MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník IX.

n júl-august 2008

n nepredajné

Šaľan Tomáš Sátor
juniorský majster Európy
vo voltíži

KRYTÁ PLAVÁREŇ DUSLO
Otvorené:

Ut. - Pia.
11:00 - 21:30
So. - Ne. (aj sviatky) 12:00 - 21:30

Lepší život neprinášajú veci,
ale služby

OD 1. AUGUSTA 2008
AJ NOVOZRIADENÁ
POSILŇOVŇA - FITNESS SÁLA
CVIČENIE SPOJENÉ
S PLÁVANÍM A RELAXOM
POD JEDNOU STRECHOU
ZA VÝHODNÉ ZDRUŽENÉ
VSTUPNÉ

Tešíme sa na Vaše návštevy!

Kontakt:
tel.: 775 44 33
mobil: 0907 781 860
mesto@sala.sk
www.aquasport.sk

z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac
júl 2008

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

27

22

18

61

Naši jubilanti

júl
»» 90 rokov: Mária Alföldiová
»» 85 rokov: Mária Benešová, Ing. Vojtech Príhoda

z matriky

»» Občania mesta Šaľa, narodení v júli 2008
Ester Svobodová, Adam Alek Petrovič, Lukáš Jurík, Marko Horváth, Lea Šimeková, Barbora Šárköziová, Adam Porubský, Bianka Kováčová, Tomáš Botka, Šimon Bosák, Paulína Hučková, Sara
Dragošeková, Lenka Štrpková, Nikol Dobošová,
Laura Vargová, Tomáš Straňák, Jennifer Jánošková, Oliver Káčer, Matúš Bombík, Matej Ožďáni,
Lucas Wensberger, Filip Nguyen Huy, Zoja Feketeová, Veronika Kissová, Eduard Zaťko, Nikola
Juhászová, Alex Forró.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo v júli 2008
Levent Bucak a Miroslava Földiová, Adrián Gáll a So
ňa Lóžiová, Ján Kardoš a Erika Kukiová, Tomáš Hraš
ka a Ivana Benčíková, Dušan Boroš a Silvia Lovásová,
Róbert Ochaba a Adriana Kubolková, Ján Barborík

24 162

referát evidencie obyvateľstva
»» 80 rokov: Ladislav Baranovics, Margita Hučková, Margita Pulcová, Štefan Mrázik
»» 75 rokov: Juliana Marčeková, Gejza Hučko, Anna
Lackóová, Imrich Hojdík, Margita Franková, Terézia Szabová, Judita Bogárová, Milan Mikuš, Anna
Drlíková
a Elena Sameková, Sebastián Obermoser a Oľga
Oravcová, Marek Franko a Mgr. Andrea Dičérová,
Miroslav Pálinkáš a Helena Šipošová, Peter Danadaj
a Jana Popluhárová, Peter Zsemlye a Alena Holubová, Daniel Košč a Daniela Špendlová, Ivan Sládeček
a Iveta Szőcsövá, Marcus John McSorley a Lucia Takáčová, Ladislav Száz a Jana Šimková, Jaroslav Ney
a Veronika Verešpejová, Michal Slesár a Mgr. Petra
Vojteková, Mário Šramek a Dušana Sláviková.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli v júli 2008
Ibolya Horváthová (38), Juraj Baláž (58), Ján Kozmér
(69), Mária Ondrašinová (75), Ján Kozsuch (69), Karol Zuzák (45), Lena Longauerová (89), Štefan Ondreák (58), Imrich Hlavatý (78), Jozef Michalka (85),
Emília Pospišová (75), Rozália Holáseková (80), Juraj
Čerňanský, Július Kruzslík (67), Michal Suchý (77),
Erika Molnárová (44).
referát evidencie obyvateľstva
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investor v šali

Príďte sa vyjadriť!

P

odľa rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Šali môže každý občan
vystúpiť pred poslancami počas rokovania zastupiteľstva o 17.00 hod. Stačí sa počas rokovania
prihlásiť u zapisovateliek.

Termíny rokovaní MsZ do konca roku
»» 11. september (od 10.00 hod.)
»» 2. október (od 14.00 hod.)
»» 6. november (od 14.00 hod.)
»» 11. december (od 14.00 hod.)

Nová firma sa etabluje
v Šali-Veči

V

mestskej časti Veča (bývalé vinohrady)
smerom k spoločnosti Duslo, a.s. sa dokončuje výstavba prevádzky firmy Shin Heung
Precision – Šaľa–Veča. Ide o kórejského investora, ktorého výrobný program je zameraný na výrobu, montáž a testovanie audio a videotechniky.
Spoločnosť plánuje svoj výrobný program
a prevádzku do jedného roka zabezpečiť 250 zamestnancami v dvojzmennej prevádzke.

V súčasnosti začínajú prebiehať postupne výberové konania na obsadzovanie pracovných pozícii. Ide o trvalý pracovný pomer a podrobnejšie informácie o požiadavkách firmy na svojich
nových zamestnancov je možné získať na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Šali.
Ing. Jana Nitrayová
RRSaŠF
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Veča dostala tri nové stanovištia kontajnerov.

Hľadáte prácu???
Spoločnosť z Bratislavy zameraná na výrobu dámskej konfekcie
hľadá 1 strihačku a 1 krajčírku.
Ubytovanie poskytneme.
Kontakt: 0903 197 315 alebo 0905 880 333
júl-august 2008
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Nové mapy mesta

M

esto Šaľa v rámci svojho rozpočtu vyčleneného na propagáciu obstaralo v tomto roku
nové mapy mesta v dvoch formátoch.
Jedným z nich je tradičná skladaná mapa. Na základe výsledku verejného obstarávania sa jej dodávateľom stalo Vydavateľstvo Kniebügl. Reklamnými
partnermi tohto vydania mapy boli spoločnosť Duslo a.s. a Andrea Shop. Aktualizovaná mapa mesta
v mierke 1:8000 formátu A2 s kartónovou obálkou
vyšla v náklade 2000 ks a je v predaji na Mestskom
úrade v Šali v cene 45,-Sk (1,49 €). Táto publikácia
zároveň obsahuje aj mapu centra mesta v mierke 1:
5000 ako aj lokalizáciu najvýznamnejších historických objektov a kultúrnych pamiatok.
Druhým formátom nových máp mesta je podoba
samolepiacej polopriesvitnej fólie. Tieto mapy v poč-

te 14 ks boli umiestnené v zmysle návrhu spoločnosti
Efektiv Media s. r. o., ktorá zabezpečovala výmenu
telefónnych búdok v Šali, na 11 nových sklených telefónnych búdkach a na troch infokioskoch mesta. Mapy nenarušujú komfort telefonovania, obsahujú taktiež register ulíc pre ľahšie vyhľadávanie a na každej
z máp je vyznačená lokalizácia miesta. Dodávateľom
týchto máp sa na základe výsledku verejného obstarávania stala spoločnosť MAPA Slovakia Plus s.r.o.
Veríme, že sa týmto doplnil chýbajúci prvok v ponuke tlačených propagačných materiálov mesta a že
tak ako skladaná mapa aj nové mapy na telefónnych
búdkach budú slúžiť pre potreby nielen obyvateľov,
ale aj návštevníkov mesta.
Ing. Eliška Vargová
RRSaŠF

Spolupráca s nemocnicou v Šali od 1. augusta

Poistenci ZP Dôvera

N

apriek tomu, že nemocnica v Šali obmedzuje od 1. augusta 2008 svoju činnosť, poistenci
zdravotnej poisťovne DÔVERA sa nemusia ničoho
obávať. Zdravotnú starostlivosť budú mať zabezpečenú.
Zdravotná poisťovňa DÔVERA obdržala od predstaviteľov nemocnice oznámenie, že k 31. júlu 2008
požiadali samosprávny kraj o ukončenie poskytovania lôžkovej zdravotnej starostlivosti, a to na internom oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti.
Toto rozhodnutie nemocnice rešpektujeme, preto
sme promptne komunikovali s okolitými nemocnicami, ktoré sú pripravené poskytnúť našim poistencom kompletnú a ešte kvalitnejšiu starostlivosť ako
nemocnica Šaľa. Poistencom odporúčame 12 km

vzdialenú nemocnicu v Galante a 30 km vzdialené
nemocnice Nitra alebo Nové Zámky. Všetko sú to
nemocnice, ktoré skončili v našom hodnotení lepšie
ako Šaľa a teda naši poistenci tu nájdu lepšiu úroveň
starostlivosti.
Zmluva na plánované hospitalizácie s nemocnicou
Šaľa bude od 1. augusta 2008 obmedzená len na oddelenie pre dlhodobo chorých. To by sa malo v budúcnosti transformovať na Liečebňu pre dlhodobo
chorých. Zdravotná poisťovňa DÔVERA však bude
mať naďalej zazmluvnenú v Šali polikliniku, čiže ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Znamená to, že pacienti môžu naďalej navštevovať svojich praktických
a odborných lekárov.
ZP Dôvera

Prerušenie elektrickej energie

V

ážení občania, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava nám oznámila, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude prerušená dodávka elektrickej
energie podľa priloženého harmonogramu.
dátum
4. 9. 2008
4. 9. 2008
5. 9. 2008
5. 9. 2008

čas
08.00-11.00
12.00-15.00
08.00-11.00
12.00-15.00

ulica
Hollého, Slnečná, Cintorínska, Gen. L. Svobodu
Hollého, Lúčna
Nitrianska, Narcisová
P. Pázmaňa, Štúrova, SNP, 1. mája, Hurbanova, Nám. Sv. Trojice
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OZNAM o rozšírení
stránkových hodín

O

Nové Zámky
Pondelok: 07.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
Utorok:
07.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
Streda:
07.30 – 12.00 a 13.00 – 17.30 hod.
Štvrtok:
–
Piatok:
07.30 – 12.00 hod.

kresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov
v Nových Zámkoch, vám oznamuje, že rozširuje základný rozsah stránkových dní a stránkových hodín o stránkový deň v utorok v čase od 07.30 hod.
do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Rozšírenie stránkového dňa sa týka agendy občianskych preukazov, vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov a cestovných
pasov.
Uvedená zmena sa netýka agendy zbraní a streliva, ako ani agendy dopravných evidencií na ODI.
Šaľa
Pondelok: 07.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
Utorok:
07.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
Streda:
07.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok:
–
Piatok:
07.30 – 12.30 hod.

