MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník X.

n január 2009

n nepredajné

ŠAĽA V roku 2008

Ďalší úspešný projekt
296 000 € (8.9 milióna Sk)
Mesto Šaľa získalo finančnú podporu z fondov Európskej únie na rekonštrukciu budovy materskej
škôlky na. ul. 8. mája. Celý
projekt bude stáť 365 000 €
(11miliónov Sk). Z fondov
EÚ získalo mesto 296 000
€ (8.9 miliónov Sk), zvyšok doplní mesto zo svojho
rozpočtu.
Súčasťou rekonštruckie je
zateplenie budovy, obnova fasády, výmena okien a
dverí, zateplenie strechy,
vyregulovanie vykurovacej
sústavy, nákup školského
nábytku, vybavenie informačno-komunikačnými
technológiami a elektroinštalačné práce.

ŠAĽA NA INTERNETE

V

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

Oficiálna stránka mesta			
Mestské kultúrne stredisko			
Mestská polícia				
Mestská knižnica J. Johanidesa		
Centrálny školský portál			

www.sala.sk
www.kultura.sala.sk
www.msp.sala.sk
www.kniznica.sala.sk
www.skoly.sala.sk

Organizácia sociálnej starostlivosti		
MeT Šaľa				
Aquasport				

www.oss-sala.sk
www.metsala.sk
www.aquasport.sk

z matriky
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referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti
december

»» 85 rokov: Karol Kubala, Ján Petro, Mária Puterová, Mária Bartošová
»» 80 rokov: Zuzana Rovnerová, Štefánia Demíno-

MATRIKA

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od
1.12.2008 do 31.12.2008
Eliška Sandtnerová, Sofia Heinrichová, Alex
Gyevát, Sara Máhrová, Vivien Kútna, Sámuel
Polák, Lea Szabová, Orsolya Kasimyar, Michal
Pospiš, Sára Žáčková, Adam Súdor, Melánia
Leššová, Rebeka Rudnoki, Kristína Holocsy,
Nina Szikorová, Sofia Nelly Bihariová, Vanesa
Sütőová, František Kis
»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1.12.2008 do 30.12.2008
Dávid Chochláč a Mirtina Eliašová rod. Horníková, Ján Tuska a Katarína Szolgová rod. Ševčíková, Marek Kopáčik a Miroslava Tkáčová,

vá, Jolana Miškovičová, Zuzana Karkušová, Helena Mészárošová,
»» 75 rokov: Zoltán Krommel, Ing. Jozef Jankovič,
Terézia Rojčíková, Mária Szabová, Albína Provodovská, Imrich Šmida, Jarmila Schreiberová, Eva
Kolozsiová, Mária Reháková

Zoltán Tóth a Ing. Erika Miškovičová
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od
1.12.2008 do 30.12.2008
Štefánia Vrábliková (73), Ing. František Papp
(44), Mária Kováčová (84), Mária Ondrejčínová (74), Juliana Ďurošiová (78), Terézia Vanková (58), Štefan Morvai (41), Adam Bergendi (68), Jiří Ihnáško (38), Anna Kozaňáková
(63), František Tóth (73), Miroslav Szabó (66),
Alfréd Czehovský (65), Antonín Vörös (58), Ladislav Budai (70), Michal Varga (67), Jozef Belovič (75), PhDr. Tibor Kečkéš (59), Tibor Alaxa
(72), RSDr. Ján Rehák (68)
referát evidencie obyvateľstva
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informácie
Vývoj počtu obyvateľov Šale od roku 1989

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu
Vývoz 1100 litrových nádob zo sídlisk:
PONDELOK – STREDA - PIATOK

Noví členovia komisií
Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom rokovaní zvolilo nových členov komisií:
•
•
•
•
•
•

Komisia hospodársko-finančná: Juraj Matkovič
Komisia školská: Jozefína Stredanská
Komisia pre strategický rozvoj: Ladislav Kelecsényi, Lucia Alakszová, Alexander Belovič a Peter Mikláš
Komisia kultúry: Denisa Miklášová, Monika Černá, Kristína Sztresnyáková
Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia: Viktor Becker,
Vladimír Gejdoš
Komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie: Ladislav Jaroš
Ďakujeme všetkým záujemcom o členstvo v komisiách.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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znížené poplatky

Poslanci znížili poplatky
za komunálny odpad

M

esto Šaľa realizovalo v roku 2008 reformu v poskytovaní služieb zberu
a likvidácie odpadu. Súčasťou zmien bola
aj elektronická aukcia na dodávateľa služieb, ktorá znížila náklady mesta o niekoľko miliónov ročne. Túto úsporu pocítia aj
občania a podnikatelia, ktorým mestské
zastupiteľstvo na decembrovom rokovaní

znížilo poplatky. Menej budú platiť aj podnikatelia, ktorí platia za množstvo odpadu.
Mestské zastupiteľstvo v Šali zároveň rozšírilo skupinu obyvateľov, ktorí majú 50%-nú
zľavu z poplatku na všetkých občanov, ktorí dosiahli v danom roku 62 rokov a viac.
Doteraz sa táto zľava vzťahovala na občanov
starších ako 70 rokov.

poplatky za zber a likvidáciu odpadu:
Poplatky za zber a likvidáciu komunálneho odpadu:
do 31. 12. 2008

od 1. 1. 2009

21.51 € (648 Sk)
20.61 € (621 Sk)
15.00 € (452 Sk)

19.50 € (587.50 Sk)
19.50 € (587.50 Sk)
14.50 € (436.80 Sk)

obþania - za osobu a rok
rodinné domy
byty
Kiliþ, HetméĖ

podnikatelia - množstevný zber (poplatok za vývoz)
nádoba 1100 l
nádoba - 110 l

9.13 € (275 Sk)
1.46 € (44.0 Sk)

7.26 € (218.70 Sk)
1.10 € (33.00 Sk)

Reforma znamená aj rozšírenie poþtu dní, kedy sa likviduje odpad zo sídlisk z doterajších
dvoch na tri dni. Mesto ŠaĐa v roku 2008 spustilo na sídliskách separáciu plastov a od roku
2009 rozbieha na sídliskách aj separáciu papiera.
Poslanci na decembrovom rokovaní znížili aj daĖ za psa a to najmä dôchodcom:

rodinné domy, podnikatelia
byty
majitelia nad 62 rokov - byty
Kiliþ, HetméĖ

do 31. 12. 2008

od 1. 1. 2009

4 € (120 Sk)
26.55 € (800 Sk)
26.55 € (800 Sk)
0€

4 € (120 Sk)
25 € (753 Sk)
17 € (512 Sk)
0€

Jozef Mečiar
január 2009
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ocenenia mesta

Udelili ocenenia mesta

P

ri príležitosti Dňa samosprávy boli
11. 12. 2008 udelené ceny mesta, ceny
primátora a zároveň boli odovzdané dva tituly Čestný občan mesta.

Čestné občianstvo mesta Šaľa
Podľa všeobecné záväzného nariadenia udeľuje mesto Čestné občianstvo mesta Šaľa fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a o rozvoj vzťahov
medzi partnerskými mestami, alebo ktoré
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.
Mestské zastupiteľstvo v Šali svojim uznesením rozhodlo, že mesto bude mať ďalších
dvoch čestných občanov. Doteraz jediným
držiteľom tohto titulu bol Mgr. Jozef Varsányi.

Ocenenie je mu udelené za neutíchajúci lokálpatriotizmus vo vzťahu k jeho rodnému
mestu – Šali, napriek desaťročia trvajúcej
odlúčenosti, za rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi mestom Šaľa a Nemeckom v oblasti verejného, spoločenského, politického
a hospodárskeho života. Taktiež za nezištnú
propagáciu a prezentácia mesta Šaľa, resp.
SR za jej hranicami vo funkcii honorárneho
konzula SR v Spolkovej krajine Hessensko.
PhDr. Veronika Nováková je narodená v
Šali, kde od roku 1978 pracuje v Štátnom archíve a vo funkcii jeho riaditeľky je od roku
1987. Za svoju dlhoročnú odbornú prácu a

Ocenenie Čestné občianstvo Mesta Šaľa
udelilo zastupiteľstvo honorárnemu konzulovi SR v Spolkovej krajine Hessensko p.
Imrichovi Donáthovi a PhDr. Veronike
Novákovej.
Imrich Donáth sa narodil v Šali, je ženatý,
má 4 deti. Od roku 1968 žije v Nemecku.

publikačnú činnosť v oblasti archivníctva,
pomocných historických vied a regionálnych dejín získala niekoľko ocenení Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Mimo
iného v roku 2001 aj ocenenie mesta Šaľa.
Popri svojej práci pôsobí ako odborná asistentka na Katedre histórie Trnavskej univerzity a na FFUK v Bratislave. Významne sa
pričinila o opravu kaštieľa v Šali.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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ocenenia mesta
Cena mesta Šaľa
Mesto Šaľa môže udeliť Cenu mesta Šaľa za
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,
za významné hospodárske a ekonomické
úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom
k ďalšiemu rozvoju mesta, za propagáciu a
zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí, za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia, alebo majetku občanov a majetku mesta. Cenu mesta Šaľa možno udeliť
jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám a to
aj pri významných jubileách a výročiach.

