan Duslo ŠAĽA 29:33 (15:18)
+
32:24 (17:7)
Duslo ŠAĽA - Casta Písek
30:23 (14:13)
+
24. 1. 2009
DHK Olomouc – Duslo ŠAĽA
29:21 (15:13)
+
07. 2. 2009
Duslo ŠAĽA – ŠKP B. Bystrica
(Poznámka: zápasy boli anulované)
J. Hradec – Duslo ŠAĽA		
25:25 (10:11)
+
21. 2. 2009
Duslo ŠAĽA – Slávia Partizánske 30:14 (18: 7)
+
14. 3. 2009
Duslo ŠAĽA – Iuventa Michalovce 27:22 (11:9)
+
21. 3. 2009
ŠKP Bratislava – Duslo ŠAĽA
33:28 (19:16)
+
28. 3. 2009
Duslo ŠAĽA – Slokov Veselí n/M 26:26 (16:11)
+
04. 4. 2009
Štart Trenčín – Duslo ŠAĽA
27:20 (11:14)
+
11. 4. 2009

Najlepšia hádzanárka Slovenska 2008 hrávala aj v Šali

Hádzanárski odborníci volili novú držiteľku kráľovskej koruny a minimálne rok ňou bude
25-ročná krídelníčka DVSC Debrecín Dagmar Stuparičová, ktorá v rokoch 2001 - 2004 hájila farby šalianskeho Dusla a najlepšou hádzanárkou Slovenska bola aj minulý rok.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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STRELECTVO

M

ajstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchových zbraní v Šali Naslovovzatí odborníci hovoria o tom,
že v streleckom športe sú skúsenosti a prax k nezaplateniu, nakoľko pevná ruka, dobré oko a silné nervy v tomto športovom odvetví v mnohých prípadoch rozhodujú o
tom, kto bude stáť na stupni víťazov, resp. kto si bude na
tento krásny okamih musieť ešte nejaký ten mesiac, či rok
počkať. Víkendové majstrovstvá Nitrianskeho kraja seniorov a juniorov v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré
usporiadal Slovenský strelecký zväz v spolupráci s Krajským streleckým zväzom a šalianskym streleckým klubom to potvrdili. Uznávaná „bašta“ streleckého športu v
našom kraji Základná škola J. Hollého v Šali-Veči, v ktorej
sa uskutočnili otvorené majstrovstvá Nitrianskeho kraja v
streľbe zo vzduchových zbraní, na ktorých štartovali pretekári zo 16 streleckých klubov (poznámka: nechýbali medzi nimi ani zástupcovia šiestich streleckých klubov Nitrianskeho regiónu) bola svedkom stretnutia streleckých
generácií. V štartovnej a výsledkovej listine, sme sa mohli
stretnúť so streleckými matadormi: Juraj Jurík – Bánov
(ročník 1934), Viliam Wöllman – Šaľa (1940), Juraj Ovári
– Bánov (1942),..... tuho zápoliacimi s nastupujúcou streleckou generáciou mladých talentov: Peter Lupták – Banská Štiavnica (1992), Róbert Baručák – Šaľa (1991), Marek
Bartošek – Bánov (1989),.... čo hovorí, že medzi niektorými pretekármi bol aj 50-ročný vekový rozdiel! Pri pohľade na výsledkovú listinu je vidieť, že obe strelecké generácie, strednú nevynímajúc, ešte majú čo to do kvality na
streleckých podujatiach povedať. Z výsledkov otvorených
majstrovstiev Nitrianskeho kraja v streľbe zo vzduchových
zbraní vyberáme. Vzduchová puška – 60 (muži – juniori): 1. Marek BARTOŠEK – 583 kruhov (Bánov), ... ďalšie
poradie v rámci majstrovstiev Nitrianskeho kraja: 2. Bohuslav POPOVIČ (Rumanová), 3. Róbert BARUČÁK, 4.
Zoltán Végh ( obaja Šaľa); Vzduchová puška – 40 (ženy
– juniorky): 1. Lenka HATINOVÁ – 387 kruhov (Bánov),
2. Gabriela KRIŽANOVÁ (Šaľa); Vzduchová pištoľ – 60
(muži – juniori): 1. Peter Lupták (Banská Štiavnica) – 563
kruhov, 2. Miloš HALMO (Chrabrany),.... ďalšie poradie
v rámci MNK: 2. Anton ŽIKLA (Fénix Nitra), 3. Štefan
CSENTE, 4. Igor Mikláš (obaja Šaľa). Vzduchová pištoľ
– 40 (ženy – juniorky): 1. Alena Mikerová – 368 kruhov
(Skalica), zároveň majster NK Jana MIKLÁŠOVÁ (Šaľa)
poznámka: medailisti z Nitrianskeho regiónu sú zvýrazne-