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Štúrovo
07.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
07.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
07.30 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
–
10.00 – 18.00 hod.

kpt. JUDr. Miroslav Rusňák
Riaditeľ Odboru poriadkovej polície
v Nových Zámkoch

Rekonštrukcia
ZŠ J. Murgaša

N

a základe úspešne vyhodnoteného projektu financovaného zo zdrojov Európskej únie sa začala rekonštrukcia Základnej školy
J. Murgaša na Hornej ulici v Šali.
Naplno sa rozbehli práce, ktorých výsledkom
bude zrekonštruovaná budova s vyhovujúcimi
stavebno-technickými parametrami.
Zo získaných finančných prostriedky z EÚ sa
budú financovať práce súvisiace s odstránením
energetickej náročnosti budovy – zateplí sa strecha školy, zateplí a upraví sa vonkajší obvodový
plášť budovy, vymenia sa okná a dvere. Zároveň
prebiehajú aj vnútorné práce, výsledkom ktorých
bude vyregulovanie celej vykurovacej sústavy,
čím si škola bude môcť regulovať vykurovanie
počas chladných dní. No a najrozsiahlejšie stavebné úpravy v interiéri budú potrebné na vytvorenie priestorov pre dve triedy materskej školy,
ktoré bude využívať 50 detí v novom školskom
roku 2008/2009. Celkové oprávnené výdavky na

stavebné práce vrátane projektovej dokumentácie
predstavujú 39 664 198,89 Sk (1 316 610,20€).
Súčasťou budovy školy je aj telocvičňa a školský
byt, kde tieto práce na zníženie energetickej náročnosti budú hradené z rozpočtu mesta a predstavujú finančný náklad vo výške 6 931 355 Sk
(230 078,84 €).
Spolu so stavebnými úpravami získa škola
i nové vybavenie (notebooky so softwarom, školský nábytok, slúchadlá s mikrofónom, projektor,
projekčné plátno, DVD prehrávač...) pre dve špecializované učebne – pre jazykovú učebňu a pre
multimediálnu učebňu v celkovej výške 515 tis.
Sk (17 094,87 €).
Po ukončení stavebných prác bude na sídlisku
dominovať zmodernizovaná základná škola za 49
mil. Sk (1 626 507,02 €).
Spracovala:
Ing. Jana Nitrayova
RRSaŠF
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Stovky projektov obohatili
naše regióny

Šanca meniť
regióny k lepšiemu
pokračuje

Operačný program Základná infraštruktúra
Stovky objektov na Slovensku získali vďaka Operačnému programu Základná infraštruktúra novú
tvár prostredníctvom zrealizovaných projektov lokálnej infraštruktúry v hodnote 4,65 miliardy
korún. Podpora Európskej únie pokračuje. Aj vy máte možnosť využiť Regionálny operačný
program a dať svojej obci novú tvár.
www.build.gov.sk
www.strukturalnefondy.sk

Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ.

inzercia

Shin Heung Precision Šaľa hľadá

Čo ponúkame:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Výrobných operátorov v Šali
(Obsluha skupiny strojov vo výrobe LCD televízorov)
Možný nástup od: 20.8.2008

Zázemie v stabilnej a prosperujúcej nadnárodnej spločnosti
Príjemné a čisté pracovné prostredie
Preplácanie nadčasov
Príplatky za prácu v noci, za prípadnú prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok
Dochádzková prémia
Nadštandardné preplácanie stravných lístkov v hodnote 80 Sk,- (2,66 €)
Vstupné školenia
Možnosť zabezpečenia stravy v podnikovej jedálni
Možnosť osobnostného a profesijného rastu
Získanie preukazu na VZV na náklady spoločnosti

Svoje životopisy prosím posielajte na adresu: csilla.varga@shps.sk
Alebo príďte na prezentáciu firmy na Úrade práce v Šali 25. 8. 08.

POZOR!
Akcia:
ZĽAVA 43%

na okná ELEGANCE
od 18. 8. do 5. 9. 2008
KANCELÁRIA PRESŤAHOVANÁ
Ul. Pázmaňa 3 (budova Hydrostavu),
5. poschodie
RKaTRADE, s. r. o.
autorizované zastúpenie INCON
Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalého Hydrostavu), mobil: 0905 / 601 186
Cenové kalkulácie: Tel/fax: 031 / 770 7704 (12.oo-16.oo hod.)
sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

júl-august 2008
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mestská polícia

Štatistika prípadov za júl 2008
»» Dňa 5.7.2008 o 01.08 hod. na ul.
SNP rušil nočný pokoj 18-ročný
M.S. zo Šoporne. Menovanému
hliadka MsP uložila blokovú
pokutu 200,-Sk (6,64 €).
»» Dňa 11.7.2008 o 14.05 hod. napadol pes 46-ročného Z.W. zo
Šale na ul. Pázmaňa 29-ročného
R.B. zo Šale. Pes bol odchytený
hliadkou MsP a vrátený majiteľovi, ktorý ho dal následne vyšetriť veterinárnemu lekárovi.
Majiteľ psa bol vyriešený blokovou pokutou 300,-Sk (9,96 €).
»» Dňa 13.7.2008 o 04.35 hod.
anonym nahlásil na mestskú
políciu, že na ul. Vlčanskej partia chlapcov prevrátila smetný

»»

Štatist. vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa za apríl 2008:
Priestupok Názov priestupku
O pravidlách času predaja v obVZN 2/07
1
chode a času prevádzky služieb
O podm. predaja výrobkov
VZN 7
11
a poskyt. služ. na trhoviskách
O udrž. všeob. čistoty a tvorbe,
VZN 8
32
ochrane a údržbe zelene
O státí voz. na park., odťah.
VZN 14
10
voz. a odstraň. opustených voz.
O podmienkach a podrobnosVZN 35
42
tiach držania psov
PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany
101
§ 47
Verejný poriadok
84
§ 49
Občianske spolunažívanie
26
§ 50
Proti majetku
30
Zák. znač.
Dopravné značky
14
§21
Na viacerých úsekoch správy
1
§ 24
Na úseku podnikania
2
315/96
O premávke na pozem. kom.
4
Dopr.nehody
6
Trestné činy
11
Iné prípady
51
Spolu:
426
20 300,Blok. pokuty: 49 pokút v celkovej sume
(673.84 €)

»»

»»

»»

»»

kôš a porozhadzovala papiere na
autobusovej zastávke. Po príchode hliadky sa na mieste nachádzal
23-ročný S.N.zo Šale. Smetný kôš
dal do pôvodného stavu a bola
mu uložená bloková pokuta 500,–
Sk (16,60 €).
»» Dňa 14.7.2008 o 09.05 hod
nám oznámila 44-ročná H.S.
zo Šale, že jej neznámy páchateľ odcudzil z nákupného vozíka
v HM Tesco kabelku s hotovosťou
15.000,– Sk (497,91 €). Podozriví
20-ročný J.D. z Brna a 27-ročný
J.B. z Močenku boli zadržaní pri
čerp. stanici Shell. Menovaní sa
k činu priznali. Prípad prevzalo
OO PZ.
Dňa 17.7.2008 o 24.00 hod nám anonym nahlásil, že na ul. Feketeházyho skupina mladých
robí neporiadok. Hliadka na mieste spozorovala 18-ročného J.H. zo Šale, ako mixoval s ver.
osvetlením a vykrikoval vulgárne slová. Menovanému bola uložená bloková pokuta 1.000,– Sk
(33,19 €).
Dňa 17.7.2008 o 20.45 hod na ul. Nitrianskej
neznámy páchateľ násilím strhol zlatú retiazku z krku 17-ročnému V.Š. zo Šale. Retiazka sa
našla pred reštauráciou Lucia. Prípad prevzalo
OO PZ.
Dňa 27.7.2008 o 05.55 hod. 25-ročný A.T. zo
Šale, 21-ročný R.M. zo Šale a 20-ročný D.S. zo
Starej Ľubovne budili pod vplyvom alkoholu na
ul. Hlavnej verejné pohoršenie. Boli predvedení
na MsP. Prípad je v štádiu riešenia.
Dňa 28.7.2008 o 21.20 hod. sa dopustila drobnej
krádeže v HM Tesco 39-ročná P.M. z Rumunska. Menovanej bola uložená bloková pokuta
200, – Sk (6,64 €).
Dňa 31.7.2008 o 05.50 hod nám tel. oznámili,
že na ul. Dlhoveská je v plote rodinného domu
zakliesnený pes. Po príchode na miesto hliadka
mestskej polície psa za pomoci páčidla vyslobodila.
por. Ján Komjáthy
vel. odd. štat. a evidencie
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PONUKA PRÁCE
Spoločnosť EURO DABO s.r.o., ktorá pokračuje v zámere HANIL PACK, rozbieha nábor nových zamestnancov. Ide o výrobný závod na prípravu, spracovanie a distribúciu výrobkov z expandovaného
polypropylénu (EPP) a expandovaného polystyrénu (EPS) klasickým spôsobom, t.j. s využitím tepla
a lisovaním vstupného materiálu na účelových strojoch.
Zástupcom spoločnosti na Slovensku je pán S. K. YOUN. E-mail je: skyoun_kr@yahoo.co.kr

Nábor zamestnancov – profily
1. správcovia kancelárie (1 ~ 2 osoby)
1) kvalifikácia:
– plynulá angličtina
– univerzitné vzdelanie (manažment alebo ekonómia ako hl.predmety sú výhodou)
– skúsenosti v podnikovom riadení
2) popis práce
– všeobecné podnikové obchodné záležitosti
– celkové riadenie, správa
– riadenie odbytu
2. Strojní inžinieri (1 ~ 2 osoby)
1) kvalifikácia:
– istá znalosť angličtiny
– univerzitné vzdelanie (Strojné inžinierstvo: výhodou)
– skúsenosti v manažmente výroba/návrh/výroba
(tvarovanie plastov/ tvarovanie EPS alebo podobné oblasti výroby)
2) Popis práce
– kontrola výroby
– riadenie výroby
– kontrola kvality
3. Robotníci (6~8 osôb)
1) vyberanie výrobkov zo strojov a balenie (4 osoby)
2) odborník pre kotol a vzduchový kompresor (2 osoby)
3) Operátor na zdvižný vozík
Predpokladaný nástup do práce: september 2008
Plat: dohodou v závislosti od pracovných skúseností
Žiadosti o prijatie do zamestnania s uvedením názvu vybratého profilu-pozície spolu s profesným
životopisom posielajte na: Mestský úrad v Šali, Referát pre rozvojovú stratégiu a ŠF – heslo EURO
DABO, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, resp. e-mailom na: mesto@sala.sk
Termín na zaslanie žiadostí: do 10. septembra 2008
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Rodáci na Hornom Jatove