Už pred ukončením žurnalistiky na FFUK v
Bratislave bol aktívnym dopisovateľom celoštátnych periodík Smena, Pravda, Hlas ľudu,
Práca, ÚjSzó, Roľnícke noviny a prispievateľ do regionálneho vysielania Slovenského
rozhlasu. Stál pri zrode a rozvíjaní mnohých
odborných časopisov a neskôr sa stal šéfredaktorom a vydavateľom mnohých z nich.
Bol pri začiatkoch novinárskej kariéry, dnes
už úspešných Šaľanov, a to Jula Viršíka, Adriany Hosťoveckej, Rity Bočákovej, Ildikó
Százovej a Jany Bogárovej, ktorí praxovali
u neho v redakcii. Od roku 1994 je redaktorom a vydavateľom časopisu Súkromný
podnikateľ a od roku 1996 je vydavateľom a
šéfredaktorom mesačníka Slovo Šaľanov.

Mgr. Františk Adam, nie je síce
šalským rodákom, ale Šaľanom
telom i dušou. Šaľa sa stala jeho domovom od roku 1961. Po
skončení Vysokej školy pedagogickej s aprobáciou matematikafyzika, pôsobil ako učiteľ na ZŠ.
Počas svojej pedagogickej praxe
pracoval v odborných pedagogicko-metodických orgánoch
okresu ako vedúci sekcie matematiky. Vykonával fciu predsedu Okresnej školskej komisie a
od roku 1972 pôsobil vo funkcii
I. Donáth, Z. Krištofová, F. Adam, I. Aľakša, S. Pollák, R. Slyško, L. Belovič (otec oceneného) predsedu komisie pre rehabilitáciu učiteľov prenasledovaných po
Ocenenia mesta Šaľa pridelilo zastupi- roku 1949. Od roku 1990 do roku 1998 bol
teľstvo PhDr. Milanovi Aľakšovi, Mgr. poslancom MsZ v Šali a členom MsR, ako aj
Františkovi Adamovi, obchodnej spoloč- školskej a kultúrnej komisie. Od r. 1996 je
nosti.POLLÁK ŠAĽA s.r.o., pani Zuzane predsedom neinvestičného fondu EC 2000
Krištofovej a pánovi Ladislavovi Belovi- na pomoc chorým, sociálne postihnutým
občanom, pri organizovaní kultúrnych akčovi.
tivít, ako aj zveľaďovaní a budovaní kultúrPhDr. Milan Aľakša sa narodil v malebnej nych a náboženských pamiatok a zariadení.
pokračovanie na ďaľšej strane >>
dedinke Rykynčice v Krupinskom okrese.
január 2009
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ocenenia mesta
Od roku 2003 vykonáva funkciu kronikára
mesta.
Spoločnosť POLLÁK ŠAĽA s.r.o. vznikla
v roku 1990 a zaoberá sa projekciou, konštrukciou, výrobou a realizáciou výrobkov a zariadení strojárskeho, drevárskeho a
potravinárskeho priemyslu. Výrobky tejto
spoločnosti úspešne pracujú v 16 krajinách
Európy. Ocenenie je navrhnuté za dobré výsledky spoločnosti a šírenie dobrého mena
mesta Šaľa na Slovensku a v zahraničí. Cenu
za obchodnú spoločnosť prevzal jej konateľ
pán Samuel Pollák.
Zuzana Krištofová je rodáčkou z ďalekého
Kysaču v Srbsku, odkiaľ sa prisťahovala s rodičmi v roku 1945. Po získaní pedagogického vzdelania pôsobila od roku 1961 na Základnej škole vo Veči, kde sa popri náročnej
práci na vyučovaní venovala deťom v bohatej mimoškolskej činnosti a vedeniu divadelného výtvarného, redakčného krúžku a
krúžku šikovných rúk. Od roku 1989 sa zapája do celosvetového hnutia „Na vlastných
nohách“, pod názvom STONOŽKA, ktoré
pomáha chorým a postihnutým deťom.
Ladislav Belovič je rodákom zo Šale. Jeho
športovou doménou je rýchlostná kanoistika a v súčasnosti reprezentuje Slovensko ako
člen tímu DRAGONOV v dračích lodiach.
Svoju športovú kariéru začal v roku 1991 v
TJ Slovan Duslo Šaľa. Je nositeľom niekoľkých ocenení v športových súťažiach nielen
v rámci Slovenska, ale aj Európy a sveta a
nositeľom mimoriadnych uznaní predstaviteľov Vlády SR. Svojim športovým pôsobením sa pričinil o zviditeľnenie mesta Šaľa a
Slovenskej republiky vo svete. Je 29–násobným majstrom Slovenska, 2-násobným maj-

strom Európy a majstrom sveta.

Cena primátora mesta Šaľa
Cenu primátora mesta Šaľa udeľuje primátor
mesta občanom a inštitúciám pôsobiacim na
území mesta za úspešnú a záslužnú činnosť
v prospech rozvoja mesta. Cenu primátora
udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia.
V roku 2008 rimátor mesta Martin Alfoldi udelil cenu primátora sopranistke Lívii
Ághovej a futbalovému rozhodcovi Romanovi Slyškovi.
Lívia Ághová pochádza z Kráľovej nad/Váhom. Pôsobí v Štátnej opere v Prahe. Svoje
spevácke štúdiá absolvovala v Bratislave. Je
laureátkou mnohých speváckych súťaží ako
napr. A. Dvořáka v Karlových Varoch, súťaži Pražské jaro, ARD Mníchov. Po skončení štúdia vytvorila niekoľko veľkých postáv
svetového repetoáru v SND. V roku 1988 sa
stala sólistkou Opery ND v Prahe, kde svoj
repertoár obohatila o ďalšie postavy českej
a svetovej opery. Hosťovala v Berlíne, Hamburgu, v Mníchove či v Houstone. Koncertne
spolupracuje s Českou filharmóniou, vystupovala s Viedenskými a Bamberskými filharmonistami a s Orchestrom de Paris. Spievala
vo Viedni, Madride, Salzburgu, Moskve, Kolíne nad Rýnom a v Seville. Občania nášho
mesta ju poznajú najmä vďaka Novoročným
benefičným koncertom, na ktoré sa každoročne vracia so svojimi hosťami z ND v Prahe domov, na rodné Slovensko.
MUDr. Roman Slyško sa narodil v Šali. Je
ženatý, má 2 deti a vo svojom povolaní vykonáva náročnú prácu cievneho chirurga.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Futbalovým rozhodcom
je od roku 1992. Na listine
Medzinárodnej futbalovej
federácie - FIFA je od roku 2003. Patrí medzi futbalovú rozhodcovskú elitu na Starom kontinente.
Dôkazom je aj jeho účasť
na ME v r. 2008 vo futbale. Pre Romana Slyšku bol
tohtoročný kontinentálny
šampionát pod Alpami
premiérový v kariére, hoci v r. 2006 bol už na MS v
Nemecku.

S. Pollák , R. Slyško, L. Belovič (otec oceneného)

SMS CENTRUM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MOBILE
•  dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
•  dozviete sa o dianí v meste a samospráve
•  môžte sa opýtať na čokoľvek
•  môžte sa zúčastniť ankiet

S

MS centrum je služba, ktorá 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 450 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.

január 2009
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tepelné hospodárstvo

Ako ďalej v tepelnom
hospodárstve mesta Šaľa

U

rčite nepovieme nič nového, že súčasná situácia súvisiaca s dodávkou plynu z Ruska cez Ukrajinu sa dotkla každého z
nás. Nie je tomu inak ani v našom meste.
Mestská tepláreň (MeT Šaľa s.r.o.)
v Šali sa problematikou náhrady zemného
plynu iným alternatívnym palivom zaoberá od roku 2003. Uvažovalo sa o biomase,
geotermálnej, slnečnej i veternej energii.
Analyzovali a vyhodnocovali sa jednotlivé možnosti, prepočítavala sa ekonomická
efektívnosť, bezpečnosť zdroja a vplyvy na
životné prostredie. V novembri 2006 bol
na 5. riadne zasadnutie MsZ predložený návrh na zabezpečenie IV.etapy modernizácie
tepelného hospodárstva v Šali. Materiál v
tom čase nebol schválený. Po tomto období
sa začalo znovu intenzívne pracovať na prepracovanej koncepcii modernizácie tepelného hospodárstva v Šali. Koncepciu ďalšieho
rozvoja tepelného hospodárstva mesta Šaľa
schválila dozorná rada spoločnosti, primátor mesta za valné zhromaždenie spoločnosti a mestské zastupiteľstvo. V schválenej
koncepcii už bolo jasne stanovené, že mesto
sa bude uberať cestou využitia geotermálnej
energie ako alternatívneho zdroja za zemný

plyn. Spoločnosť v súčasnosti rieši technické a legislatívne procesy prípravy investície. Vyhodnotilo sa verejné obstarávanie
na dodávateľa projektovej dokumentácie a
pripravuje sa vyhlásenie obstarávania dodávateľa na realizáciu geotermálneho vrtu.
Každý postupový krok sa veľmi starostlivo
zvažuje, konzultuje s financujúcou bankou,
predkladá dozornej rade spoločnosti s tým
cieľom, aby pre občanov mesta bola garantovaná dodávka tepla nielen v primeranej
kvalite, ale aj v prijateľnej cene. Podľa schváleného harmonogramu sa koncom tohto
roku zaháji skúšobná prevádzka a od roku
2010 je predpoklad prechodu na trvalú prevádzku výroby tepla z geotermálnej energie.
Využitie geotermu je veľmi perspektívnym
alternatívnym zdrojom energie. Systém zásobovania obyvateľov teplom vyrobeným z
geotermálnej vody na Slovensku funguje iba
v meste Galanta (vykuruje sa sídlisko Sever a nemocnica). Po úspešnom zrealizovaní tohto projektu sa ešte viac zníži závislosť
mesta Šaľa na dodávkach zemného plynu.
Ing. Karol Mikloš
konateľ MeT Šaľa s.r.o.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Kritériá pre vyhodnotenie
najúspešnejších športovcov mesta Šaľa
Nominujte najlepších športovcov v roku 2008

V

o všetkých kategóriách hodnotiť najúspešnejších za hodnotený rok. Vyhodnotený musí byť
členom športového klubu reprezentujúceho mesto Šaľa
(okrem osobitného ocenenia).

1) JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ

• V kluboch (oddieloch) s jedným kolektívom vyhodnotiť len jedného.
• V kluboch (oddieloch) s viacerými kolektívmi (napr. vo futbale: ml. dorast st. dorast, ml. žiaci, st. žiaci a
pod.) vyhodnotiť maximálne troch, pričom z jedného
kolektívu len jedného.
• V kluboch s individuálnymi športovými disciplínami
(napr. ľahká atletika, karate a pod.) vyhodnotiť len jednotlivcov s výraznými úspechmi (napr. majster kraja ,
majster SR, víťaz pohárov atď.).
• Zo škôl vyhodnotiť len víťazov významných podujatí
na úrovni mesta, okresu, kraja, SR.

2) KOLEKTÍVY – MLÁDEŽ

• V kluboch (oddieloch) s jedným kolektívom – vyhodnotiť kolektív len pri výraznom úspechu (napr. majster
kraja, majster SR, víťaz pohára SR atď.)
• V kluboch (oddieloch) s viac kolektívmi (napr. v hádzanej, ml. dorastenky, st. dorastenky, ml. žiačky, st.
žiačky) – vyhodnotiť maximálne kolektívy s výraznými
úspechmi (napr. majster kraja, majster SR, víťaz pohára). Bez výrazného úspechu len jeden kolektív za dobrú
reprezentáciu mesta.
• Zo škôl vyhodnotiť len kolektív s výrazným úspechom
(napr. víťaz okresnej, krajskej súťaže, mestskej olympiády a pod.).

3) JEDNOTLIVCI – DOSPELÍ

• V kluboch (oddieloch) s jedným kolektívom – vyhodnotiť len jedného.
• V kluboch (oddieloch) s viac kolektívmi (napr. v
kolkoch A družstvo, B družstvo, C družstvo) – vyhodnotiť maximálne troch , pričom z jedného kolektívu len
jedného.
• V kluboch s individuálnymi športovými disciplínami
(napr. ľahká atletika, karate a pod.) vyhodnotiť len jednotlivcov s výraznými úspechmi (napr. majster kraja ,
majster SR, víťaz pohárov atď.).

4) KOLEKTÍVY – DOSPELÍ

• V kluboch (oddieloch) s jedným kolektívom – vyhodnotiť kolektív len pri výraznom úspechu (napr. majster
kraja, majster SR, víťaz pohára SR atď.)

• V kluboch (oddieloch) s viac kolektívmi (napr. vo futbale A družstvo B družstvo) – vyhodnotiť maximálne
kolektívy s výraznými úspechmi (napr. majster kraja,
majster SR, víťaz pohára). Bez výrazného úspechu len
jeden kolektív za dobrú reprezentáciu mesta.

5) TRÉNERI

• V kluboch (oddieloch) s jedným až tromi kolektívmi
vyhodnotiť len jedného trénera – najúspešnejšieho.
• V kluboch (oddieloch) od štyroch do sedem kolektívov – vyhodnotiť maximálne dvoch trénerov – najúspešnejších.
• V kluboch (oddieloch) od osem a viac kolektívov –
vyhodnotiť maximálne troch trénerov – najúspešnejších.
• V kluboch s individuálnymi športovými disciplínami
– vyhodnotiť maximálne dvoch najúspešnejších trénerov.
• Zo škôl vyhodnotiť učiteľov – telocvikárov, resp. trénerov, ktorých zverenci (jednotlivci alebo kolektívy)
dosiahli výrazný úspech v rámci súťaží škôl v meste, v
okrese, kraji, SR.

6) FUNKCIONÁRI

• V kluboch (oddieloch) do troch kolektívov a pri individuálnych športových disciplínach – vyhodnotiť len
jedného funkcionára (zohľadniť obetavosť prípadne vekové alebo športové jubileum).
• V kluboch (oddieloch) od štyroch a viac kolektívov –
vyhodnotiť maximálne dvoch funkcionárov (zohľadniť
obetavosť, prípadne vekové alebo športové jubileum).

7) OSOBITNÉ OCENENIE

• Udeliť aktívnemu športovcovi reprezentantovi SR,
pochádzajúcemu zo Šale – za propagáciu mesta Šaľa.
• Udeliť klubu (oddielu) pri významnom športovom
jubileu (10 rokov, 15, 20, 25, atď.) – za dlhoročnú činnosť v športe.
• Udeliť dlhoročnému funkcionárovi, trénerovi, (min.
činnosť 20 rokov v športe), učiteľovi pri životnom jubileu 60 rokov, 65 rokov, 70 rokov, 75 rokov, 80 rokov).

8) VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Návrhy na ocenenie vyhodnocuje komisia sociálna, pre
mládež, šport a neziskové organizácie.
Poznámka:
• Pod kolektívom sa rozumie družstvo, posádka, krúžok.
• Výnimky hodnotenia sú v kompetencii komisie.

Nominujte do 30. januára!
január 2009
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ŠAĽA 2008
JANUÁR
»» Primátor mesta prijal darcov krvi – držiteľov Zlatej plakety profesora Jánskeho
FEBRUÁR
»» Vzniklo Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu
»» Na sídliskách boli rozmiestnené kontajnery na separáciu plastov

»» Uskutočnil sa už 16. Reprezentačný ples mesta Šaľa
»» 15. ročník literárnej súťaže Šaliansky Maťko
MAREC
»» S hrou Dobytí severního pólu vystúpilo Divadla Járy Cimrmana
»» Základná škola na Krátkej ulici získala čestný názov ZŠ Jozefa Cígera Hronského
»» Parkovisko pred budovou mestského úradu bolo zrušené
»» Nástenný kalendár, ktorý vydalo mesto Šaľa, získal ocenenie Kalendár roka
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Šaľa v roku 2008
APRÍL
»» S občanmi mesta sa stretla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová
»» Tanečný klub Jumping Šaľa zorganizoval tanečnú súťaž Jednoducho tanec o Slovenský
pohár
»» V dome kultúry vystúpili Cigánsky diabli
MÁJ
»» Zástupcovia samosprávy zohrali priateľský futbalový zápas s diplomatmi
»» Uskutočnil sa ďalší ročník festivalu Zlatá priadka
»» V mestskej časti Veča sa konali dvojdňové večianske slávnosti
»» Mediawave – multimediálny festival
»» Ocenenia si prebrali najlepší športovci mesta a okresu
»» Poslanci schválili Koncepciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva
»» Vo Veči sa usadil kórejský investor

január 2009
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Šaľa v roku 2008
JÚN
»» Ako už mnohokrát, v júni sa uskutočnil Jarmok tradičných remesiel
»» Pri príležitosti návštevy zástupcov všetkých partnerských miest, boli odhalené informačné tabule o partnerských mestách na vstupoch do mesta
»» Konalo sa verejné prerokovanie k zámeru vybudovať veterný park Šaľa - Močenok
»» Polícia v rámci Dňa polície predviedla svoje schopnosti
»» Druhý krát sa uskutočnilo otváranie Váhu, ktorého súčasťou bol aj nultý ročník súťaže vo
varení gulášu
»» K zvýšeniu bezpečnosti detí by mali prispieť aj spomaľovače, ktoré boli osadené pri viacerých školách (Gymnázium, ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ J.C. Hronského, ZŠ J. Murgaša)
»» Koncert - Najkrajší dar je pieseň

Jarmok tradičných remesiel

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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boli odhalené informačné tabule o partnerských mestách na vstupoch do mesta

verejné prerokovanie k zámeru vybudovať veterný park Šaľa - Močenok
január 2009
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JÚL
»» Prijatie futbalistiek
»» Nemocnica...petícia
»» Komunitná nadácia
»» Výmena pešej zóny (ukončenie 31.7.), nákup kvetináčov a výsadba mobilnej zelene,
»» Spustenie e-SAMu
»» www.kultura.sala.sk
AUGUST
»» Veteráni
»» Bažant kinematograf
»» Stanovištia smetiakov vo Veči
»» V letných mesiacoch bola zrekonštruovaná ZŠ Murgaša
»» Rekonštrukcia Agátovej ulice
»» Začala digitalizácia obsahu knižnice
»» Nové ozvučenie a premietacie zariadenie v Dome kultúry
»» Honza Nedvěd