Natália

Demačeková

R

odáčka so Šale Natália
Demačeková s výhrou
na Vianočnom trojboji v Bratislave, ktorá je veľkou oporou
KŠP -TRITÓN Šaľa
ne. „Opäť sa potvrdilo,“ hovorí predseda
Krajského streleckého zväzu František
Liptai, „že strelecká základňa v Nitrianskom regióne sa nielen rozširuje, ale čo
je najdôležitejšie, aj skvalitňuje. Potvrdzujú to medailové umiestnenia a výsledky našich reprezentantov na týchto
otvorených majstrovstvách nášho kraja.“
Priaznivcov strelectva a verejnosť teší, že
až piati strelci z nášho regiónu (reprezentanti streleckých klubov: Šaľa, Bánov
a Rumanová) sa dokázali presadiť v priamej streleckej konfrontácii v kvalitne
obsadených majstrovstvách Nitrianskeho kraja.
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F u t b a l

P

rvoligový súťažný futbal v čase, keď
budete držať v rukách náš mesačník,
môže mať za sebou už prvé kolo odvetnej
časti ročníka 2008/2009, v ktorom v 19. jarnom kole, ktoré začína už 28. februára, privítame na šalianskom štadióne mužstvo Podbrezovej, ktorej máme čo vracať. V ôsmom
kole totiž naši futbalisti prehrali s Podbrezovou, ktorá vyhrala nad našimi futbalistami
vysoko 4:0 aj keď ešte po hodine hry bol bezgólový stav! Samotná príprava na odvetnú
časť prvej futbalovej ligy prebiehala v domácich podmienkach a bola spestrená sériou
prípravných stretnutí, v ktorých dala trénerská dvojica Babinec – Takács šancu hráčom
širšieho hráčskeho kádra. Z prípravných
stretnutí vyberáme: Spartak Trnava – Duslo ŠAĽA 4:0 (2:0); Slovan Duslo ŠAĽA – N.

Zámky 3:0 (2:0) Bician 2, Vencel; Slovan Bratislava – ŠAĽA 6:0 (2:0); ŠAĽA – Gabčíkovo
4:4 (2:0) Obert, Carrera, Peťovský, vl. (oba v
D. Strede); FC Nitra „B“ – Duslo ŠAĽA 2:0
(1:0); Slovan Duslo ŠAĽA – Vráble 1:1 (0:1)
Obert (11 m). Tréneri vystriedali v priateľských stretnutiach v rámci doterajšej prípravy hráčov: Anda, Gábriš, Rusznák – Mikla,
Braun, Vojtíšek, Mihálik, Klusa, Valent, Uzola, Tomiš, Carrera, Füzik, Lancz, Obert, Vencel, Dékány, Bician, Feješ, Peťovský, Mach,
Varga,... v čase našej uzávierky hrali ešte šalianski futbalisti priateľské stretnutia: utorok
10.2.2009 o 13.00 hod. Žiar n/H – ŠAĽA; sobota 14.2.2009 o 14.00 hod. FC Györ – ŠAĽA; sobota 21.2.2009 o 14.00 hod. ŠAĽA –
SFM Senec, ktorý by mal byť generálkou na
prvoligový majstrovský štart