S

pontánne zorganizované historické stretnutie
rodákov Horného Jatova v roku 1997 sa stretlo s veľkým záujmom, zišlo sa ich cca 400.
Po jedenástich rokoch 28.
júna 2008 sa organizátori rozhodli uskutočniť na základe
veľkého záujmu druhé stretnutie rodákov a dlhodobých
obyvateľov Horného Jatova
a tentokrát aj Klučiarne. Prišlo ich veľa, viac než päťsto, a
boli z rôznych kútov bývalej
Československej republiky, či
už z Děčína v Čechách až po
Vranov na východe Slovenska.
Prišli aj z Nemecka a Maďarska. Samozrejme, gro
tvorili rodáci žijúci v Trnovci nad Váhom a hlavne v Šali.
Pri peknom počasí v sobotu od 13.00 hod. vystúpili v kultúrnom programe postupne dychová
hudba Duslanka, folklórny súbor z Mane, spevokoly z Trnovca nad Váhom a zo susedného Jatova.
Nechýbali ani vystúpenia detí zo ZŠ Trnovec nad
Váhom. V podvečer sa uskutočnila svätá omša
v miestnom cintoríne a do tanca na hodovej zábave hrala hudobná skupina „Z času na čas“ zo Ša-

le. Po mnohých rokoch si našli k sebe cestu ľudia, ktorých
nejakým spôsobom táto malá
časť Slovenska spája. Organizátori boli nesmierne radi,
že v srdciach ľudí rozozvučali strunky porozumenia, radosti, nostalgie a príjemných
spomienok, veď sa stretli so
svojimi priateľmi, spolužiakmi, susedmi, známymi. Všetci
svorne tvrdia „Veď sme tu žili
ako jedna veľká rodina“.
Všetky tieto pozitívne ohlasy a slová vďaky sú pre organizátorov dostatočnou odmenou za čas venovaný príprave
tejto kultúrno-spoločenskej akcie.
Na organizácii stretnutia sa podieľali dnes už
Šaľania Peter Gomboš, Dušan Marček, Daniel
Kňažko, Veronika Janíková a Ladislav Doboš.
V Trnovci nad Váhom a v Hornom Jatove im
pomáhali Cecília Galbavá, Jozef Kukan a Nikoleta Vargová.
Poďakovanie patrí Obecnému úradu v Trnovci nad Váhom, VÚC Nitra, firmám ProCS, s.r.o,
Menert, s.r.o., Eldus, a.s., Sagris, s.r.o Trnovec nad
Váhom.
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Výzva

M

áte skvelý nápad, ale nemáte prostriedky na jeho zrealizovanie? Už viac nemusíte čakať! Nitrianska komunitná nadácia
vyhlasuje uzávierku grantového programu: Aby
ľudia ľuďom pomáhali, s podtitulom: „Skrášľu-

jeme miesto, kde žijeme“. Vaše nápady očakávame do 4.9.2008. Podrobné informácie nájdete
na www.nkn.sk. Informujte sa aj telefonicky na
037/741 43 45 alebo mailom na nkn@nkn.sk.
Pomôžte sebe i iným, aby miesto, v ktorom žijete
bolo krajšie!!!

ŠPECIÁLNY GRANTOVÝ PROGRAM

ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI 2008
„Skrášľujeme miesto, kde žijeme“
CIEĽ PROGRAMU:
Zapojiť občanov do skvalitňovania a skrášľovania
prostredia, v ktorom žijú a vytvoriť miesta, kde sa
môžu stretávať a komunikovať.
ŠPECIFICKÉ CIELE PROGRAMU:
Úprava existujúcich a tvorba nových priestranstiev
slúžiacich verejnosti (detské ihriská, oddychové zóny,
parky, otvorené priestranstvá pre konanie rôznych
kultúrnych, vzdelávacích podujatí, podujatí aktivizujúcich k zdravému životnému štýlu, ako aj podujatí
motivujúcich k prekonávaniu anonymity života na
sídliskách – napr. dní susedov...)
Obnova dlhodobo nevyužívaných, resp. nedostatočne využívaných priestorov s cieľom vytvoriť nový
originálny zámer ich využitia (obnova interiérov za
účelom tvorby klubových priestorov, čitární, malých
galérií, netradičných výstavných priestorov, miest na
stretávanie komunity...)
GEOGRAFICKÝ ZÁBER PROGRAMU:
»» Nitriansky kraj
O PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ:
»» Organizácie – (neziskové organizácie, nadácie,
občianske združenia, neinvestičné fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie, účelové zariadenia
cirkví)
»» Neformálne skupiny občanov (min. 3 v jednej skupine)
ZÁKLADNÉ PODMIENKY PROGRAMU
»» projekt je realizovaný v nitrianskom kraji a spĺňa
tematické zameranie programu
»» projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením
dobrovoľníkov

»» projekt má slúžiť širšej komunite ľudí
»» žiadateľ musí predložiť riadne vyplnený formulár
žiadosti (1x originál + 1x v elektronickej podobe)
a požadované prílohy k termínu uzávierky grantového programu 4. 9. 2008 (pri zaslaní poštou musí
byť projekt 4.9. 2008 už doručený do nadácie).
»» Projekty môžu byť realizované od septembra 2008
do konca septembra 2009
»» projekt je potrebné pred odovzdaním konzultovať
s pracovníkmi nadácie
»» predkladaný projekt musí byť zrealizovateľný
»» najvyššia žiadaná suma je 50.000 Sk (1 659,70 €)
»» predkladaný projekt musí mať min. 10% iných
zdrojov (okrem žiadaných zdrojov od NKN) vo finančnej alebo nefinančnej forme
»» v prípade investičných projektov musí byť k projektu doložený súhlas vlastníka objektu a iné potrebné povolenia (napr. odboru životného prostredia MsÚ, OÚ)
»» predkladané projekty posudzuje grantová komisia
NKN a následne ich schvaľuje Správna rada NKN
»» grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl
»» z programu nie je možné podporiť projekty, ktorých realizácia začala pred podaním žiadosti
Oprávnené náklady:
»» náklady bezprostredne súvisiace s realizáciou
a propagáciou projektu
Náklady, ktoré nemôžu byť hradené z programu:
»» mzdy, honoráre, režijné náklady na bežnú prevádzku organizácie (aj prevádzku kancelárie)
»» náklady, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu
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»» náklady na aktivity vykonané pred podpisom
zmluvy
KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA PROJEKTOV
Projekty budú posudzované a vyberané podľa nasledovných kritérií:
»» Prínos projektu z hľadiska predmetnej témy
»» Prínos pre komunitu
»» Nápaditosť, originalita
»» Jasne určené ciele, aktivity, časový plán a rozpočet
»» Zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu
»» Podiel iných zdrojov
»» Formálna kvalita projektu (či je projekt zrozumiteľný, obsahuje všetky potrebné informácie, reálny
rozpočet)
KONZULTÁCIE A UZÁVIERKA PROGRAMU
Každý projekt musí byť pred predložením konzultovaný. Konzultácie poskytujú pracovníci Nitrianskej
komunitnej nadácie osobne alebo e – mailom. V prípade osobnej konzultácie odporúčame predkladateľom dohodnúť si vopred termín. Konzultácie budú

poskytované najneskôr jeden deň pred uzávierkou
grantového kola. V deň uzávierky sa konzultácie neposkytujú. Bližšie informácie a termíny konzultácie
si môžete dohodnúť na nasledovných kontaktoch:
Adriana Petrová, 037 741 4345, 0903 842 937,
apetrova@fondnr.sk
Eva Vargová, 037 741 4345, 0908 798 575, evargova@fondnr.sk
Projekt sa predkladá v jednom origináli vrátane
požadovaných príloh a 1x v elektronickej podobe
(disketa alebo zaslaná finálna verzia do dátumu uzávierky na e-mailovú adresu NKN). Formuláre žiadosti o grant nájdete na www.fondnr.sk-Prihlášky
a formuláre.
Žiadatelia budú o podpore / nepodpore predložených projektov vyrozumení písomne, verejnosť
prostredníctvom regionálnej tlače a www.fondnr.sk.

Z

vonica v Diakovciach a budova bývalého parného mlyna v Diakovciach, ktorý bol postavený okolo roku 1914, teda v tom istom období, ako
mlyn v Šali.
Ľ. Mešťan
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Women´s Cup opäť v Šali

V

ýbor futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa
oznamuje širokej verejnosti, že po dvoch rokoch bude opäť organizátorom ženskej Ligy Majstrov
pod názvom Women´s Cup.
Turnaj za účasti štyroch ženských družstiev, t.j.
majstrov jednotlivých krajín sa uskutoční v dňoch
04.09.2008 – 09.09.2008.
Účastníkmi turnaja budú:
1. VALUR REYKJAVÍK – Island
2. MACCABI HOLON FC – Izrael
3. CARDIFF CITY LFC – Wales
4. FK SLOVAN DUSLO ŠAĽA.
Jednotlivé zápasy sa uskutočnia na našom štadióne nasledovne:
04.09.2008 11.00 hod. VALUR – CARDIFF
16.00 hod. ŠAĽA – M. HOLON
06.09.2008 11.00 hod. VALUR – ŠAĽA
16.00 hod. CARDIFF – M. HOLON
09.09.2008 11.00 hod. ŠAĽA – CARDIFF
11.00 hod. M. HOLON – VALUR

Naše hráčky hrajú doma a zápas M. HOLON –
VALUR sa odohrá na futbalovom štadióne v Trnave.
Pozývame širokú športovú verejnosť, aby si prišla
pozrieť zaujímavý európsky ženský futbal a zároveň
povzbudiť naše družstvo.
Vstupné je zdarma.

Zaplávajme
spoločne čo
najďalej

P

ríďte dňa 26.9.2008 do krytej plavárne
Duslo a podporte akciu svojou aktívnou
účasťou. V čase od 9.00 h do 20.00 h v tento deň,
bude vstupné na plavárni pre aktívnych účastníkov 50%. Organizované skupiny škôl od 9.00 h
do 13.00 h zdarma. Akcia sa uskutočňuje v rámci projektu Šaľa – mesto prevencie. Neváhajte
a príďte si utužiť svoje zdravie.