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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SEPTEMBER
»» Po rekonštrukcii bol otvorený kaštieľ
»» V Šali sa uskutočnil Európsky deň židovskej kultúry
»» V areáli ZŠ J. Hollého bol vybudovaný športový areál s umelým ihriskom
»» Uskutočnilo sa rokovanie vo veci obchvatu mesta, na ktorom sa predstavil projektant, ktorý v prvom štvrťroku 2009 odovzdá projektovú dokumentáciu
»» V mestskej časti Veča boli vybudované stanovištia kontajnerov
»» Za prínos v informatizácii samosprávy získalo mesto od IT odborníkov „oskara“ - zlatú
myš
»» Na ZŠ J. Murgaša bol elektronizovaný systém školského stravovania
»» Mesto získalo finančnú podoru z fondov EÚ na terénnu sociálnu prácu - pomoc bezdomovcom.
OKTÓBER
»» Bola odhalená zrekonštruovaná socha sv. Juraja na Námestí Sv. Juraja (pri mestskej knižnici)
»» Carolyn Miller, vedúca úradu boja proti korupcii v New Yorku, navštívila Šaľu, ako mesto
s najväčším pokrokom v boji proti korupcii na Slovensku
»» Pri príležitosti výročia vzniku Československa sa uskutočnili Dni českej kultúry
»» 300 učiteľov a zamestnanocv mesta ukončilo počítačový kurz a drvivá väčšina z nich získala medzinároný certifikát ECDL (financované z fondov EÚ)
»» Novú centrálnu prezentáciu majú všetky školské zariadenia: www.skoly.sala.sk

január 2009
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NOVEMBER
»» ZŠ na Pionierskej ulici získala čestný názov ZŠ Ľudovíta Štúra
»» Na Vlčanskej ulici bolo odovzdané nové detské ihrisko
»» Konal sa multikulturálny festival Colourfest
»» Po roku odovzdalo mesto štafetu Mesto prevencie
»» Padlo definitívne rozhodnutie súdu v kauze outsourcing, ktorú vyhralo mesto
»» Ukončila sa 1. etapa dobudovania miest na hrobové miesta na mestskom cintoríne podľa
schválenej koncepcie, ako aj výstavba chodníkov. Bola inštalovaná informačná tabuľa o
pamätných hroboch a významných obyvateľoch mesta pochovaných na cintoríne
»» Samostatnú internetovú prezentáciu má už aj mestská knižnica: www.kniznica.sala.sk
»» Na pešej zóne je voľne dostupné internetové pripojenie
DECEMBER
»» Pri príležitosti Dňa samosprávy boli odovzdané ocenenia mesta významným osobnostiam a inštitúciám mesta
»» 12.12. začali II. Vianočné trhy
»» Finišuje budovanie parkovísk vo Veči
»» Samostatnú internetovú prezentáciu má mestská polícia: www.msp.sala.sk
»» Počet registrovaných občanov v SMS Centre prekročil 450

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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ŠPORT
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Február
Karate TJ Duslo Šaľa získali v Crystal Cupe (Pohár Federácie) 6 medailí - 2.miesto-muži, 2. a
3. miesto -10-13 roční, 1. a 2. miesto družstvá,
2.miesto-jednotlivci
Hádzanári HK Rondis Šaľa obsadili 2. Miesto v
HandbalGera cup-e 2008
V medzinárodnom turnaji starších žiakov v ľadovom hokeji o Putovný pohár primátora mesta
Šaľa získal tím MHK Šaľa 3. miesto.
Apríl
Hádzanárky Šale obsadili v medzinárodnej slovensko–českej liga (WHIL) 2. miesto.
V medzinárodnom hokejovom turnaji o cenu
Egona a Márie Mayerovcov v Rakúsku získal
MHK Šaľa 2. miesto.
Tanečná skupina Jumping Šaľa obsadila na Majstrovstvách SR jedno 2. miesto a dve 3. miesta.
Máj
Strelci Športového streleckého klubu vystrieľali
na Majstrovstvách Slovenska 3 zlaté a 6 bronzových medailí.
Jún
Klub športového potápania Tritón Šaľa priniesol
z Majstrovstiev SR 54 zlatých, 9 strieborných a 15
bronzových medailí.
Futbalistky Slovan Duslo Šaľa opäť zvíťazili v Slovenskej lige.

•
•

•

•
•
•
•

Júl

Z Majstrovstiev Európy priniesli naši kulturisti 3
zlaté medaily (Erik Tóth, Koloman Tóth, Róbert
Babós) a z Majstrovstiev sveta jednu zlatú (Erik
Tóth) a jednu striebornú (Koloman Tóth).
August
Na Majstrovstvách Slovenska získali naši atléti
jedno druhé miesto v behu na 800 m.
Výprava Karate TJ Slovan Duslo Šaľa priniesla z Majstrovstiev Európy zlatú medailu (Ľudovít Kocsis) a z Majstrovstiev SR po jednej zlatej,
striebornej a bronzovej. V súťaži družstiev obsadili druhé miesto.
TJ Slávia SOUP Šaľa získala vo voltíži 1. miesto
(Tomáš Sátor) a tretie miesto (družstvo juniorov)
na Majstrovstvách Európy. Na Majstrovstvách
Slovenska získali 3 zlaté medaily.
September
Futbalistky FK Slovan Duslo Šaľa na UEFA Women´s Cup skončili na 3. mieste.
Október
Na Majstrovstvách sveta v karate získal Ľudovít
Kocsis 1. miesto.
Na Slovakia Cup-e v hádzanej získali šaľanky
3.miesto.
November
Klub športového potápania Tritón Šaľa získal na
Medzinárodných pretekoch NEMO TROPHY
Zlín 2008 3 krát 1. Miesto, jedno 2. miesto a jedno 3.miesto.

Milí rodičia!

MUDr.Szarka Ladislav od novembra 2008 prevádzkuje
detskú ambulanciu v budove Tropicany (oproti kostolu na Dolnej ul.č.1).
Do obvodu ambulancie patria nasledujúce ulice:
Rímska, Lužná, Germánska, Broskyňová, Lipová, Hrabová, Gaštanová,
Javorová, Liesková, Jaseňová, Dubová, Topoľová, Jelšová, Tulipánová,
Kúpeľná a Feketeházyho.
Na princípe slobodnej voľby lekára sa do ambulancie môžu prihlásiť 0-19-ročné
deti z celého mesta Šaľa i z okolitých obcí.
Prihlásiť sa môžete osobne v ambulancii, alebo na
t.č. 770-4676 alebo 0905-423139.

január 2009
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Šikovné deti z 3.A

D

eťom z 3. A okrem spomienok na pekné prázdniny
ostalo aj plno všakovakých krabičiek od vianočncýh
darčekov a prekvapení. Rozhodli sa, že ich tvorivo zužitkujú na hodine výtvarnej výchovy. Deti vytvorili vlastnú „robotiu“ rodinku. Ako býva zvykom, každý robot dostal špeciálne meno a úlohu, ktorú mal podľa fantázií detíl splniť.
Koniec týždňa sa niesol v znamení radovánok zo zimných
športov, tentoraz z korčuľovania. Deti sa od rána tešili na

klzisko a nevedeli sa dočkať,
kedy už budú stáť na ľade. Napevno zaviazať niekoľko „párov“ korčúľ, dá riadne zabrať.
Aj Lukáško mal spočiatko obavy, či sa na ľade udrží, stál na
ňom prvýkrát v živote. Ale krok
po kroku zdolával svoj strach,
neistotu aj balans a nakoniec
sa dopracoval k samostatnej
jazde. Jeho hrdosť na seba, radosť z jazdy a úprimné objatie
ako vďaka boli nezabudnuteľné.
Deti sa na klzisku vyšantili, ponaháňali. Deťom sa čas strávený
na ľade páčil a hneď si zajednali
ďalšiu návštevu klziska. Ďakujem Robkovi z 8. B za pomoc a
starostlivosť o deti pri korčuľovaní.
PaedDr. Iveta Sabová
ZŠ J.C. Hronského

100. výročie narodenia
J. S. Miškoviča
Odbor kultúry Mestského úradu v Šali, v spolupráci so štátnym archívom a mestskou knižnicou, pripravuje vo februári spomienkovú slávnosť k 100. výročiu narodenia spisovateľa
Jozefa Sellyeiho Miškoviča – šalianskeho rodáka.
Súčasťou slávnosti bude výstava v štátnom archíve, spomienková slávnosť, literárno-hudobný program v kongresovej sále MsÚ a beseda v mestskej knižnici.
ďalšie informácie na ww.sala.sk

BALADA O EVE

V

šetkých priaznivcov divadla pozývame 30. januára 2009 o 18:00 h do Spoločenského
domu vo Veči. Celkom malé divadlo z Levíc vám predstaví hru I. Stodolu – Bačova
žena, v trochu inom kabáte pod názvom Balada o Eve. Tešíme sa na vás!
Mgr. Katarína Botlová
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Valentínsky karneval na ľade

M

estské kultúrne stredisko v Šali pripravilo na 15.februára 2009 VALENTÍNSKY KARNEVAL
PRE DETI . Karneval začne o 14.00 hodine na zimnom štadióne v Šali. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže na ľade, valentínska „ľadová“ diskotéka a samozrejme nebude chýbať ani vyhodnotenie najkrajších a najzaujímavejších masiek. Vstupné na podujatie je : pre deti s maskami 0,5 €, pre
deti bez masiek 1 €. 					
Bc. Denisa Miklášová

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 január 2009:
1. Z ktorého obdobia pochádzajú prvé písomné zmienky o meste Šaľa?
2. V medzivojnovom období v našom meste žil a pôsobil ľudový spisovateľ ( 1.1.1909 –
6.3.1941), autor približne 400 poviedok, v ktorých podal verný obraz sedliackeho života v
našom regióne. Medzi jeho najznámejšie poviedky patria Trstinové domy (Nádas házak)
vydané v roku 1931. Uveďte jeho celé meno.
3. V roku 2003 oslávil hádzanársky klub v Šali významné okrúhle výročie od svojho vzniku. V priebehu svojej existencie sa ženský hádzanársky klub stal absolútnym suverénom
slovenskej i československej ženskej hádzanej a patril k špičke pohárovej európskej súťaže,
zároveň bol dlhé roky významnou zásobárňou československých a slovenských reprezentantiek. V ktorom roku sa datuje vznik hádzanej v Šali ?