Vyžrebovanie a výsledky nového ročníka 1. futbalovej ligy

N

ováčikmi súťaže pre ročník
2008/2009 sú Ružomberok „B“
a Dunajská Streda, ktorí postúpili z II. ligy a Trenčín, ktorý vypadol z Corgoň ligy
- zvýraznene. Hrá sa troj kolovo, na jeseň
odohrajú mužstvá 18 kôl. Hracím dňom je
sobota – výnimky domácich stretnutí: Inter Bratislava – sobota 10.30 hod., Trenčín
1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10.kolo:
11.kolo:

– sobota 18.00 hod., Prievidza – sobota do
12. kola pri umelom osvetlení o 19.30 hod.,
Dunajská Streda „B“, Košice „B“ a Ružomberok „B“ – nedeľa 10.30 hod., Podbrezová
odohrá stretnutia v Brezne v ÚHČ, Košice
„B“ odohrajú od 15. kola svoje stretnutia v
Ličartovciach

HFK Prievidza – Slovan Duslo ŠAĽA		
1 : 2 (1:1) Vencel, Šajbidor
RUŽOMBEROK „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA		
1 : 2 (0:1) Šajbidor, Lalák
Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Košice „B“		
0:0
MFK Michalovce - Slovan Duslo ŠAĽA		
2 : 1 (2:0) Vencel
Slovan Duslo ŠAĽA – MFK Humenné		
1 : 0 (0:0) Vencel
DAC D. STREDA „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA 1 : 2 (0:0) Lancz (11), Vojtíšek
Slovan Duslo ŠAĽA - AS TRENČÍN
4 : 0 (2:0) T. Obert 2, Dékány, Cissé
ŽP Podbrezová – Duslo ŠAĽA			
4 : 0 (0:0)
Slovan Duslo ŠAĽA - Inter Bratislava		
1 : 1 (0:0)Carrera
MFK Lučenec - Slovan Duslo ŠAĽA		
0:0
Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Rim. Sobota
3 : 0 (1:0) Lancz, Vencel, T. Obert
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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12.kolo:
13.kolo:
14.kolo:
15.kolo:
16.kolo:
17.kolo:
18.kolo:

Slovan Duslo ŠAĽA - HFK Prievidza			
0 : 1 (0:1)
Slovan Duslo ŠAĽA - RUŽOMBEROK „B“			
2 : 1 (1:0)
MFK Košice „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA			
1 : 0 (1:0)
Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Michalovce			
1 : 0 (0:0) Vencel
1. HFC Humenné - Slovan Duslo ŠAĽA			
2 : 0 (1:0)
Slovan Duslo ŠAĽA - D. STREDA „B“
5 : 2 (2:0) Vencel, Lalák, Klusa
TRENČÍN - Slovan Duslo ŠAĽA
1 : 1 (0:0) T. Obert

JazdectvO

V

bratislavskom hoteli Kerametal sa
uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie
najlepších reprezentantov 2008 zo siedmych
jazdeckých odvetví: skoky, všestrannosť, záprahy, drezúra, vytrvalosť, western a voltíž. Práve
slovenským reprezentantom vo voltížnom jazdení tlieskala do posledného miesta zaplnená
sála, nakoľko voltíž bola jedinou, ktorá priniesla z európskych a svetových podujatí medailové umiestnenia. Športovú verejnosť v Nitrianskom regióne obzvlášť teší, že obidve medailové
umiestnenia nesú šaliansky tréningový a súťažný rukopis. Zásluhou juniora Tomáša Sátora,
šalianskeho rodáka a pretekára TJ Slávia SOUP
do roku 2006, hrali na Majstrovstvách sveta a
Európy v minulom roku slovenskú hymnu za
jeho víťazstvo v juniorskej súťaži, ktoré už dosiahol v drese Freestylu Poprad, kam v roku
2007 prestúpil. Pod vedením trénera a lonžéra
Jána Tribulu (poznámka: známy redaktor TV
Markíza) dokázal na koni Celtic prekvapujúco zvíťaziť o 5 tisícin bodu (!) pred nemeckým
favorizovaným jazdcom Brusewiczom. Práve
junior Tomáš Sátor sa môže pýšiť už druhým
titulom majstra Európy, nakoľko prvý získal
ešte v roku 2006 ako 15-ročný, keď štartoval v
šalianskej seniorskej skupine Slávia SOUP Šaľa
na ME v talianskej Brescii a tá si pod vedením
lonžérky Jany Majdlenovej vybojovala prekvapujúco titul majstra Európy v súťaži družstiev.
Druhý najväčší aplauz na slávnostnom vyhodnotení dostala juniorská voltížna skupina TJ