Deň belasého motýľa 2008

U

ž po ôsmy raz sa 13. júna 2008 rozkmitali
krídla belasého motýľa, aby priniesli osvetu
o ochorení svalová dystrofia a o ľuďoch, ktorí napriek
tomu nestrácajú nádej a lásku k životu. Belasý motýľ
vyzýva ľudí k spolupatričnosti s tými, ktorí potrebujú pomoc. Prostredníctvom dobrovoľného príspevku
môžu ľudia pomôcť získať nevyhnutnú pomôcku.
V tomto roku sa zbierka konala vo vyše 65-ich mestách a organizovali ju členovia Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR za pomoci dobrovoľníkov.
Spoločne vyzbierali počas kampane 971.944 Sk.
Výťažok z verejnej zbierky sa používa na kúpu alebo doplatenie takých pomôcok pre ľudí so svalovou
dystrofiou, ktoré štát nehradí vôbec, alebo iba sčasti. Sú to predovšetkým: zdviháky, elektrické vozíky,
špeciálne mechanické vozíky, elektrické postele, dýchacie prístroje, oxygenátory, ambuvaky, odsávačky
hlienov a iné špecifické pomôcky.
Koncert belasého motýľa v utorok 10. júna prilákal
na Nám. SNP v Bratislave milovníkov dobrej hudby,
pretože im hrali výborné kapely, bez nároku na ho
norár. Pritiahli množstvo mladých ľudí, ktorí sa za
bávali spolu s ľuďmi na vozíkoch. Svoje najväčšie hity
odohrali: Hudba z Marsu, Chiki – liki – tu – A, Pu-

ding pani Elvisovej a Hex. Počas koncertu sa nielen
spievalo a tancovalo, ale aj rozprávalo o činnosti Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, o cieľoch
Dňa belasého motýľa, divákom sa predstavili aj niektorí členovia OMD v SR, ktorí dostali finančnú pomoc z verejnej zbierky. Moderátorom koncertu bol
Dano Dangl.
Počas tohtoročnej kampane mohli ľudia prispievať
do zbierky aj pomocou tzv. darcovskej sms-ky. Túto
možnosť využilo cca 5 tisíc.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR ďaku
je všetkým dobrovoľným prispievateľom, ktorí pod
porili zbierku, všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa po
dieľali na Dni belasého motýľa a svojim aktívnym
členom za reprezentovanie OMD v SR. Zároveň
vyzýva ľudí s ochorením svalov, aby sa informovali
o rôznych možnostiach pomoci, ktoré im môže organizácia poskytnúť. O použití vyzbieraných financií sú
uverejňované informácie na: www.omdvsr.sk
Kontakt:
Mgr. Andrea Madunová, predsedníčka
Mgr. Mária Duračinská, podpredsedníčka
Jozef Blažek, tajomník
0911 268 688, 0907 262 293, 02/4341 0474
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hokej
S novým názvom a generálnym sponzorom

MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
RONDIS ŠAĽA

Š

alianski hokejisti začali s prípravou na sezónu 2008/2009. Pretože ľadová plocha
bude k dispozícii až v novembri, budú sa hráči
pripravovať individuálne, podľa svojich možnosti na zimných štadiónoch v Nitre, Nových Zámkoch, Bratislave a Trnave. Z kádra mužov odišlo
viacero hráčov do bratislavského Ružinova. Odchovancov šalianskeho hokeja v kategórii mužov
je sedem, sú to Horváth, Kačkovič, P. a M. Tokárovci, Halás, Antal a tréner Schiffer, ktorých doplnia hráči z Bratislavy, Nových Zámkov, Trnavy
a Nitry.
Muži sú prihlásení do celoštátnej II. ligy seniorov, ktorá je riadená SZĽH.
Súťaž sa začína v septembri a tak úvodných
8 kôl odohrá Šaľa po dohode na štadiónoch súperov, ktorí všetci sa pripravujú v podmienkach
krytých štadiónov, to znamená 8 mesiacov spoločného tréningu na ľade oproti 3 mesiacom
v daždi a snehu.
Z mládežníckych družstiev dorastenci budú hrať
v 2. lige dorastu, ktorá je riadená SsZĽH. Prípravka, ktorú podporil v roku 2007 SZĽH darovaním
9 ks kompletného výstroja, sa bude pripravovať na
súťaž mladších žiakov v nasledujúcich sezónach.
Žiaľ, nepodarí sa nám obsadiť súťaž žiakov,
čiastočne pre nezáujem detí o šport vôbec a aj
preto, že prevádzka ľadovej plochy na otvorenom
zimnom štadióne je príliš krátka a to iba 3 mesiace (dážď, sneh). Je nemožné, aby rodičia hráčom
kupovali výstroj v hodnote niekoľko tisíc korún
na takúto krátku dobu. Takisto sa mladí hokejisti
nemôžu porovnávať so súpermi, ktorí sú na ľade

8 mesiacov v roku. Výsledkom toho by bolo znechutenie športu.
Mestský hokejový klub Šaľa je občianske združenie, ktoré si musí finančné prostriedky na činnosť samo zabezpečiť od sponzorov. V uplynulých rokoch podporovalo náš klub mesto Šaľa
poskytnutím ľadovej plochy na tréningy a zápasy
zdarma. Finančnou podporou prispela každý rok
i spoločnosť ProCS a sporadicky aj viacero podnikateľov a firiem v meste. V týchto podmienkach
je súčasný stav maximom možného z hľadiska
poskytnutia hokeja mládeži v meste.
V tomto roku dostal klub ponuku od spoločnosti Rondis, s.r.o. na spoluprácu, ktorá nás potešila. Po dohode sme sa rozhodli, že táto spoločnosť, bude mať svoje zastúpenie v štruktúrach
klubu a bude sa podieľať na rozhodovaní a chode
klubu. Prijali sme preto aj rozhodnutie o zmene
doterajšieho názvu MHK ŠAĽA na MHK RONDIS ŠAĽA. Spolupráca s touto spoločnosťou je
možno začiatkom v našom snažení, aby v blízkej
budúcnosti stál v meste Šaľa krytý zimný štadión,
pretože spoločnosť Rondis, s.r.o. zastrešuje viac
športov v meste a jej jednoznačným cieľom je vytvorenie silného zázemia pre športové kluby s plnohodnotnými a rovnakými podmienkami pre
všetkých členov klubov, ale aj širokú verejnosť.
Dúfame, že sa nám všetkým spoločne dovtedy
podarí udržať hokej v meste.
Nasledujúcim krokom je hokejová sezóna
2008/2009 na šalianskom ľade.
MVDr. Pavol Tokár
Predseda MHK RONDIS Šaľa
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Vyžrebovanie 1. futbalovej ligy

ročník 2008/2009

1. kolo: SO 19.7. 2008
HFK Prievidza – ŠAĽA 1 : 2 (1:1) Vencel, Šajbidor
2. kolo: NE 26.7. 2008
UŽOMBEROK „B“ – ŠAĽA 1 : 2 (0:1) Šajbidor, Lalák
3. kolo: SO 02. 8. 2008
Slovan Duslo ŠAĽA – Košice „B“ 0 : 0
4. kolo: SO 09. 8. 2008
MFK Michalovce – Slovan Duslo ŠAĽA 2 : 1 Vencel
5. kolo: SO 16. 8. 2008
Slovan Duslo ŠAĽA – Chemlon Humenné 1 : 0 Vencel
6. kolo: NE 24. 8. 2008
DAC D. STREDA „B“ – Slovan Duslo ŠAĽA 1 : 2 Lancz, Vojtíšek
7. kolo: SO 30. 8. 2008
Slovan Duslo ŠAĽA – TRENČÍN
16.30 hod.
8. kolo: SO 13. 9. 2008
ŽP Podbrezová – Duslo ŠAĽA (hrá sa v Brezne) 15.30 hod.
9. kolo: SO 20. 9. 2008
Slovan Duslo ŠAĽA – Inter Bratislava
15.00 hod.
10. kolo: SO 27. 9. 2008
MFK Lučenec – Slovan Duslo ŠAĽA
15.00 hod.
11. kolo: SO 4. 10. 2008
Slovan Duslo ŠAĽA – MFK Rim. Sobota
14.30 hod.
12. kolo: SO 18.10.2008
Slovan Duslo ŠAĽA – HFK Prievidza
14.00 hod.
13. kolo: SO 25.10.2008
Slovan Duslo ŠAĽA – RUŽOMBEROK „B“
14.00 hod.
14. kolo: NE 02.11.2008 MFK Košice „B“ – Slovan Duslo ŠAĽA
10.30 hod.
15. kolo: SO 08.11.2008
Slovan Duslo ŠAĽA – MFK Michalovce
13.30 hod.
16. kolo: SO 15.11.2008
MFK Humenné – Slovan Duslo ŠAĽA
13.30 hod.
17. kolo: SO 02.11.2008
Slovan Duslo ŠAĽA – D. STREDA „B“
13.00 hod.
18. kolo: SO 29.11.2008
TRENČÍN – Slovan Duslo ŠAĽA
18.00 hod.
Poznámka: odvetná jarná časť prvej futbalovej ligy štartuje v sobotu 28. februára 2009.

FUTBAL

K

ožená lopta sa opäť gúľa a naši futbalisti po absolvovaní krátkej prípravy, ktorej
súčasťou bola séria prípravných stretnutí: Šaľa –
DAC Dun. Streda 3:3 (góly: Šajbidor, Najman,
Lalák), Dubnica – Šaľa 1:0, VION Zl. Moravce – Šaľa 1:1 (Najman), Paks (Maď.) – Šaľa 3:3
(Najman 2, Vojtíšek), Šaľa – Trnava 0:4, amatéri
Austria Viedeň – Šaľa 2:3 (Vencel, T. Obert, Švajda), Moravany – Šaľa 0:2 (Šajbidor 2), SFM Senec
– Šaľa 0:2 (Najman, Lalák),..., v ktorých dala trénerská dvojica, Martin Babinec – Ondrej Takács
vzhľadom k tomu, že z kolektívu odišli: Čirik (Inter Bratislava), Penksa a Bogin (Ružomberok),...
možnosť zahrať si viacerým hráčom: T. Obert
(posila z Dolných Vesteníc), Sokol a Lózsi (z druholigového dorastu), Kováčik (návrat po dlhodobom zranení),.... Vzhľadom k tomu, že v jesennej
časti prvej ligy odohrajú mužstva až 18 súťažných
stretnutí, súťaž sa už rozbehla naplno. V prvých
dvoch stretnutiach na ihriskách súpera príjemne
prekvapili naši futbalisti, keď v oboch (Prievidza
1:2 – góly Vencel a Šajbidor, v Ružomberku s rezervou taktiež 1:2 – góly Šajbidor a Lalák) doká-

zali vyhrať a priniesť 3 cenné body. V poslednom
stretnutí nového ročníka, ktoré sme stihli do uzávierky nášho mesačníka, bol domáci duel s rezervou Košíc. Týmto sa značne posilnenými hráčmi
z „A“ kádra podarilo uhrať za Váhom bezgólovú
remízu, ktorá však na druhom mieste našich futbalistov v tabuľke, za vedúcim Interom Bratislava nič nemení. Verme, že v nastúpenom hernom
a bodovom trende z úvodu súťaže budú chemici
pokračovať aj v ďalších majstrovských dueloch.
Nováčikmi 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 trojkolovo, 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 domáce stretnutia v Ličartovciach.
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VYŽREBOVANIE ZÁKLADNEJ ČASTI WHIL

2008/2009

N

ováčikom tohto ročníka medzinárodnej
WHIL je Slávia Partizánske, ktorá po ročnom pôsobení v II. lige nahradí v súťaži HK Nitru. Posledné družstvo z minulého ročníka v Česku HC Zlín sa zachránil v súťaži, nakoľko v baráži
porazil víťaza II. českej ligy Porubu. Vzhľadom
k tomu, že až 8 družstiev WHIL bude štartovať

v európskych súťažiach (ŠKP Bratislava – Liga
majstrov, Duslo Šaľa – Pohár EHF, Iuventa Michalovce – PVP, Banská Bystrica – Challenge cup,
z českých družstiev Slávia Praha a Jindř. Hradec
hrajú v Challenge cupe, Veselí n/M v Pohári EHF
a Olomouc v PVP), viacero majstrovských stretnutí sa bude podľa reglementu súťaže predohrávať.