RECITÁL LENKY FILIPOVEJ

2

7. januára 2009 zavíta do Šale skladateľka,
speváčka a hlavne gitaristka Lenka Filipová. Sprevádzať ju bude Mirek Linhart na elektrických a akustických gitarách a Sean Barry na írskej harfe, klávesoch a akordeóne. Lenka Filipová
študovala klasickú gitaru na pražskom konzerva-

tóriu a na Medzinárodnej hudobnej akadémii v
Paríži. Mnohé jej pesničky sa stali veľkými hitmi.
Vystúpenia Lenky Filipovej majú vždy neopakovateľnú a príjemnú atmosféru, preto vás srdečne
pozývame do Domu kultúry kde budú od 19:00
hodiny v estrádnej sále znieť jej nezabudnuteľné
hity. Vstupenky v hodnote 8,29 € / 250,- Sk sú už
v predaji.

Mgr. Ľudmila Iványiová
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PLUTVOVÉ PLÁVANIE
Šaliansky Tritón dosiahol historický úspech

Plavci od Váhu získali
majstrovský titul

P

o dvoch strieborných
pozíciách, ktoré si vybojovali šalianski plavci v
plutvovom plávaní a plávaní pod vodou v posledných
dvoch ročníkoch Slovenskej
plaveckej Ligy mládeže, postavilo vedenie KŠP Tritón
pre seba, ale aj pre svojich
zverencov
náročnejšiu
úlohu. Pokúsiť sa zhodiť
z piedestálu
slávy plavcov
Calypsa Zvolen, ktorí v
priebehu doterajších piatich ročníkov
Ligy mládeže
nenašli premožiteľa a
suverénnym spôsobom Ligu vyhrali. Neotrasiteľná
však bola tiež druhá priečka plavcov bratislavského
Neptúnu, na ktorej skončili
prvé tri ročníky a šalianski
plavci ich z nej zosadili až v
ročníku 2006. Pred štartom
tohoto ročníka Ligy mládeže si v Šali uvedomili, že v

príprave urobili pre prípadný útok na vedúcu pozíciu
všetko, ale ako bude reagovať na vzniknutú situáciu a
boj o prvenstvo mladý organizmus ich zverencov bolo
otázne. Vyšli im prvé tri kolá
a práve tretie kolo plaveckej
Ligy mládeže, ktoré sa opäť
uskutočnilo vo Zvolene, v
ňom zasadili plavci šalianskeho Tritónu rozhodujúci

úder a odborníci už začali
„šípiť“ , že výsledky šalianskych plavcov nie sú náhodné. Opäť dokázali ako celok
zvíťaziť a po treťom kole už
bola istá jedna definitíva.
Calypso Zvolen po prvý krát
v existencii Ligy mládeže už
neobháji majstrovský titul, o
ktorý sa v bazéne „pobijú“ už

iba prvé dve družstvá, ktorými sú Tritón Šaľa a Careta
Banská Bystrica. Posledné
štvrté kolo sa uskutočnilo
v šalianskej krytej plavárni
Aquasport a výhodu domáceho prostredia mali šalianski plavci, ktorí ju dokázali
dokonale využiť. V rámci
súťažného programu z 21
odplávaných disciplín iba
v dvoch sa neumiestnili v
prvej trojke najlepších plavcov,
čo bolo nakoniec pre celkové
víťazstvo rozhodujúce. Reprezentanti šalianskeho Tritónu
totiž vyhrali 11
disciplín (3 x
Michal Fülöp, 2
x Ádam Bukor a
Ema Lišková, 1
x Ivana Hanáková a tri prvenstvá vybojovali
štafety: 4 x 100 m „S“: Roman Révay, Hanáková, Peter
Alač a Natália Demáčeková;
štafeta 4 x 100 m „D“: David
Starko, Michaela Zušťáková,
Fülöp a David Anda a štafeta 4 x 100 „E“: Emese Karacsónyi, Bukor, Imre Deák
a Lišková). V šiestich dis-
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ciplínach boli pretekári Tritónu na druhom mieste (3
x Starko a 1 x Hanáková,
Révay a Lišková) a v piatich
prípadoch skončili na bronzovom stupienku (Bukor,
Veronika Horňáková, Hanáková, Zušťáková a štafeta 4 x
100 m „D“: Vladimír Plevka,
Horňáková, Filip Sklenár a
Anamária Slaná). O ďalšie
bodové zisky
šalianskeho
Tritónu,
aj
keď neskončili v prvej trojke sa pričinili
pretekári: Simona Kolenčíková, Adam
Matajs, Simon
Šulek, Martina
Martincová,
Peter Pál, Terezá Holá…a
ďalší,
ktorí patria sice
medzi najmladších plavcov v
majstrovskom kolektíve, ale
sú obrovským prísľubom do
najbližších rokov. V štvrtom
kole Ligy mládeže v kategórii chlapcov potvrdili prioritu v tomto ročníku šaľania,
ktorí nestratili ani v jednom
z kôl „kvetinku“ a opäť vyhrali so ziskom 1247 bodov,
pred Caretou 792 bodov a
Neptúnom Bratislava 769
bodov. V kategórii dievčat sa

šalianske „pochlapili“ a taktiež zvíťazili so ziskom 930
bodov, pred Caretou 774
bodov a tretím Neptúnom
Bratislava. V súčte oboch
kategóríí vyhrali v štvrtom
kole nakoniec suverénne
šalianski plavci so ziskom
2.177 bodov a bodovo ďaleko predstihli druhú Caretu

8.156 bodov a pred druhou
Caretou mali nakoniec náskok 1.537 bodov a tretím
obhajcom titulu Calypsom
Zvolen dokonca viac ako tri
tisíc bodov ! Šalianska plavecká mládež od kategórie
„C“ (ročník 1993 – 4) až po
kategóriu „E“ (ročník l997
a mladší) ukázala všetkým

1.566 bodov. Tretie miesto
obsadil Neptún Bratislava so
ziskom 1.406 bodov. Po záverečnej disciplíne štvrtého
kola v Šali prepukla veľká a
nefalšovaná radosť v tábore
plavcov domáceho Tritónu,
ktorí sa stali po prvý krát v
histórii víťazom slovenskej
plaveckej Ligy mládeže v
plutvovom plávaní a plávaní pod vodou, keď získali za
štyri kolá rekordný počet

konkurentom na Slovensku,
kto bol v roku 2008, v šiestom ročníku Ligy mládeže
jasne najlepší a pri pohľade
na širokú plaveckú základňu
a odborné vedenie oddielu
naznačila, že by medailové
postavenie v najbližších rokoch nechcela opustiť.
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F u t b a l

P

rvoligový súťažný futbal sa uložil ku
skoro trojmesačnému zimnému spánku, kedy si oddýchnu síce iba súťažné komisie, rozhodcovia,.... ale futbalisti začnú tesne
po Novom roku s prípravou na 19. jarné kolo, ktoré začína už 28. februára, kedy privítame na šalianskom štadióne mužstvo Podbrezovej, ktorej máme čo vracať. V ôsmom
kole totiž naši futbalisti prehrali v Brezne,
kde má svoj futbalový stan postavený Podbrezová. Tá nás poslala domov s poriadnou
nádielkou, keď vyhrala nad Duslom 4:0 aj
keď ešte po hodine hry bol bezgólový stav!
Vráťme sa však k posledným dvom kolám
jesennej časti prvoligovej súťaže. V 17. kole privítali naši futbalisti rezervu Dunajskej
Stredy, s ktorou si bez problémov poradili a
vďaka streleckej potencii Ladislava Vencela
(vsietil tri góly) ich poslali domov s päťgólovou nádielkou. Pohoda v kolektíve šalianskeho Dusla zostala aj v poslednom stretnutí jesene, keď sme cestovali na umelú trávu
pod hrad Matúša Čáka a z Trenčína sme si
odniesli bod, za remízu 1:1, keď na vedúci

gól Oberta v nadstavenom čase odpovedali
rovnakou mincou bývalí corgoň ligisti a vyrovnali. Ako sme už spomínali v minulom
čísle môže sa stať, že problémy v Artmédii
Petržalka môžu priniesť fúziu s niektorým
bratislavským klubom a tak prvoligová jar
môže byť ešte zaujímavá. Len pre zaujímavosť sme pre Vás pripravili tabuľku zo stretnutí prvej päťky v tabuľke (Poznámka: medzi
vedúcim Interom Bratislava a piatou Šaľou
je iba trojbodový rozdiel), ktorá je zo vzájomných stretnutí dosť zaujímavá. Poradie v
tabuľke najlepšej päťky: 1. Inter Bratislava 6
stretnutí, skóre 8:4 – 10 bodov; 2. Podbrezová 6 – 8:5 – 10 bodov; 3. Duslo ŠAĽA 5 – 9:6
– 8 bodov; 4. AS Trenčín 6 – 5:6 – 8 bodov,
5. Rimavská Sobota 6 – 3:5 – 6 bodov. Aj z
tejto mini tabuľky je vidno, že naši fiutbalisti
si dokážu poradiť s mužstvami bojujúcimi o
postup, ale stratia body aj na domácej pôde
s chudobnejšími (Prievidza 0:1, MFK Košice
„B“ 1:1). Mať tak o tieto štyri stratené body
viac, mohli zverenci trénerov M. Babinca a
O. Takácsa zimovať veselšie a v tabuľke podstatne vyššie.

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

– 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

1. kolo: HFK Prievidza – Slovan Duslo ŠAĽA		
2. kolo:	RUŽOMBEROK „B“ - Slovan Duslo ŠAĽA		
3. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Košice „B“		
4. kolo: MFK Michalovce - Slovan Duslo ŠAĽA		

1 : 2 (1:1) Vencel, Šajbidor
1 : 2 (0:1) Šajbidor, Lalák
0:0
2 : 1 (2:0) Vencel
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5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10.kolo:
11.kolo:
12.kolo:
13.kolo:
14.kolo:
15.kolo:
16.kolo:
17.kolo:
18.kolo:

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
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

Poznámka: odvetná jarná časť prvej futbalovej ligy štartuje v sobotu 28. februára 2009.