Slávia SOUP Šaľa, ktorá si vybojovala v Brne
v zložení: Martina Šagátová, Jovana Pejčicová,
Matej Meluš, Lucia Vlasáková, Michal Fogaš,
Zuzana Štrbavá a Adam Lukáč – lonžér Jana
Majdlenová bronzovú medailu, za Rakúskom a
víťazným Nemeckom. Bronzová medaila bola v
doterajšej histórii samostatného Slovenska prvou medailou v juniorskej kategórii. Šalianska
voltíž a jej priaznivci sa v priebehu galavečera
tešili ešte viackrát. Z rúk predsedu Slovenskej
jazdeckej federácie Jána Tribulu prevzala ocenenie ako najlepšia v roku 2008 tiež seniorská
skupina Slávia SOUP, ktorá v zložení: Viliam
Naštický, Radoslav Psota, Silvia Ižmanová, Ladislav Majdlen, Andrea Bičová, Martin Necela a Lucia Holbíková pridala k titulu majstra
Slovenska a víťazstvu v Slovenskom pohári aj
nepopulárne štvrté miesto z MS v Brne, keď
ich predstihli s malým bodovým odstupom
iba jazdci USA, Rakúska a víťazná skupina Nemecka. Najlepším jazdcom medzi seniormi sa
stal opäť šaliansky pretekár Adrián Tóth, ktorý k slovenskej priorite pridal tiež 8. miesto na
MS v Brne, čo bolo najlepším v doterajšej histórii. Dokonalý triumf šalianskeho voltížneho
jazdectva v bratislavskom hoteli Kerametal za
minulý rok spečatila ďalším prvenstvom v juniorskej kategórii Jovana Pejčicová . „Je pekné
a človeka hreje pri srdci,“ hovorí duša a hybná páka šalianskeho voltížneho športu Jana
Majdlenová, „keď našich členov a mojich zverencov dekorujú medzi najlepšími v jazdeckom
vyhodnotení roka 2008.
Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR

február 2009
29

kultúra

Významné návštevy v Šali

U

ž od roku 2006 sa pravidelne v našom
Meste Šaľa koná „Kierkegaardov deň“.
Pri príležitosti krstu knihy o dánskom filozofovi Sørenovi Kierkegaardovi naše mesto
navštívia zástupcovia zahraničných veľvyslanectiev a univerzít zo Slovenska i zahraničia. Nie inak tomu bolo aj v minulom roku.
Záštitu nad podujatím mal primátor mesta
Šaľa Martin Alföldi, J. E. dánsky veľvyslanec
na Slovensku Jørgen Munk Rasmussen a
poslanec NR SR a kandidát do Európskeho
parlamentu Eduard Kukan.
Podujatia majú každoročne vysokú úroveň a preto účasť vzácnych hostí má rastúcu tendenciu. Projekt Kierkegaardov deň je
dielom univerzitného pedagóga FF UKF v
Nitre Doc. Dr. Romana Králika, ThD. Tieto vedecké publikácie, ktorých je editorom,
alebo autorom, majú za cieľ oboznamovať s
dielom Kierkegaarda. Je určite zaujímavosťou, že naše mesto je uvedené na obale knihy
spolu s univerzitnými mestami ako Toronto,
Barcelona či Mexico City, s ktorými autor a