1. kolo:
6. 9. 2008 o 18.00:
Duslo ŠAĽA – Slávia Praha, DHC Olomouc – Slávia Partizánske, ŠKP B. Bystrica – Casta Písek, Házaná J. Hradec – HC Zlín, Iuventa Michalovce – Štart Trenčín, ŠKP Bratislava – Slokov Veselí n/M.
Domáce stretnutia odohrá DUSLO ŠAĽA v sobotu o 18.00 hod.
2. kolo:
13. 9. 2008
HC Zlín – Slovan Duslo ŠAĽA
3. kolo:
20.9.2008 o 18.00
Duslo ŠAĽA – Casta Písek
4. kolo:
27.9.2008 o 17.30
DHC Olomouc – Duslo ŠAĽA
5. kolo:
4.10.2008 o 18.00
Duslo ŠAĽA – ŠKP B. Bystrica
6. kolo:
25.10.2008 o 18.00
J. Hradec – Duslo ŠAĽA
7. kolo:
1.11. 2008 o 18.00
Duslo ŠAĽA – Slávia Partizánske
8. kolo:
8.11.2008 o 18.00
Duslo ŠAĽA – Iuventa Michalovce
9. kolo:
6.12.2008 o 18.00
ŠKP Bratislava – Duslo ŠAĽA
10. kolo:
13.12.2008 o 18.00
Duslo ŠAĽA – Slokov Veselí n/M
11. kolo:
20.12.2008 o 18.00
Štart Trenčín – Duslo ŠAĽA

HÁDZANÁ

V

domácich podmienkach (mestská športová hala a okolie Váhu) začal s prípravou na
nový ročník medzinárodnej hádzanárskej WHIL
už aj vicemajster Slovenska – Slovan Duslo Šaľa,
ktorý od pondelka 14. augusta 2008 zarezával pod
vedením osvedčeného realizačného kolektívu. Po
týždňovej domácej prípravnej fáze absolvovali zverenkyne trénerky Dariny Braunovej týždňové sústredenie v kúpeľných Bojniciach s hráčskym kádrom, v ktorom prišlo k viacerým zmenám. Koniec
aktívnej činnosti ohlásili Andrea Šalatová, Jana
Fabiánová a Marcela Fečová, do Iuventy Michalovce odišla Lucia Weibelová a do prípravy nenastúpila ani Csalava s Gáborovou, ktorá začína s rehabilitačným procesom po zranení. Novou tvárou
v hráčskom kádri šalianskeho Dusla je nitrianska
spojka, jedna z najlepších streľkýň WHIL Anikó
Rajkovicsová, brankárska opora Štartu Trenčín Adriana Grandtnerová, s prípravou po materskej do-

volenke začala tiež bývalá opora na spojke Marcela
Čamajová – Vlčková a poslednou veľkou posilou
v šalianskom kolektíve je slovenská reprezentantka
spojka Petra Popluhárová, ktorá naposledy pôsobila v nemeckom Norimbergu, ktorý bol majstrom
Nemecka. Novými tvárami v seniorskom hráčskom
kádri sú tiež mladé talenty, ktoré v minulom ročníku súťaží pôsobili v staršom prvoligovom doraste:
Martina Ladicsová, Silvia Bennárová, Martina Macháliková a Denisa Szarková. Súčasťou príprave na
nový ročník WHIL je tiež séria priateľských stretnutí, či štart na medzinárodných hádzanárskych
turnajoch. Zverenkyne trénerky Dariny Braunovej
absolvujú turnaje v Banskej Bystrici, v moravskom
Veselí n/M a v Šali, kde budú ich súpermi účastníci
medzinárodnej hádzanárskej ligy, ale aj zahraniční
súperi z Maďarska a Rakúska. O priebehu prípravy,
ako aj termínoch stretnutí a turnajov vás budeme
pravidelne informovať.

júl-august 2008
19

šport
»» Explózia šalianskych plavcov na šampionáte
Po prvýkrát v histórii bolo zverené usporiadanie
majstrovstiev Slovenska v plutvovom a rýchlostnom
plávaní pod vodou do šalianskej plavárne Aquasport
a usporiadal ich Zväz potápačov Slovenska s agilným KŠP Tritón Šaľa. V konkurencii najlepších slovenských plavcov excelovali domáci plavci, ktorí si
správne načasovali formu a potvrdili, že ich posledné výsledky na domácej a medzinárodnej plaveckej
scéne neboli náhodné. V konečnom účtovaní zisk
medailových umiestnení prekonal všetky očakávania, keď si šalianski plavci „vyplávali“ v 78 prípadoch
miesta na stupni víťazov (Poznámka autora: pred rokom to boli na MSR na bratislavských Pasienkoch
medailové umiestnenie v 53 prípadoch), keď získali
54 prvých miest (8 x Ivana Hanáková, po 7 x Ema
Lišková a Michal Fülöp, po 5 x Nikola Marinčáková
a Adam Bukor, po 4 x Barbara Pohlová a Patrik Ščasný, po 3 x Michaela Zušťáková a Roman Révay, po
dve prvenstvá pridali Orolya Bondor a David Starko,
štyri prvenstvá pridali štafety na 4 x 100 S – Marinčáková, Pohlová, Bondor, Hanáková; 4x100 D – Starko, Matej Mišura, Bukor, Vladimír Plevka); 4 x 100
D – Lišková, Anamária Slaná, Zušťáková, Veronika
Horňáková a štafeta 4 x 200 PP – Pohlová, Bondor,
Marinčáková a Hanáková), 9 druhých miest (3 x
Starko, 2 x Ščasný a po jednom vybojovali Lišková,
Bondor, Horňáková a Pohlová) a 15 tretích miest (3 x
Starko, Natalia Demacseková a Révay, 2 x Bondor, po
1 x Bukor, Mika, Horňáková a jedno štafeta 4 x 200
S – Ščasný, Peter Alač, Mika, Révay). Šalianski plavci si v 16 prípadoch vybojovali za zaplávané časy na
stupni víťazov aj titul „Majster republiky“, o ktoré sa
pričinili: 5 x Marinčáková, 3 x Hanáková, 4 x Ščasný
a po jednom titule Lišková, Bondor, Fülöp a Pohlová,
naviac opätovne opravili slovenské rekordné tabuľky
až v siedmych prípadoch (3x Ščasný a Marinčáková a ženská štafeta v disciplíne na 4x200 metrov) !
Riaditeľ pretekov František Csemez, ktorý je zároveň
aj predsedom KŠP Tritón Šaľa, mohol byť spokojný
nielen s výkonmi svojich pretekárov, ale aj celkovým
priebehom a úrovňou majstrovstiev Slovenska v plutvovom a rýchlostnom plávaní pod vodou. Prispela
k tomu aj skutočnosť, že na šampionáte bola jedna
z posledných možností pre pretekárov splniť limity
na blížiace sa majstrovstvá Európy seniorov, ktoré
sa uskutočnia v maďarskom Egeri a juniorské Maj-

strovstvá sveta, ktoré usporiada Kolumbia. Zo šalianskych pretekárov splnili tvrdé limity na seniorské ME
v Maďarsku a budú na nich štartovať Nikola Marinčáková, Patrik Ščasný a Ivana Hanáková (juniorka),
vedúcim výpravy a trénerom bude predseda KŠP
František Csemez. Na juniorskych MS v Kolumbii
by mala z Tritónu štartovať Barbora Pohlová, čo je
ďalším ocenením výsledkov a postavenia KŠP Tritón
v rámci Slovenska.
„K úspešnému účinkovaniu v súčasnosti jedného
z najlepších slovenských klubov však prispeli,“ hovorí jeden z hlavných šalianskych trénerov Štefan Mika,
„aj umiestnenia a výkony ďalších našich pretekárov:
Martina Martincová, Oliver Halász, Filip Sklenár,
Imre Deák, Tereza Hollá, Lea Sklenárová,... ktorí pri
svojom mladom veku získavajú každým súťažným
pretekom cenné skúsenosti, ktoré môžu zúžitkovať
najbližšie v mládežníckej Lige mládeže.“ Na posledných troch majstrovstvách SR vybojovali pretekári
KŠP Tritón 100 prvých miest, 28 druhých a 31 tretích miest, ktoré najlepšie ukazuje správnosť cesty, po
akej sa vydalo vedenie ambiciózneho mladého klubu
v Šali pri výchove talentovanej mládeže.
»» Medzinárodný minifutbalový turnaj Šaľa 2008
Dlhoročný účastník Interligy Légia Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa usporiadala za účasti 12 družstiev 8. ročník medzinárodného mini futbalového
turnaja v rámci projektu „Boj proti rasizmu“.
Hralo sa systémom každý s každým v skupinách.
Skupina „A“: 1. FC Polgárdi (Maď.) 17:2 – 15 bodov,
2. Légia ŠAĽA 19:6 – 12 bodov, 3. Dlhá n/V 4:5 – 9
bodov, 4. FC Bratislava 8:7 – 6 bodov, 5. Drom Brno 5:12 – 3 body, 6. El Niňo 5:25 – 0 bodov. Skupina
„B“: 1. TA 3 Bratislava 23:5 – 13 bodov, 2. Amatéri
Čechynce 22:3 – 11 bodov, 3. Flamengo 5:5 – 7 bodov, 4. Sixi Sládkovičovo 10:13 – 6 bodov, 5. Net Com
5:17 – 3 body, 6. AC Roma 6:28 – 3 body. Štvrťfinále:
Polgárdi – Sládkovičovo 6:2, TA 3 – FC Bratislava 1:2,
Dlhá n/V – Čechynce 0:2, Légia Šaľa – Flamengo 0:0
(pok. kopy 2:3). Semifinále: FC Bratislava – Flamengo 1:0, Polgárdi – Čechynce 2:3, o 3. miesto: Flamengo – Polgárdi 0:2, finále: FC Bratislava – Čechynce
0:5. Futbalový kolektív šalianskej Légie, ktorá zostala
na tomto turnaji tesne pred semifinálovými bránami
vinou slabšej streľby zo značky pokutového kopu, na
medzinárodnom turnaji reprezentovali hráči: Daniel
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Kovács, Dušan Botka, Tomáš Szilágyi, Marián Ujváry, Pavol Kováč, Roland Ferencei, Karol Kováč, Miroslav Šimek a Karol Kuman, ktorý v závere turnaja
vyhodnotil za najlepšieho brankára Romana Rafaela
(Brno) a strelca, ktorým sa stal s 13 gólmi Michal Volentier z Čechyniec.
»» Sústredenie karatistov s medzinárodnou účasťou
Na prelome júla a augusta sa uskutočnil v Mošovciach už 38. ročník medzinárodného sústredenia
vyznávačov cvičení karate a kobudo, na ktorom sa
okrem hosťov z Japonska: H. Choyu Kiuna – 77 rokov, H. Seitoku Matayoshi – 76 rokov (obaja sú držiteľmi 10. danu v karate a kobudo), H. Eiki Kurashita
– 67 rokov a H. Zensei Gushiken – 67 rokov (obaja