Majstrovstvá okresu žiakov
v streľbe

Z

poverenia Krajského školského úradu
usporiadala Základná škola Jána Hollého v Šali – Veči žiacke majstrovstvá okresu
Šaľa v streľbe, na ktorých štartovali pretekári
z ôsmych základných škôl a Gymnázia. V
kategórii chlapcov pretekári usporiadajúcej základnej školy dokonale využili výhodu
„domácej“ streľnice (Poznámka autora: prebieha tu príprava a súťažné podujatia Šalianskeho streleckého klubu, ktorého podstatnú
časť v mládežníckej kategórii tvoria práve
žiaci ZŠ Hollého) a obsadili prvé dve miesta v súťaži družstiev a prvé štyri miesta aj v
súťaži jednotlivcov. Súťaž družstiev: 1. ZŠ
J. Hollého „A“ Šaľa (Miroslav Lipovský, Jakub Weiseisten, Omar Döme) – 818 bodov;
2. ZŠ Hollého „B“ Šaľa – 764 bodov (Martin
Šrámek, Juraj Seitz, Ľuboš Novák); 3. ZŠ J.
Bernoláka Šaľa – 678 bodov (Ondrej Hanko,
Jakub Takáč, Róbert Hátaš). Prvé vidiecké
družstvo zo ZŠ VJM Neded (Attila Kosztan-

ko, František Milikovský, Michal Pál) skončilo na štvrtom mieste. V súťaži jednotlivcov
(26 strelcov) vyhral najmladší pretekár iba
10 ročný Miroslav Lipovský – 287 bodov,
pred Jakubom Weiseisteinom – 278 bodov
Jurajom Seitzom – 265 bodov (všetci ZŠ J.
Hollého). V súťaži dievčat zvíťazila ZŠ VJM
Vlčany – 502 bodov (Erika Pápayová, Diana Czibuľová, Veronika Tóthová). Na druhom mieste skončila ZŠ MŠ Vlčany (Adriana Kertészová, Mária Fördösová) a tretie
skončili streľkyne ZŠ J. Hollého Šaľa. V súťaži jednotlivkýň zviťazila taktiež najmladšia
pretekárka iba 10 ročná Klaudia Kolarovská
– 263 bodov (ZŠ J. Hollého), druhá skončila
Diana Czibulová (ZŠ VJM Vlčany) a tretia
Mária Fördösová (ZŠ MŠ Vlčany). Najlepšie
družstvá z oboch kategórií a najlepší jednotlivci si vybojovali postup na majstrovstvá
Nitrianskeho kraja, kde budú reprezentovať
šaliansky okres .
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h á d z aná

M

edzinárodná hádzanárska WHILka pokračovala skoro po mesačnej
prestávke, ktorú využila ženská reprezentácia Slovenska, k absolvovaniu prvej fázy play
– off turnaja v poľskej Dabrowa Gorniczi ,
ktorý bol kvalifikáciou na MS 2009 v Číne sa
našim hádzanárkam prvý krok vydaril, keď
postupne porazili Švajčiarsko 33:27, Poľsko
31:26, Lotyšsko 39:20 a Island 27:23 a bez
straty bodu vyhrali kvalifikačný turnaj pred
Poľskom a Islandom. O pekný úspech slovenskej reprezentácie sa pod vedením trénera Ľubomíra Popluhára pričinili taktiež
hráčky: Dubajová (Hornsens – Dánsko),
zaznamenala na turnaji 18/3 gólov, Jakubisová (Rheim Man – Nemecko) – 12 gólov,
Stuparičová (Debrecín – Maďarsko) 11 gólov a Halásová (Rheim Man) – 6 gólov, ktoré
v minulosti obliekali dres šalianskeho Dusla
a hráčka Dusla Šaľa Petra Popluhárová, ktorá strelila v Poľsku 6 gólov). V baráži o postup na MS do Číny sa podľa čerstvého žrebu stretne Slovensko v dvoch stretnutiach s
favorizovanou reprezentáciou Maďarska. V
medzinárodnej ženskej WHIL–ke prišlo k
odstúpeniu ŠKP Banská Bystrica, ktorej výsledky anulovali a prišlo nielen k zmenám v
tabuľke. Zverenkyne trénerky Dariny Braunovej v 9. kole cestovali do Bratislavy na
stretnutie s majstrovským ŠKP a napriek tomu, že viedli v stretnutí v 10. minúte 4:7, nakoniec nebodovali a pripísali si druhú prehru
v súťaži. O týždeň neskôr zohrali na domá-

cej palubovke dosť nešťastné stretnutie s vicemajstrom Česka Slokovom Veselí n/M. V
priebehu celého duelu viedlo Duslo a polčas
vyhralo 16:11, ale vedenie v závere stratilo,
keď sa stretnutie vicemajstrov skončilo deľbou bodov v pomere 26:26. Duslo nevyužilo
možnosť dostať sa opäť na druhé miesto v tabuľke. Našim hádzanárkam nevyšiel najmä
v II. polčase ani nasledujúci duel v Trenčíne,
kde boli minimálne 40 minút vyslovenými
pánmi na palubovke, ale viacero nepresných chýb v rozhohrávke a špatná efektivita v útočnej fáze rozhodli, že v doterajšom
priebehu WHIL-ky si vybojoval Trenčín so
Šaľou prvé majstrovské body. V prvom odvetnom stretnutí základnej časti WHIL-ky
cestovali naše hráčky do pražskej metropoly, kde nestačili na zlepšujúcu sa Sláviu a napriek tomu, že ešte v 35. minúte bol stav nerozhodný 9:9, nakoniec prehrali rozdielom
piatich gólov, keď im pre zranenia a chorobu
chýbalo niekoľko hráčok. V poslednom dueli šalianky predsa len naplno zabodovali, keď
si poradili na domácej palubovke so Zlínom
a po výbornom prvom polčase, ktorý vyhrali o desať gólov v pomere 17:7, už hostkám
nepomohla ani najlepšia strelkyňa WHILky Budayová k zvráteniu vysokej prehry. V
14. kole cestujú naše hádzanárky do Písku
(Poznámka: tesne pred našou uzávierkou),
kde ich čaká zostupom ohrozená Casta a 31.
januára o 18.00 hodine preverí naše herné
kvality v Šali český majster DHK Olomouc.
Poznámka autora: ďalšie vyžrebovanie, ale v
opačnom poradí zápasov je uvedené nižšie.

VYŽREBOVANIE a výsledky základnej časti whil 08 / 09

1.
2.
3.

+
+
+

12. kolo: Duslo ŠAĽA - Slávia Praha
13. kolo: HC Zlín - Slovan Duslo ŠAĽA
14. kolo: Duslo ŠAĽA - Casta Písek

24:20 (14: 9)
29:33 (15:18)
30:23 (14:13)

+
+
+

18:23 (6:8)
32:24 (17:7)
24. 1. 2009
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

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

K O L K Y

M

ajstrovské súťaže
kolkárov od prvej
až po tretiu ligu mali v súťaži prestávku a posledné kolá
priniesli viacej radosti druho
a treťoligistom v šalianskych
farbách. Potešilo to najmä v
II. lige, kde bude podstatne
väčší počet družstiev ohro-

zených zostupovou neistotou. V tretej lige sa zatiaľ
viac darí „C“ družstvu, ktoré
by mohlo pri lepšom jarnom
štarte zabojovať o postupové
priečky v novom ročníku
druhej ligy. Z technických
dôvodov (december) sme
tak stihli aj úvodné kolo

jarnej odvety, v ktorom dosiahlo vynikajúci úspech prvoligové „A“ – čko, ktoré vyhralo v treťom Cabaj Čápori,
škoda, že ho nenapodobnila
rezerva v derby stretnutí so
Sládkovičovom „B“.

kolky I. liga - ročník 2008/2009
14. kolo: Cabaj Čápor - ŠAĽA (3l43 : 3l89)
Tabuľka po 14. 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.
kolky II. liga - ročník 2008/2009
14. kolo: Sládkovičovo „B – Šaľa „B“ (3090 : 3030)
Tabuľka po 13. kole: 1. Limbach – 20 bodov; 2. Trenčín „B“ – 18 bodov; 3. N. Mesto n/V
– 17 bodov; ... .... 11. St. Turá – 10 bodov; 12. Sládkovičovo „B“ – 10 bodov; 13. Bánovce
n/B 10 bodov; 14. ŠAĽA „B“ – 9 bodov
kolky III. liga - ročník 2008/2009
10. kolo: Nitra „B“- ŠAĽA „D“ 1798:1692; Cabaj Čápor – Levice 1683:1704; ŠAĽA „C“
- Galanta „C“ 1879:1782;
Tabuľka: 1. Levice - 18 bodov; 2. Nitra „B“ – 16 bodov, 3. ŠAĽA „C“ – 14 bodov; 4. ŠAĽA
„D“ – 6 bodov; 5. Galanta „C“ – 6 bodov; 6. Cabaj Čápor – 0 bodov.
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turnaj vo futbale