editor spolupracuje. V jednej zo série kníh je
opísané mesto Šaľa so svojou históriou. Autor tak zviditeľňuje naše mesto v zahraničí
vo vedeckých kruhoch. Návšteva Prof. Khana z Toronto Univerzity, Prof. Liguša z UK
Praha, dekanky Prof. Gadušovej z FF UKF
v Nitre a zástupcov vedúcich katedier, prodekanov z ďalších 5 univerzít je toho dôkazom. Pre študentov univerzít a záujemcov je
tiež otvorená Kierkegaardova zbierka kníh
v Mestskej knižnici v Šali, ktorú využívajú
študenti z univerzít, najmä Trnavy a Nitry.
Pre študentov gymnázií a verejnosť v minulom roku pripravil dve prednášky. Pri slávnostnom predstavení kníh sú pozvaní hostia
z ďalších miest po celom Slovenku a môžu
uvidieť, aké kvalitné a dôstojné podujatia
naše mesto usporiadava. Autor kníh úzko
spolupracuje a je vďačný vedeniu mesta, ako
aj oddeleniu kultúry, s ktorými pripravuje
tieto úspešné spoločenské podujatia.
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Filmová noc – Johnny Depp

7

. februára 2009 sa kinosála šalianskeho domu kultúry naplnila priaznivcami Johnnyho
Deppa a jeho filmov. Za zvýhodnenú cenu 3 € mali diváci možnosť pozrieť si tri filmy,
v ktorých bol hlavným hrdinom už spomínaný Johnny Depp. Ako prvý sa premietal o 18.00
h film Charlie a továreň na čokoládu, po ňom nasledovala snímka Hľadanie krajiny nekrajiny, kde si po boku hlavného hrdinu zahrala Kate Winslet a záver večera patril filmu Sweeny
Todd: Čertovský holič z Fleet street. Tí, čo prišli, určite neľutovali. Sme radi, že priaznivci
kinofilmov si našli čas a prišli v takom hojnom počte.
Mgr. Zuzana Demínová

„Niet lásky nad lásku materskú“

T

ýmito slovami by sa dala charakterizovať inscenácia „Balada o Eve“, ktorú
obecenstvu v piatok (30.1.2009) predstavilo Celkom malé divadlo z Levíc. Divadelné predstavenie bolo spracované na motívy divadelnej hry Ivana Stodolu – Bačova
žena. Manželia Mészárošovci v spolupráci
so šalianskymi hercami – T. Miškovičo-

vou a R. Hatalom podali vynikajúce výkony. Určite nikto, kto sem zavítal, neľutoval,
veď po predstavení zneli samé chvály. Diváci odchádzali domov spokojní s pocitom
dobre stráveného piatkového podvečera.
Mgr. Katarína Botlová

Valentínsky deň u tretiakov

A

j malé deti už vedia, že 14. február je dňom zaľúbených
a tento deň si vzájomne
prejavujú lásku a náklonnosť všetci tí, ktorí
sa majú radi a nemusia
to byť iba „frajeri“. Aj
preto deti z 3. A zažili trochu iný deň zaľúbených. V piatok si do
školy priniesli biele tričká a na ne si nakreslili
srdiečka, aby tak vyjadrili svoju lásku, kamarátsvo a vzájomnú náklonnosť. Deti sa v takýchto pekných tričkách vybrali do Exedry, aby si vlastné srdiečka posilnili pri rôznych športových hrách, ktoré s nimi
cvičila aktívna teta Alica. Po návrate do školy sa deti dozvedeli, ako vznikol sviatok svätého
Valentína, obdarovali sa navzájom malými darčekmi a pozornosťami a pripomenuli si, že
svoju lásku a radosť môžu prejavovať svojim rodičom, kamarátom a láskam po celý rok.
PaedDr. Iveta Sabová
ZŠ J.C. Hronského Šaľa
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Hlavný kríž na
cintoríne v Javorinke

P

očas prvej svetovej reformy v roku 1921 bola založená dnešná mestská časť Galanty-Javorinka, pred tým
Štefánikovo. Osídlili ju kolonisti z trinástich považských obcí, ktorí dostali parcelové pozemky rôznych majerov a isté
daňové výhody. Obec pôvodne patrila do obvodu Matúškova. Po územnej reorganizácii v roku 1960 obec pričlenili ku
Galante.