sú držiteľmi 9. danu v karate a 7. danu v kobudo), čo
patrí medzi najvyššie ocenenia odbornosti na svete,
zúčastnili aj ďalší zahraniční inštruktori: Detlef Krüger z Nemecka a Jari Tarana z Kanady. V priebehu
týždňového medzinárodného sústredenia, na ktorom sa zúčastnili aj karatisti TJ Slovan Duslo Šaľa,
sa uskutočnili nielen odborné semináre a názorné
ukážky, ale aj odborné skúšky na zvýšenie odbornej spôsobilosti, po ktorých je už prezident a tréner
šalianskeho oddielu karate držiteľom 6. danu, jeden
z hlavných trénerov Marián Slabécius držiteľom 3.
danu a čerstvý majster Európy zo srbskej Banja Luky
Ľudovít Kocsis držiteľom druhého danu. Pre mladé
karatistické nádeje sa uskutočnili skúšky na stupne
kyu. Zo šalianskych nádejí získala Paulína Móriová 4.
kyu a Boris Bleho, Norbert Runák a Samuel Abrahám
získali 2. stupeň kyu. Súčasťou medzinárodného sústredenia bol tiež Okinawský turnaj detí, na ktorom
vybojovali vo svojich kategóriách P. Móriová a Róbert
Runák prvé miesta, N. Runák skončil na striebornej

priečke a Samuel Abrahám naviac vybojoval bronz.
Poznatky a skúsenosti z hodnotného medzinárodného podujatia by mali tréneri a pretekári šalianskeho
oddielu karate využiť nielen v tréningovej práci, ale aj
pri ďalších regionálnych a republikových súťažiach,
z ktorých nosia pravidelne medailové umiestnenia,
tento rok zásluhou vynikajúceho Ľudovíta Kocsisa aj
z európskeho šampionátu.
»» Šalianske úspechy na Európe
Na základe celoročných výsledkov šalianskych
pretekárov plutvového plávania a plávania pod vodou
štartovali pretekári KŠP Tritón Šaľa: Nikola Marinčáková, Patrik Ščasný, Ivana Hanáková a prezident klubu František Csemez ako tréner a vedúci slovenskej
výpravy v závere júla na 22. majstrovstvách Európy
v maďarskom Egere. V konkurencii
najlepších pretekárov európskeho kontinentu z 19 štátov sa „mini“ výprava
Slovenska (tretia najmenšia – najviac
pretekárov vyslalo Maďarsko – 25,
Rusko – 22, Ukrajina a Taliansko po
17) nestratila a vybojovala 5 finálových
umiestnení a naviac šalianski plavci v drese Slovenska prekonali v dvanástich prípadoch slovenské rekordy!
„V doterajšej účasti našich plavcov na
európskych šampionátoch,“ hovorí šéf šalianskeho
klubu KŠP Tritón František Csemez, „sme podobné
výsledky nedosiahli a to nemyslím iba na 5 – násobnú finálovú účasť, ale najmä na tucet nových slovenských rekordov, ktorými sme sa opätovne zapísali do
historických tabuliek Slovenska. Je vidieť, že častejší
medzinárodný kontakt pomáha našim zverencom
v ich rýchlejšom výkonnostnom raste. Škoda, že sme
nedosiahli na historickú medailu, boli sme k nej veľmi blízko.“ Mala k nemu na dosah slovenská repre-
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zentantka Nikola Marinčáková v disciplíne na 200
metrov PP, keď prekonala najskôr rekord SR v rozplavbe potom aj vo finále o viac ako sekundu, ale jej
čas 1,34.74 min. jej stačil iba na nepopulárne štvrté
miesto. Podobný scenár mala aj druhá Marinčákovej
plavecká disciplína 400 metrov PP, keď najskôr v rozplavbe prekonala slovenský rekord, ktorý poobede vo
finále ešte vylepšila na 3,26.46 min., čo jej vynieslo 5.
miesto vo finále. V ďalších troch disciplínach, v ktorých štartovala v disciplíne 50 metrov RP – čas 18.70
sek., 50 metrov PP – čas 20.20 sek. a 100 metrov PP
– čas 43.09 sek. zlepšila opäť slovenské rekordy, ale
na postup medzi finálovú „osmičku“ najlepších to
nestačilo. Tri finálové umiestnenia vybojoval pre slovenskú výpravu o rok mladší, 19-ročný plavec Patrik
Ščasný. Vynikajúci výkon podal v disciplíne na 400
metrov PP, keď v rozplavbe zaplával čas 3,07.74 min,
ktorý bol druhým najrýchlejším časom a zlepšil ním
slovenský rekord skoro o 5 sekúnd! Vo finále zaplával
o sekundu horší čas, ktorý celkovo stačil na 6. miesto.
Dvojnásobné zlepšenie rekordu SR zaznamenal ša-

liansky plavec na 800 m PP, keď v spoločnosti o. i.
s víťazom a trojnásobným svetovým rekordérom Stefanom Figinim – Taliansko zaplával čas 6,39.38 min.
a opäť skončil šiesty. Na siedmom mieste skončil v jeho poslednej finálovej disciplíne na 200 metrov PP,
keď opäť prekonal výborným časom 1,25.68 dvojnásobne rekord SR, ale svetový rekordér, Talian Andreo
Nava bol nad sily všetkých. V konkurencii podstatne
starších pretekárok si dobre viedla aj tretia šalianska
pretekárka, juniorka Ivana Hanáková, ktorá v dvoch
disciplínach vylepšila svoje „osobáky,“ ale ako najmladšia pretekárka na ME (má iba 14 rokov), nabrala dostatok medzinárodných skúseností, ktoré môže
zúročiť v jej ďalšej pretekárskej kariére. Najúspešnejšou krajinou v počte 13 získaných zlatých medailí bolo Rusko. Výborné umiestnenia a „opravy“ rekordov
v slovenských tabuľkách potvrdili, že šalianski plavci
na ME v Maďarsku nielenže dobre reprezentovali, ale
ukázali výbornú pripravenosť na ďalšie preteky v tohoročnej bohatej plaveckej sezóne.

Šalianky vyhrali

Z

verenkyne hrajúcej trénerky Jany Göghovej,
majster Slovenska Slovan Duslo Šaľa, štartovali pred začiatkom nového ročníka ženskej prvej
futbalovej ligy na medzinárodnom futbalovom turnaji v Trenčianskych Tepliciach. Po výsledkoch: Žilina 2:2 (Bojdová 2), Brno „A“ 1:0 (Mašlejová), Trenč.
Teplice 1:0 (Göghová) a Brno „B“ 4:1 (Mašlejová 2,
Šaraboková, Göghová) vyhralo Duslo Šaľa medziná-

rodný turnaj ako aj Putovný pohár primátora mesta
pred Žilinou a domácimi Trenčianskymi Teplicami.
Okrem hráčok, ktoré vybojovali v minulom ročníku
majstrovský titul, boli novými tvárami v šalianskom
drese: Poláková, Babincová, Šaraboková, Bobálová
a Vašková. Najlepšou streľkyňou medzinárodného
turnaja bola Viera Mašlejová a najlepšou hráčkou
Ivana Bojdová (obe Duslo Šaľa).

Vyžrebovanie 1. futbalovej ligy žien – 2008/2009
1. kolo 20. 8. 2008 (streda) Slovan Bratislava – Skloplast Trnava, DFK Láb – Skloplast Žilina,
Lady Team Bratislava – Rim. Sobota, Union N. Zámky – ŠK Selce, Duslo ŠAĽA – Štich Humenné,
Trenč. Teplice – voľno.
2. kolo sobota 30.8.2008:
Rimavská Sobota – Slovan Duslo ŠAĽA
15.00 hod.
3. kolo sobota 06.9.2008:
Slovan Duslo ŠAĽA – Selce
15.00 hod.
4. kolo sobota 13.9.2008:
Žilina – Slovan Duslo ŠAĽA
15.00 hod.
5. kolo sobota 20.9.2008:
Slovan Duslo ŠAĽA – Trnava
15.00 hod.
6. kolo sobota 4.10.2008:
Trenč. Teplice – Slovan Duslo ŠAĽA
15.00 hod.
7. kolo sobota 11.10.2008: Slovan Duslo ŠAĽA – Slovan Bratislava
15.00 hod.
8. kolo sobota 18.10.2008: DFK L á b – Slovan Duslo ŠAĽA
15.00 hod.
9. kolo sobota 25.10.2008: Slovan Duslo ŠAĽA – Nové Zámky
15.00 hod.
10. kolo sobota 1.11.2008:
L T Bratislava – Slovan Duslo ŠAĽA
15.00 hod.
11. kolo sobota 8.11.2008:
Slovan Duslo ŠAĽA
– voľno
Prídite povzbudiť naše dievčatá v ceste za obhajobou titulu majstra Slovenska!
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šport