XI.
ročník
medzinárodného
halového turnaja vo futbale
v Šali

N

a XI. ročníku medzinárodného halového turnaja o „Putovný pohár náčelníka
mestskej polície Šaľa“ v Mestskej športovej hale
štartovalo opäť 8 mužstiev. Okrem tradičných
účastníkov štartovali , mužstvá z družobných
miest: Telč (Česko), Końskie (Poľsko) a Oroszlány
(Maďarsko) a okrem usporiadatelského kolektívu Mestskej polície Šaľa (Poznámka: posilnili ju
aj zástupcovia poslaneckého zboru) , pribudli ich
kolegovia z Čadce, Seredi ako aj mužstvá Okresného riaditeľstva policajného zboru Nové Zámky a ORPZ Nové Zámky - detašované pracovisko
Šaľa. Po kultúrnej vložke talentovaných tanečníc
z TK Jumping Šaľa a krátkych príhovoroch primátora mesta Šaľa Martina Alföldiho a náčelníka Mestskej polície Petra Krokavca (Poznámka:
aktívne nastúpil v svojom mužstve) sa rozbehli
neľútostné súboje v skupinách, ktoré mali veľmi
dobrú úroveň a nečudo. V jednotlivých mužstvách totiž hrali futbalisti, ktorí v minulosti pôsobili v popredných druho a treťoligových mužstvách Šali, Galanty a Nových Zámkov (Valent,
Ivan, Kováč, Klenovič, Kečkéš….) a s podobnými
„aktivitami“ sa mohli tiež pochváliť aj ich zahraniční kolegovia. Výsledky v skupine „A“: Konskie
– ORPZ Nové Zámky 0:0; Oroszlány – Čadca 1:0
(0:0) Timár ; ORPZ N. Zámky – Čadca 3:0 (1:0)
Letko, Cigáň, Király; Konskie – Oroszlány 4:0
(2:0) Michorek 3, Galwiacek; Oroszlány – ORPZ
N. Zámky 0:4 (0:2) Mešter 2, Jóba, Letko; Čadca
– Konskie 2:4 (1:3) Kordek, Lariš – Michorek 2,
Skowron, Galwiacek. Poradie v skupine „A“: 1.
ORPZ Nové Zámky 7:0 – 7 bodov; 2. Końskie 8:2
– 7 bodov; 3. Oroszlány 1:8 – 3 body; 4. Čadca
2:8 – 0 bodov. Poznámka: o 1. mieste v skupine
rozhodlo lepšie skóre.
Výsledky skupiny „B“: Telč – ORPZ dp Šaľa 0:1
(0:0) D. Ivan; Sereď – MsP Šaľa 0:1 (0:0) Kováč;
ORPZ dp Šaľa – MsP Šaľa 0:0; Telč – Sereď 3:1

(2:1) Nerad 2, Kříž – Sokol; ORPZ dp Šaľa – Sereď 4:3 (2:1) D. Ivan 3, Widman – Sokol 2, Klenovič; MsP Šaľa – Telč 0:1 (0:1) V. Švec. Poradie
v skupine „B“: 1. ORPZ dp Šaľa 5:3 – 7 bodov;
2. Telč 4:2 – 6 bodov; 3. MsP Šaľa 1:1 – 4 body,
4. Sereď 4:8 – 0 bodov. Stretnutie o 3. miesto:
Konskie – Telč 5:0 (2:0) Majchrzsak 2, Skowron,
Antoš, Michorek; Finále: ORPZ dp Šaľa – ORPZ
N. Zámky 3:1 (1:0) Galbavý 2, D. Ivan – Mešter. Riadiacia komisia medzinárodného turnaja
vyhodnotila najlepších na jednotlivých postoch,
ktorí prevzali z rúk primátora mesta a náčelníka MsP Šaľa podobne, ako najlepšie kolektívy
ocenenia. Najlepším strelcom turnaja sa stal so 6
gólmi Gregorz Michorek z Końskieho, za najlepšieho brankára vyhlásili Ladislava Vicenu (MsP
Šaľa) a najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený Dušan Ivan z víťazného kolektívu. Následné spoločenské posedenie všetkých v kultúrnom
zariadení v Šali – Veči , ktoré bolo bohaté nielen
na výmenu skúsenosti z práce a športového života , ale aj na spoločenskú zábavu s pestrou a
hodnotnou tombolou, končilo až v skorých hodinách víkendového dňa. Potvrdením, že na
tomto podujatí sa hralo v rámci fair – play, hovorí skutočnosť, že napriek neľútostným súbojom
o každú piaď palubovky nemusela rozhodcovská
dvojica Ľubomír Tuška – Jozef Babós ani raz
siahnúť do vrecka pre červenú kartu, čo hovorí o
ohľaduplnosti a úcty aktérov podujatia voči sebe.
V akých zostavách naši regionálni reprezentanti
hrali: ORPZ det. pracovisko Saľa: J. Garaj – D.
Ivan, R. Galbavý, P. Ondriáš, P. Barháč, N. Očovský, T. Fridrich, A. Widman a M. Kiss. MsP Šaľa:
L. Vicena - J. Petkov, I. Kováč, Ľ. Stredanský st.,
M. Hupka , P. Krokavec, Ľ. Stredanský ml., J. Valent, R. Králik, V. Tóth, A. Kovár a J. Komjáthy.

Športové spravodajstvo
pripravil: Jozef SKLENÁR
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kultúra
Jumping Šaľa je 2. vicemajstrom Európy

S

ezónu street dance tancov zakončili tanečníci z klubu Jumping Šaľa nadmieru
úspešne. Na Majstrovstvá sveta a Európy 2008
v Martine išli s menšími nádejami, úspechy sa
však dostavili. A dokonca významné.
Tanečná súťaž Martico Cup má už niekoľkoročnú tradíciu, je organizovaná takmer každú sezónu. Tento rok sa v dňoch 2. - 7.12. Športová hala v Martine stala spoločným pôsobiskom disco
dance, street dance show a free style tanečníkov
z rôznych kútov sveta. Súťažilo sa vo všetkých
vekových kategóriách, disciplíny zahŕňali sóla,
duá aj formácie.
Tanečný klub Jumping a jeho tanečníci zo Šale
a blízkeho okolia súťažil spolu v siedmich disciplínách. Na podujatie podobného druhu nie
je možné dostať sa iným spôsobom ako nomináciou z predchádzajúcich celoštátnych súťaží. Z
majstrovstiev Slovenska sú vybraní tí najlepší z
najlepších. Jumping mal preto aj tento rok možnosť obhájiť svoje úspechy aj na medzinárodnej
úrovni. V šesťdňovom súťažnom maratóne sa
predstavil v sólových disciplínách (muži, dievčatá), v skupinách (juniori a dospeláci) a formáciách (dospeláci).
V disco dance kategóriách sú už tradične najsil-

nejšie štáty ako Nórsko, Dánsko, v disco choreografiách najmä Česko. Prejavilo sa to aj v disciplínách, kde súťažili Jumpingáci. Disco dance
formácia však napriek silnej konkurencii porotu
aj divákov presvedčila. It´s Your Time v podaní hlavnej vekovej kategórie – dospelákov – sa
umiestnila na 3. mieste a dievčatá vo veku 14-21
spolu s dvomi chlapcami sa tak stali druhými vicemajstrami Európy.
Jumping sa takisto predstavil v show disciplínách. S formáciou Story of my Life tancom prezentoval, ako ľahko je zaľúbiť sa do človeka z
odlišnej vrstvy spoločnosti. Juniorky zase zatancovali, ako trávia svoj voľný čas po škole v show
skupine After School. Posledným súťažným vystúpením Jumpingu bola choreografia Čo všetko
nám môžu vziať, kde dospeláci tanečne zahrali
problematiku drogovej závislosti.
V najbližšom období čaká Jumping začiatok novej tanečnej sezóny. To so sebou prináša nacvičovanie nových choreografií a pravidelné tréningy.
Ak chcete Jumping Šaľa vidieť navštívte ich na
stránke ww.tk-jumping.szm.sk alebo si ich pozrite naživo na niektorom z plesov v okolí Šale.

Text: Martina Harvanová
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kultúra

narodenie ježiša krista

V

decembri si pripomíname narodenie Ježiša
Krista. Slávime vtedy sviatky pokoja a lásky. Betlehem
v kostole navštívenia Panny
Márie v osade Hetmín, patriacej k Šali.

Katolícky kostol zasvätený Sv. Anne v obci Veľký Grob

Bakošova muka

B

ola postavená vedľa cesty vedúcej zo Šale do Vlčian, za železničnou traťou pri tzv.
Svinskom jarku. Je to jednostĺpová murovaná vyvýšená kaplnka so sochou Bohorodičky (Panna Mária s dieťaťom). Rozširovaním cesty sa dostala až k ceste a bola bezprostredne ohrozovaná dopravnými prostriedkami. Postavila ju rodina Bakošová, ktorá žila v Šali v
18. storočí. Je zanesená aj v katastrálnych a špeciálnych vojenských mapách. V lete 1998 bola
od základov zrekonštruovaná.
Pripravil: Ľ. Mešťan
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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program podujatí

kultúrne podujatia FEBRUÁR 09
• 02.02.2009
Stretnutie amatérskych maliarov + prednáška
Miesto: KS Večierka. Čas: 18.00 h.Vstupné: zdarma
• 03.02.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma
• 03.02.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Čas: 15.00 h. Vstupné: členský
preukaz
• 04.02.2009
Vystúpenie maňuškového divadla pre MŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h.Vstupné: zdarma

Sk
• 13.02.2009
Valentínska mládežnícka diskotéka
Miesto: SD Veča. Čas: od 18.00 – 20.00 h . Vstupné: 0,70
€ / 21,08 Sk
• 14.02.2009
Fašiangová Oldies Live
Miesto: SD Veča. Čas: 20.00 h. Vstupné: 2 € / 60,25 Sk
• 15.02.2009
Valentínsky karneval na ľade
Miesto: mestské klzisko. Čas: 14.00 h. Vstupné: bez masiek 1 € /30,126 Sk s maskami 0,50 € / 15,06 Sk