N „Horváthova“ kúa fotografii je tzv.

Kostol v galantskej miestnej časti
Javorinka

B

ol vysvätený 29. októbra 2000 arcibiskupom Trnavskej
arcidiecézy Mons. Jánom Sokolom a postavený bol
za 1 rok, 1 mesiac a 7 dní. Kostol je zasvätený Nanebovzatiu
Panny Márie a ohlasuje pravdu, že Mária bola vzatá do neba
po jej panenskom pozemskom živote.

ria vo Veči. Jej majiteľ gróf

Dezider Ajtics – Horváth,
bol niekoľko rokov poslancom v uhorskom parlamente. Pred niekoľkými rokmi
bola asanovaná.
Pripravil: Ľ. Mešťan
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program podujatí

kultúrne podujatia marec 09
• 01.03.2009
Rozprávkovo: Divadielko Dunajka – Srdiečko na vandrovke
Miesto: DK Šaľa, BS. Čas: 16.00 h. Vstupné: 1,40 € / 42,18 Sk

Tvorivé dielne pre školské kluby
Miesto: SD Veča. Čas: 14.00 h.Vstupné: zdarma

• 02.03.2009

Stretnutie amatérskych maliarov
Miesto: KS Večierka. Čas: 17.00 h. Vstupné: zdarma

• 19.03.2009
Divadelné predstavenie pre ZŠ: BS Materinky – Čerti a Kačena
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 10.00 h.Vstupné: 1 € / 30,126 Sk

• 03.03.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Čas: 15.00 h. Vstupné: členský preukaz

• 20.03.2009
Hračkovňa
Miesto: SD Veča. Čas: od 15.00 h.Vstupné: zdarma

• 03.03.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma

• 21.03.2009
Oldies party – Radio OK: DJ Julo alias Python
Miesto: DK Šaľa, ES. Čas: 20.00 h.Vstupné: 3 € / 90,37 Sk

• 04.03.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma

• 23. – 27.03.2009
Výstava: Vesmír očami detí
Miesto: KS Večierka. Čas: 09.00 – 11.00 h a 14.00 – 17.00h.
Vstupné: zdarma

• 06.03.2009
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Čas: od 15.00 h. Vstupné: zdarma
• 07.03.2009
Teenager party – DJ Žolty
Miesto: DK, Šaľa, ES. Čas: 20.00 – 02.00 h. Vstupné: 1€ / 30,126
Sk
• 09.03.2009
Vystúpenie pre MŠ – BS Materinky: Čerti a Kačena
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma
• 09.03.2009
Bol som Šaľan – Jozef Miškovič Selleyi
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 17.00 h. Vstupné: zdarma
• 10.03.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma
• 10.03.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Čas: 15.00 h. Vstupné: členský preukaz
• 11.03.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h.Vstupné: zdarma
• 13.03.2009
Premiéra divadelnej hry – Divadlo ŠOK: Všetko je inak
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 19.00 h.Vstupné: dobrovoľné
• 15.03.2009
Nedeľníček
Miesto: SD Veča. Čas: 17.00 h.Vstupné: 1 € / 30,126 Sk
• 16.03.2009
Tvorivé dielne pre školské kluby
Miesto: SD Veča. Čas: 14.00 h.Vstupné: zdarma
• 17.03.2009