S

lovenskej voltížnej reprezentácii sa podarilo
tak ako po minulé roky vrátiť sa z najväčšieho svetového (seniori) a európskeho (juniori) podu
jatia, ktoré sa uskutočnilo minulý víkend v Brne,
opäť s medailami. Zásluhu na tom majú naši mladí
– juniorskí reprezentanti, ktorí potvrdili na ME vzostupnú formu a tak ako pred rokom v maďarskom Káposvári priviezli na Slovensko cenné kovy. V súťaži
juniorských skupín reprezentovali Slovensko pretekári Slávie SOUP Šaľa, ktorí pod vedením lonžérky
Jany Majdlenovej v zložení: Lucia Vlasáková, Adam
Lukáč, Jovana Pejčicová, Michal Fogaš, Zuzana Štrbavá, Martina Šagátová a iba 11–ročný Matej Meluš,
na koni Rony skončili opäť na treťom bronzovom
stupienku so ziskom 6,758 bodu, keď ich predstihli
iba reprezentácia Rakúska a víťazní Nemci, ktorí získali 7,479 bodu. Ešte väčší úspech sa podaril zaknihovať šalianskemu rodákovi Tomášovi Sátorovi (foto
na obálke), ktorý ešte pred dvoma rokmi na MS v talianskej Brescii pomáhal (ako 15-ročný) vybojovať
šalianskej seniorskej skupine historický titul majstra
Európy – trénerka Jana Majdlenová.
Po návrate do juniorskej kategórie
začína súťažiť aj medzi jednotlivcami a darí sa mu. Už pod vedením
trénera, lonžéra Jána Tribulu (známy redaktor TV Markíza) získava
už v drese Freestylu Poprad titul
juniorského majstra Slovenska a teraz dokonca prekvapujúco vybojoval v Brne na koni Celtik Z titul
majstra Európy – 7,845 bodu (poznámka autora: kytice, ktoré dostal
majster Európy Tomáš Sátor a jeho
súčasný lonžér Ján Tribula, skončili
po slávnostnom odovzdaní medailí v rukách šalianskej trénerky Jany
Majdlenovej, čo bola malá vďaka
a hold za jeho výchovu a výkonnostný rast počas jeho pôsobenia
v Šali). Ďalší slovenský juniorský reprezentant Michal Fogaš skončil na
8. mieste a Ivan Slezák (obaja SOUP
Šaľa) skončil na koni Morelo – lon-

žér Jana Majdlenová v semifinále štrnásty. V kategórii junioriek zvíťazila Nemka Kayová – 7,674 bodu
a zásluhou dobrej voľnej jazdy a zisku 6,880 bodu sa
prebojovala Jovana Pejčicová (SOUP Šaľa, kôň Rony
– lonžér J. Majdlenová) do finálovej desiatky.
Na seniorských majstrovstvách sveta sa zišla nadmieru silná konkurencia a súťaž jednotlivcov a skupín
držala v napätí divákov až do posledného súťažného
vystúpenia. V súťaži skupín si nakoniec prvenstvo vybojovalo Nemecko pred Rakúskom a USA, pre našich
reprezentantov zo Slávie SOUP Šaľa (Andrea Bičová,
Radovan Psota, Silvia Ižmanová, Martin Macela, Viliam Naštický, Lucia Holbíková a Ladislav Majdlen,
na koni Flash – lonžér J. Majdlenová) však zostalo
nelichotivé štvrté miesto. V súťaži jednotlivcov sa
zrodilo veľké prekvapenie, keď prvenstvo si opäť vybojoval český reprezentant Petr Eim – 8, 620 bodu,
kôň Apollo – lonžér Ilona Homberg z Rakúska (poznáme ho zo Svetových pohárov v Šali), keď za sebou
zanechal favorizovaných nemcov Vorberga a Kaisera. Výborne si viedol šaliansky pretekár Adrián Tóth,
ktorý obsadil so ziskom 8,012 bodu
(o dramatickosti súťaže hovorí skutočnosť, že medzi finálovou „osmičkou“ bol v poradí iba niečo viac
ako pol bodový rozdiel) pekné 8.
miesto. Po siedmom mieste na ME
v Maďarsku je to jeden z ďalších
cenných úspechov talentovaného
jazdca. V kategórii žien si vybojovala svetový titul Nemka Strohová
– 8,485 bodu, na 16. mieste skončila Silvia Ižmanová (SOUP Šaľa). Ak
vezmeme do úvahy skutočnosť, že
na MS a ME v Brne štartovalo 620
pretekárov a 119 koní z 25 štátov,
umiestnenia šalianskych jazdcov
reprezentujúcich Slovensko v silnej
konkurencii najlepších voltížných
jazdcov a skupín je výborné a zároveň prísľubom do prípravy na ME
2009 v nemeckom Aachene a MS
2010, ktoré sa uskutočnia v Spojených štátoch.

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR

Šaliansky rodák juniorským
majstrom Európy
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Latino párty

V

piatok 15. augusta sa konala v záhradnej
časti reštaurácie Hepaj prvá Latino párty
pod holým nebom. Aj keď sa spočiatku zdalo, že
počasie nám nebude priať, nakoniec sa umúdrilo
a celé podujatie dopadlo na výbornú. Ľudia, kto-

rí prišli, isto neoľutovali. Kubánsky DJ Emeterio
zlákal na parket takmer každého. Tanec a hudba
v rytmoch salsy, merenge a iných latino štýlov
mali aj tentoraz u Šaľanov veľký úspech.
Mgr. Zuzana Demínová

Detský tábor na Homôlke

Z

K IMA pri ZŠ J.C. Hronského uskutočnila v poradí už 5. ročník Detského letného tábora 2008, ktorý sa konal na Homôlke prvý
prázdninový týždeň 29.6. – 5.7. 08. Táborových
dobrodružstiev a akcií sa zúčastnilo 44 detí zo Šale
a blízkeho okolia.
Na programe boli tradične osvedčené, ale aj nové aktivity, medzi ktoré patrili: kúpanie v bazéne
pri chate, bojnické kúpalisko, ranná a nočná pyžamová párty, súťaž o najzaujímavejšiu masku, detská letná olympiáda, maľovanie na tričká, zhotovenie koláží z prírodnín, súťaže v lets dance, nočná
návšteva strašidiel z tábora z Bratislavy.

Samozrejme, že nechýbala stará klasika, bodovanie na izbách, ktoré bolo ohodnotené sladkou
tortou pre „bobríkov“ čistoty.
Deti prišiel navštíviť aj spevák Robo Mikla, ktorý si s nimi zaspieval zopár pesničiek, rozdal autogramy a ochotne sa s deťmi odfotil.
Ďakujem aj starším účastníkom tábora, ktorí
boli ochotné pomáhať mladším deťom. Poďakovanie patrí vedúcim Zuzke Mrnkovej zo ZŠ J.C.Hronského a Mgr. Anetke Lazarovej z PPP v Šali.
Detský letný tábor 2008 je úspešne za nami a ZK
IMA teší stále sa zvyšujúci počet učastníkov.
PaedDr. Iveta Sabová, vedúca tábora
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tanec

Letná tanečná škola

T

anečný klub Jumping Šaľa v spolupráci s MsKS Šaľa pripravili počas druhého
prázdninového týždňa v priestoroch Spoločenského domu vo Veči Letnú tanečnú školu. Tohto
týždňa tanečnej driny sa zúčastnilo 34 nadšencov moderných tanečných štýlov – disco dance
a hip hopu. Účastníci boli rozdelení do troch
skupiniek. Každý deň si tréneri z TK Jumping
pripravili nové variácie pre svoje skupinky.
V piatok poobede sa všetci mladí tanečníci ukázali svojim rodičom. V záverečnom programe

nazvanom „Čo sme sa naučili“, nám predviedli
všetky tanečné variácie, ktoré sa počas Letnej tanečnej školy naučili od svojich kamarátov z TK
Jumping. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú
Letnú tanečnú školu.
V školskom roku 2008/09 si opäť môžete vybrať z našej ponuky a tancovať s nami. Zápis je
11. septembra 2008 od 16.00 do 18.00 h v Spoločenskom dome vo Veči.
Bohumil Kadúc
TK Jumping Šaľa

TANCUJEME AJ V NOVOM
ŠKOLSKOM ROKU
NAŠA PONUKA NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009:
»» 1. JUMPING – tanečná a pohybová príprava pre deti MŠ (4-5 ročné)
Počet hodín v týždni: 1
Mesačný poplatok: 200,– Sk (6,64 €)
»» 2. JUMPING – tanečná a pohybová príprava pre deti 1.-4.ročníka ZŠ
Počet hodín v týždni: 1.5
Mesačný poplatok: 200,– Sk (6,64 €)
»» 3. JUMPING – tanečná a pohybová príprava pre deti 5.-9.ročníka ZŠ
Počet hodín v týždni: 1.5
Mesačný poplatok: 200,– Sk (6,64 €)
»» 4. JUMPING HOBBY – tanec pre všetkých, vek od 15 rokov
Počet hodín v týždni: 2
Mesačný poplatok: 300,– Sk (9,96 €)
»» 5. Rekreačný tanec – tanec pre dospelých
Počet hodín v týždni: 2
Mesačný poplatok: 300,– Sk (9,96 €)
Mesačné poplatky sa uhrádzajú do 21. dňa
v každom mesiaci! Sú fixné, platia sa aj pri neúčastiach na tréningoch daného mesiaca. Pokuta
za omeškanú úhradu mesačných poplatkov, čiže
za platenie po 21. dni v mesiaci je pokuta 10%
mesačného poplatku, ďalšie dni navyšujú poplatok o 5,-Sk (0,17 €) za deň.
Mesačné poplatky sa môžu platiť aj štvrťročne.
Pri platení štvrťročne bol Prezídiom TK JUMPING schválený Bonus. Bonus znamená odpustenie 10% zo štvrťročného poplatku.
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kultúrne leto
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program
• 31.08. – 01.09.
Rozlúčka s letom
• 31.8.
19.00 – 23.00
Koncerty: Coma, Chikilikitua, Smola a hrušky
Miesto: amfiteáter Šaľa
Vstupné: 90, – Sk / 2,98 €
• 1.9.2008
Podujatie pre deti a rodičov
Miesto: okolo DK Šaľa

14.00 – 19.00 h
Vstupné: zdarma

14.00 – 15.00 h: Hry pre deti, Rozprávkové kráľovstvo
15.00 – 15.30 h: ukážka hasičského zboru – hasenie horiaceho
auta, vyslobodzovanie
15.30 – 16.00 h: Materinky bavia deti
16.00 – 16.30 h: ukážky záchranárskych psov
16.30 – 17.00 h: ukážky kynológov
17.00 h: premietanie rozprávky: Pán Včielka /v kine DK Šaľa/
14.00 – 17.00 h
Detský paintball, Maľovanie na tvár, Strieľanie zo vzduchovky,
Obrie vymaľovávanky a obrie hry, Mestská polícia, Farma Humanita – zvieratká, jazda na poníkoch
• 05.09.2008
od 18.30 h
Európsky deň Židovskej kultúry.
Koncert skupín: Pressburger klezmer band (Bratislava – Slovensko), Di Naye Kapelye (Budapest – Madarsko)
Miesto: nádvorie šalianskeho kaštieľa
Vstupné: zdarma
• 08.09.2008
Oslava 35. výročia založenia DK Šaľa
Miesto: DK Šaľa, DS