• 06.02.2009
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Čas: od 15.00 h. Vstupné: zdarma

• 16. – 20.02.009
Týždeň detskej radosti
Miesto: SD Veča. Čas: 09.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 h.
Vstupné: zdarma

• 07.02.2009
Večer s filmovou hviezdou – Johnny Depp
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 18.00 h. Vstupné: 3 € / 90,37
Sk

• 16. – 20.02.009
Týždeň detskej radosti
Miesto: KS Večierka. Čas: 14.00 – 17.00 h. Vstupné:
zdarma

• 08.02.2009
Rozprávkovo: Stražanovo bábkové divadlo – Gašparko a drak
Miesto: DK Šaľa, BS. Čas: 16.00 h. Vstupné: 1,40 € /
42,18 Sk

• 17.02.2009
Divadelné predstavenie – Mafiánske historky III
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 19.00 h. Vstupné: 6,60 €
/ 198,83 Sk v predpredaji / 8,30 € / 250,04 Sk v deň
predstavenia

• 09.02.2009
Beseda o Feng Shui
Miesto: KS Večierka. Čas: 18.00 h. Vstupné: zdarma

• 18. a 20.02.2009
Premietanie rozprávok pre deti
Miesto: DK Šaľa, DS. Čas: 14.00 h. Vstupné: zdarma

• 10.02.2008
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma

• 21.02.2009
Oldies párty – DJ Boďo
Miesto: DK Šaľa, ES. Čas: 20.00 h. Vstupné: 2,30 € /
69,28 Sk

• 10.02.2009
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Čas: 15.00 h. Vstupné: členský
preukaz
• 11.02.2009
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma
• 11.02.2009
Detský maškarný bál
Miesto: SD Veča. Čas: 14:00 h. Vstupné: zdarma
• 12.02.2009
Divadelné predstavenie pre MŠ– BS Materinky: Čerti
a Kačena
Miesto: DK Šaľa, BS. Čas: 10.00 h. Vstupné: 1 € / 30,126

• 25.02.2009
Vystúpenie maňuškového divadla pre MŠ
Miesto: SD Veča. Čas: 10.30 h. Vstupné: zdarma
• 23.02. – 06.03.2009
Výstava diel Ing. Alexandra Hauska
Miesto: KS Večierka. Čas: 09.00 – 17.00 h. Vstupné: deti
0,15 € /4,51 Sk / dospelí 0,30 €/ 9,03 Sk
• 27.02.2009
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Čas: od 15.00 h. Vstupné: zdarma
• 28.02.2009
Majskrovstvá TK Jumping
Miesto: SD Veča. Čas: 13.00 h. Vstupné: 1 € / 30,126 Sk
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program kina
Porota zložená z dvanástich mužov má rozhodnúť o vine
mladého človeka s odlišným etnickým pôvodom.

DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 01.2. 2009 (nedeľa)

MP 12.r
SIROTINEC
Laura kúpila sirotinec, v ktorom strávila detstvo. Spolu s
manželom ho chce opraviť a otvoriť pre choré a invalidné
deti. Ich syn sa však začne čudne správať a keď jedného
dňa zmizne, Laura požiada o pomoc parapsychológa.

Hrajú: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Princep Réžia:
Juan Antonio Bayona (El orfanato) uvádza SPI International
Film: Mexiko/Španielsko, 106 min., ČT, mysteriózny thriller
Vstupné: 2,- EUR/60,25 Sk

• 04.2.2009 (streda)
MP
FUNNY GAMES USA
Chcete sa staviť, že o deviatej ráno budete mŕtvy? Predĺžený víkend s rodinou v luxusnom vidieckom sídle? Prečo
nie? Funny Games USA je prieskumom dnešnej brutálnej
spoločnosti a toho, ako násilie ovplyvňuje našu kultúru.
Hrajú: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt, Brady Corbet
Réžia: Michael Haneke (Funny games USA) uvádza CONTINENTAL Film Film: USA, 111 min., ČT, dráma
Vstupné:
2,- EUR/60,25 Sk

• 05.-06.2.2009 (štvrtok, piatok)
MP 12.r
MALÉ OSLAVY
Malé oslavy sú obrazom či odrazom nielen súčasnej Bratislavy a doby, ale aj našej mentality. Lebo skepticizmus a
pesimizmus vanúci z filmu, je Slovákom vlastný – na rozdiel od Čechov, ktorí vyrábajú filmy, plné často odporne
láskavého humoru, ako na bežiacom páse.
Hrajú: Tereza Nvotová, Anna Šišková, Réžia: Zdeněk Tyc (Malé oslavy) uvádza CONTINENTAL Film Film: Slovensko/Česká republika, 110 min., dráma
Vstupné: 2,- EUR/60,25 Sk

• 07.2.2009 (sobota)
JOHNNY DEPP - Filmový večer

MP

18.00 h Charlie a továreň na čokoládu
20.00 h Hľadanie Krajiny-Nekrajiny
22.00 h Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street
- vstupné na všetky tri filmy je 3 €
- viac informácií na letákoch

• 08.2. 2009 (nedeľa)
MP 15.r
BODY OF LIES – PAVUČINA LŽÍ
Roger Ferris je tajný agent CIA vyslaný do Jordánska pátrať po celosvetovo hľadanom teroristovi, zodpovednom
za bombové útoky na civilistov. Jeho napredovanie vo
vyšetrovaní často závisí na hlase Eda Hoffmana, ktorý s
ním komunikuje prostredníctvom zabezpečenej linky z
predmestia Langley.
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong Réžia: Ridley Scott (Body of lies) uvádza CONTINENTAL Film
Film: USA, 128 min., ČT, akčný/dráma/thriller Vstupné: 2,EUR/60,25 Sk

• 12.-13.2.2009 (štvrtok, piatok)
DVANÁSŤ

MP 15.r

Hrajú: Sergej Makoveckij, Nikita Michalkov, Sergej Garmaš
Réžia: Nikita Michalkov (12) uvádza CONTINENTAL Film
Film: Rusko, 159 min., ČT, dráma Vstupné: 2,- EUR/60,25 Sk

• 14.-15.2.2009 (sobota, nedeľa)
MP 15.r
POKOJ V DUŠI
Príbeh troch dospelých mužov, ktorých kamarátstvo pretrvalo už od detstva. Tóno sa práve vracia z väzenia do
rodnej dediny a zisťuje, že všetko je inak ako pred rokmi.

Hrajú: Attila Mokos, Roman Luknár, Helena Krajčiová, Réžia:
Vladimír Balko uvádza Anna Kováčová Film: SR, 95 min., dráma Vstupné: 2,- EUR/60,25 Sk

• 18.-19.2.2009 (streda, štvrtok)
MP 15.r
DISASTER MOVIE
Fuuuuu, glo-glo-glo, cough-cough… Filmová bomba roka, neveríš? Uvidíš! Partia oslavuje do bieleho rána, prespí
nasledujúce doobedie a okolo druhej - tretej hodiny sa zobúdza. Disaster Movie pokračuje vo svojom trende...
Hrajú: Matt Lanter, Kim Kardashian, Vanessa Minnillo, Carmen Electra Réžia: Jason Friedberg, Aaron Seltzer (Disaster
Movie) uvádza CONTINENTAL Film Film: USA, 87 min., ČT,
paródia Vstupné: 2,- EUR/60,25 Sk

• 20.-21.-22.2.2009 (piatok, sobota, nedeľa) MP 12.r
VIANOCE NA ŠTVRTÚ
Brad a Kate si užívajú Vianoce po svojom. Chodia dovolenkovať do exotických krajín. Tento rok im ale počasie
pripraví menšiu zmenu. Pre nepriazeň počasia ostanú
uviaznutí na letisku.
Hrajú: Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Sissy Spacek Réžia:
Seth Gordon (Four Christmases) uvádza CONTINENTAL Film
Film: USA, 82 min., ST, komédia Vstupné: 2,- EUR/60,25 Sk

• 26.-27.2.2009 (štvrtok, piatok)
MP 15.r
SEX DRIVE
„Prcičkovský“ film o študentoch, ktorí sa vydajú na výlet
plný šteklivého pokušenia... Osemnásťročný Ian konečne
dostane príležitosť zbaviť sa panictva, ak navštívi svoju internetovú známosť. Vydá sa teda na dlhú cestu cez polovicu Spojených štátov.
Hrajú: Josh Zuckerman, Amanda Crew, Clark Duke Réžia: Sean Anders (Sex drive) uvádza SPI International Film: USA,101
min., ČT, komédia Vstupné: 2,- EUR/60,25 Sk

FILMOVÝ KLUB FEBRUÁR 2008

• 11.2.2009 o 20.00 h
INTERVIEW

MP

• 25.2.2009 o 20.00 h

MP

Všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám... a aj bude!
Film Steva Buscemiho o médiách, pravde a celebritách. Film:
USA, Holandsko, 2006, MP 12, 81 min., psychologický, réžia:
Steve Buscemi Vstupné: 2 € (60,25 Sk), 1,5 € (45, 18Sk)

CONTROL

Posledných sedem rokov života Iana Curtisa, speváka legendárnych britských Joy Division. Najlepší britský nezávislý film roku
2007. Film. VB, 2007, MN 12, 122 min., životopisný, hudobný, réžia: Anton Corbijn Vstupné: 2 € (60,25 Sk), 1,5 € (45, 18Sk)
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