• 23.03.2009
Divadelné predstavenie pre MŠ: BS Materinky: Čerti a kačena
Miesto: SD Veča. Čas: 10.00 h.Vstupné: zdarma
• 23.03.2009
Divadelné predstavenie pre ŠK: BS Materinky: Čerti a kačena
Miesto: SD Veča. Čas: 14.00 h.Vstupné: zdarma
• 26.03.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h.Vstupné: zdarma
• 27. – 28.03 2009
MINI MARCH FEST
- festival kvalitnej hudby, filmov a hier
- vystúpia: 27.03.2009 – FairWay, Jablkoň, Buty
28.03.2009 – Kids of the Jilm, Noc a deň,Vidiek, Gladiátor
- odpremietame dva oscarové filmy každý večer
- pripravili sme pre vás niečo nové – Budeme sa hrať! Miesto:
DK Šaľa. Čas: od 19.00 h.Vstupné: 15 € celofestivalové. 10 €
jednodňové
• 30.03.2009
Tvorivé dielne pre MŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h.Vstupné: zdarma
• 30.03.2009
Divadelné predstavenie: Zlomatka
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 19.00 h. Vstupné: 6,60 € / 198,83 Sk v
predpredaji / 8,30 € / 250,04 Sk v deň predstavenia
• 31.03. – 08.04.2009
Veľkonočná výstava ikebán
Miesto: KS Večierka. Čas: 09.00 – 11.00 h a 14.00 – 17.00 h
Zmena programu vyhradená! Srdečne vás pozývame na

všetky podujatia a tešíme sa na vás :-)
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program kina
pražskej štvrti. Tu stojí za pultom a nepretrhne sa pri obsluhovaní zákazníkov.

DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 01.3. 2009 (nedeľa)

MP 15.r
SEX DRIVE
Máš gule šlohnúť bratovi auto a vydať sa na divokú jazdu
za sexom? Ian je normálny pubertiak - končí strednú školu, má brigádu, ktorá môže byť poriadne otravná, a zaujímajú ho baby a sex.
Hrajú: Josh Zuckerman, Amanda Crew, James Marsden, Seth
Green, Katrina Bowde Réžia: Sean Anders (SEX DRIVE),
uvádza SPI International Film: USA, 109 min., ČT, komédia.
Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 04.-05.3.2009 (streda, štvrtok)
MP 12.r
YES MAN
Život Carla Allena je stále o tom istom. Buď odmietne
žiadosť o pôžičku v banke, kde pracuje, alebo odmietne
pozvanie od priateľov a radšej ostane sám doma pozerať
telku.
Hrajú: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, Terence
Stamp, Rhys Darby Réžia: Peyton Reed (YES MAN), uvádza
CONTINENTAL Film. Film: USA, 104 min., ST, komédia,
Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 06.-07.-08.3.2009 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12.r
SÚMRAK
Filmový príbeh, o ktorom ste snívali, natočený podľa svetového bestselleru, príbeh s ktorým večnosť začína teraz!
Bella bola vždy trochu iná. Keď sa jej mama znovu vydala,
rozhodla sa zblížiť s otcom a nasťahovala sa k nemu do
malého upršaného mestečka Forks.
Hrajú: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner Réžia: Catherine Hardwicke (TWILIGHT), uvádza SPI International Film: USA, 122 min., ČT, romantický horor, Vstupné:
2,30 € / 69,30 Sk

• 12.3.2009 (štvrtok)
MP 15.r
KARANTÉNA
Mladá televízna reportérka so svojím kameramanom
natáča svoju nočnú show, ktorá má byť teraz o hasičoch.
Natáčanie prebieha v pokoji, na hasičskej základni panuje
priateľská nálada. Reportérka nedočkavo očakáva zvuk sirény, ktorá signalizuje hasičský výjazd.
Hrajú: Jennifer Carpenter, Jay Hernandez, Columbus Short,
Greg Germann. Réžia: John Erick Dowdle, Drew Dowdle (Quarantine), uvádza ITA Film Film: USA, 90 min., ČT, horor.
Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