18.00 h

• 08. – 30.09. 9.00–12.00 h (st–pi) a 19.00–20.00 h (st–ne)
Výstava venovaná 35. výročiu založenia DK Šaľa
Miesto: DK Šaľa, foyer DS
Vstupné: zdarma
• 09.09.2008
od 15.00 h
Rómsky klub – Rozlúčka s letom
Miesto: KS Večierka
Vstupné: na členský preukaz

• 12.09.2008
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka

od 15.00 h
Vstupné: zdarma

• 13.09.2008
18.00 h
Muzikál na námestí
Miesto: námestie pred MsÚ (v prípade zlého počasia kongresová
sála MsÚ)
Vstupné: zdarma
• 16.09.2008
od 15.00 h
Rómsky klub – Tvorivé dielne
Miesto: KS Večierka
Vstupné: na členský preukaz
• 17.09.
14.30 h
„Moje prázdniny“ kreslenie na chodník
Miesto: SD Veča
Vstupné: zdarma
• 22. – 27. 09.
09.00 – 11.30 h a 14.00 – 17.00 h
Výstava žiackych prác Základnej špeciálnej školy v Šali
Miesto: KS Večierka
Vstupné: zdarma
• 23.09.
od 15.00 h
Rómsky klub – Súťaž „Poď sa učiť, čo sa sluší!“
Miesto: KS Večierka
Vstupné: na členský preukaz
• 24.09.2008
od 08.00 h
Alternatívne vyučovanie pre žiakov ZŠ na Pionierskej ul.
„Škola trochu inak!“
Miesto: KS Večierka
Vstupné: zdarma
• 26.09.2008
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka
• 26.09.
Mládežnícka diskotéka
Miesto: SD Veča
• 27.09.2008
Oldies party – DJ Laco
Miesto: DK Šaľa, ES

od 15.00 h
Vstupné: zdarma
18.00 – 22.00 h
Vstupné: 20,– Sk / 0,66 €
20.00 – 04.00 h
Vstupné: 70,– Sk / 2,32 €

MsKS
má svoju webovú

stránku




Nájdete na nej aktuálne informácie o programe kultúrnych podujatí a kina, fotogalérie z podujatí,
 ktoré boli zrealizované. Postupne sa dopĺňajú ďalšie informácie a služby, ktoré už v dohľadnej dobe
budú plne k dispozícii pre každého registrovaného užívateľa.
Chceš vedieť viac, klikni na www.kultura.sala.sk
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DOLBY DIGITAL
SURROUND – EX
• 02.-03.09.2008 (utorok, streda)
MP 12.r
PREMIETA SA V LETNOM KINE o 20.30 h
NARNIA: PRINC KASPIAN
Druhá časť mimoriadne úspešnej ságy o tajomnej ríši
Narnia. Rok po neuveriteľných dobrodružstvách súrodenci Pevensieovci nečakane nájdu cestu do ríše Narnie.
Všade sú ale samé ruiny. Čo sa stalo? Kto za to môže?
Hrajú: Ben Barnes, William Moseley, Skandar Keynes. Réžia:
Andrew Adamson (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian)
uvádza Saturn. Film: USA, 149 min, SD, dobrodružný rodinný
veľkofilm Vstupné: 65, – Sk/2,15€

• 04.09.2008 (štvrtok)
MP 15.r
PREMIETA SA o 17.00 h a 20.00 h
BATHORY
Vzkriesenie čachtickej legendy. Výpravná snímka plná
veľkolepých bitiek a osobnej drámy.

Hrajú: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson. Réžia: Juraj Jakubisko (BATHORY) uvádza TATRA Film. Film: SR, ČR,
UK, HU, 140 min, historický thriller Vstupné: 65, – Sk/2,15€
• 05.-07.09.2008 (piatok – nedeľa)
MP 12.r

MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA
Zlo sa práve prebudilo. Múmia sa vracia. Už zase. Teraz
ale opustila vyhriate piesočnaté duny a spoločne s olympionikmi sa vynorila v Číne...všetko sa jej darí...

Hrajú: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello. Réžia: Rob Cohen
(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) uvádza TATRA
Film. Film: USA, 100 min, ČD, dobrodružný Vstupné: 65, –
Sk/2,15€

• 11.-12.09.2008 (štvrtok, piatok)
MP 15.r
TEMNÝ RYTIER
Pokračovanie úspešného hitu Batman začína.

Hrajú: Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine. Réžia:
Christopher Nolan (The Dark Knight) uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA, 152 min, ST, akčný thriller Vstupné: 60,
– Sk/1,99€

• 13.-14.09.2008 (sobota, nedeľa)
MP 12.r
ZOZNÁMTE SA S DAVEOM
Jeho vnútorný svet je vesmírne bohatý. Má 12 a je vášnivý
astronóm. Kúsok meteoritu v jeho akváriu môže spôsobiť
katastrofu na zemi.

Hrajú: Eddie Murphy, Gabrielle Union, Ed Helms. Réžia: Brian
Robbins (Meet Dave) uvádza TATRA Film. Film: USA, 91 min,
ČD, dobrodružný, rodinný Vstupné: 60, – Sk/1,99€

• 18.09.2008 (štvrtok)
MP 12.r
NEUVERITEĽNÝ HULK
Keď sa naštve, nebudete ho mať radi. Sympatický vedec
s krehkou dušou, ale v stave zúrivosti, šialené monštrum,
ktoré ničí všetko okolo seba.
Hrajú: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth. Réžia: Louis Leterrier (The Incredible Hulk) uvádza TATRA Film. Film: USA,
112 min, ST, akčný Vstupné: 60, – Sk/1,99€

• 19.-21.09.2008 (piatok – nedeľa)
MP
PREMIETA SA o 17.30 h
KUNG FU PANDA
Pripravte sa na niečo pandastického. Pozor, na scénu prichádza mladý, nepokojný, roztomilý a totálne nešikovný
pandí chlapík Po. Kam sa dá dostať od predavača rezancových polievok?
Hrajú v slovenskom znení: Ivan Šándor, Helena Krajčiová, Marián Slovák. Réžia: Mark Osborne, John Stevenson (Kung Fu
Panda) uvádza TATRA FILM. Film: USA, 90 min, SD, komédia Vstupné: 60, – Sk/1,99€

• 19.-21.09.2008 (piatok – nedeľa)
MP 12.r
PREMIETA SA o 20.00 h
MAMMA MIA
Najväčšia filmová pohoda tohtoročného leta. Idylický
grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka, traja
potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA. Ako sa to rýmuje? Náramne.
Hrajú: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth. Réžia: Phyllida Lloyd (MAMMA MIA) uvádza TATRA FILM. Film: VB,
108 min, ST, muzikál Vstupné: 60, – Sk/1,99€

• 25.09.2008 (štvrtok)
MP 12.r
AKTY X: CHCEM UVERIŤ
Pravda je tam vo vnútri. Agenti FBI vyrážajú za ďalším
prípadom, vyšetrovanie ktorého nás zavedie do sveta paranormálnych javov.
Hrajú: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet.
Réžia: Chris Carter (The X-Files: I Want to Believe) uvádza
TATRA Film. Film: USA, 100 min, ST, thriller Vstupné: 60, –
Sk/1,99€

• 26.-28.09.2008 (piatok – nedeľa)
MP 15.r
SUPERHRDINA
Najväčší hit tohto leta. Zelené elasťáky v akcii.

Hrajú: Leslie Nielsen, Pamela Anderson, Drake Bell. Réžia: Craig
Mazin (Superhero Movie) uvádza SPI International. Film: USA,
85 min, ČT, akčná komédia/ paródia Vstupné: 60, – Sk/1,99€

FILMOVÝ KLUB SEPTEMBER 2008

• 10.9.2008 o 20.00 h
MP 12
OBČAN HAVEL
Film nahliada do zákulisia politických a súkromných
drám prezidentského obdobia Václava Havla. Dôležitú
úlohu vo filme zohrávajú obe jeho manželky, priatelia
a spolupracovníci, svetoví i českí politici aj členovia skupiny Rolling Stones.
Film: ČR, 119 min, 2008, dokumentárny. Vstupné: 40/60, – Sk
1,32€/1,99€

• 24.9.2008 o 20.00 h
MN 15
KTO JE TU RIADITEĽ?
Lars von Trier nakrútil komédiu! Ako sám hovorí: „...taký
malý smiešny film.“ Riaditeľ firmy pred svojimi zamestnancami predstiera, že je jedným z nich.

Film: Dánsko, 99 min, 2006, komédia. Vstupné: 40/60, – Sk
1,32€/1,99€

PRIPRAVUJEME NA OKTÓBER

GET SMART, TOBRUK, U MNĚ DOBRÝ, WALL – E
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sieť predajní značkovej elektroniky
Panasonic TH-42PX80E

29 990 Sk

995.49 EUR

Plazmov˘ televízor - 106 cm

www.andreashop.sk
·aºa Hlavná 61
tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64
Na prepoãet cien tovarov na Euro bol pouÏit˘
konverzn˘ kurz 30.126 EUR/SKK.

16:9, XGA (1024x768), dynamick˘
kontrast: 15 000:1, DVB-T, 3x HDMI, HD
ready, HDAVI 3, CI slot, SD Card slot, TXT

106 cm

Víťaznými
cenami
na olympiádu

Sony KDL-32P3000K

Samsung LE-32S86BDX

LCD televízor - 82 cm

LCD televízor - 82 cm

15 990 Sk

Dynamick˘ kontrast 8000 : 1, tech.
BRAVIA ENGINE, tech. BRAVIA Theatre
Sync, 2 x HDMI, HD rozlí‰enie 1366x768
b., integrovan˘ DVB-T tuner, ‘BRAVIA’
Theatre Sync, pozorovací uhol 178°,
odozva 8 ms

530.77 EUR

82 cm

16 990 Sk

563.96 EUR

16:9, dynamick˘ kontrast 7000:1,
svietivosÈ 500 cd/m2, rozlí‰enie 1366x768,
Integrovan˘ DVB-T a analógov˘ tuner, HD
Ready, odozva 8ms, pozorovací uhol 178°,
3D hrebeÀov˘ filter, DNIe tech., PIP (1
tuner), 2xHDMI, SCART 2x, PC in, TXT, DO

82 cm

Nakúpite online na WEBSHOPE!