• 14.-15.3.2009 (sobota, nedeľa)
MP 15.r
DETI NOCI
Ofka je hlavnou postavou príbehu. Po dokončení strednej
školy sa odmietla zúčastniť ďalšieho vzdelávacieho procesu a kým sú jej bývalí spolužiaci na vysokých školách a
zbierajú študijné úspechy doma aj v zahraničí, ona si zvolila výrazne odlišný štýl života. Zamestnala sa u švagra,
ktorý vlastní a manažuje non stop potraviny v jednej

Hrajú: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský, Kristýna Nováková, Réžia: Michaela Pavlátová.(Děti noci), uvádza CONTINENTAL Film Film: ČR, 80 min., dráma. Vstuné: 2 € / 60,25
Sk

• 18.-19.3.2009 (streda, štvrtok)
MP 12.r
TANGO S KOMÁRMI
Dvaja emigranti prichádzajú po rokoch na pár dní domov, na Slovensko. Karol sa potrebuje rozviesť, lebo sa
chce znovu šťastne a výhodne oženiť. Rudo má na neho
nenápadne dohliadnuť, aby nezlyhal. Najala si ho Karolova snúbenica, ktorá chce mať všetko poistené.
Hrajú: Ady Hajdu, Roman Luknár, Tereza Brodská, Diana Mórová, Zuzana Fialová Réžia: Miloslav Luther, uvádza CONTINENTAL Film Film: SR/ČR, 97 min., tragikomédia.Vstupné:
2 € / 60,25 Sk

• 20.-21.-22.3.2009 (piatok, sobota, nedeľa) MP 15.r
PODIVUHODNÝ PRÍPAD BENJAMÍNA
BUTTONA
O mnohých ľuďoch sa hovorí, že každým dňom vyzerajú lepšie a lepšie. Na svete však bol jeden človek, ktorého
nerobili krajším jeho skúsenosti, ale niečo oveľa, oveľa zaujímavejšie - fakt, že sa narodil za neobvyklých okolností. Vďaka nim sa jeho život plavil proti prúdu rokov, točil
sa v protismere hodinových ručičiek a utekal od cieľa po
štart.
Hrajú: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Tilda Swinton Réžia: David Fincher (The Curious Case of Benjamin Button), uvádza CONTINENTAL Film Film: USA, 166 min., ČT,
mysteriózna dráma.Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk

• 26. a 29.3.2009 (štvrtok a nedeľa)
MP 15.r
UNDERWORLD: VZBURA LYKANOV
Môžu krásna upírka a nepriateľský vlkolak prekonať rasové a spoločenské rozdiely?
Hrajú: Michael Sheen, Rhona Mitra, Bill Nighy, Craig Parker
Réžia: Patrick Tatopoulos (Underworld: Rise of the Lycans),
uvádza ITA Film. Film: USA / Ger. / Hun. / UK, 121 min., ČT,
akčný horor, thriller.Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

FILMOVÝ KLUB FEBRUÁR 2008

• 11.3.2009 o 20.00 h
DARJEELING S RUČENÍM OBMEDZENÝM

V ostatnom filme režiséra Wesa Andersona traja bratia z Ameriky, ktorí sa spolu už rok nerozprávajú, vyrazia na cestu vlakom po Indii s cieľom nájsť seba samých a obnoviť rodinné putá. Film: USA, 2007, 91 min., réžia: Wes Anderson
Vstupné: 1,5 € (45,18 Sk), 2 € (60,25 Sk)

• 25.3.2009 o 20.00 h
KARAMAZOVI

Príbeh pražských hercov, ktorí prichádzajú do Krakova, aby v netradičnom priestore oceliarní odohrali adaptáciu Dostojevského
hry Bratia Karamazovci. Na pozadí divadelnej skúšky sledujeme
osudy hereckého súboru.
Film: ČR/Poľsko, 2008, 113 min., réžia: Petr ZelenkaVstupné: 1,5
€ (45,18 Sk), 2 € (60,25 Sk)
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