MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník IX.

n apríl 2008

n nepredajné

z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac
marec 2008

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

9

24

17

40

referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti
marec
»» 90 rokov: Anna Korimová
»» 85 rokov: Imrich Karas, Vera Bihunenko, Mária Babósová, Jozef Hlavatý, Štefan Takáč, Anna Balázsová, Jozef Škula, Eleonóra Farkašová
»» 80 rokov: Ján Kostyál, Matilda Zalubilová, Ru-

24 271

dolf Minár, Jozef Károly
»» 75 rokov: Magdaléna Sedláková, Lilla Nagyová, Mária Janovičová, Ing. Marián Švoňava,
Anna Balušková, Štefan Kovács, Margita Krištofíková, Eva Majdlenová, Juliana Kunová.

z matriky

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008
Diana Schwarzová, Samuel Braun, Peter Strapko, Emma Benešová, Zoja Rábeková, Patrik Šipoš, Samuel Klinko, Patrícia Emberová, Veronika Töröková.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008
Marek Mészáros a Jana Brandysová, Imrich Nagy a Adriana Bosá, Štefan Petro a Lucia Ferenceyová.
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008
Anna Botková (80), Juliana Kováčová (67), Rozália Moravcová (60), Ivan Lovecký (60), Ing. Ing. Mikuláš Schultz (67), Anna Sedlárová (90), Rozália Gálová (80), Karol Varga (72), Milan Paulíny (48),
Štefan Petro (80), Šarlota Čizmadiová (68), Pavol Tóth (69), Michal Hazucha (57), Alojz Bórik (57),
Anna Popelková (44), Ing. Andrej Marcinka (77).
referát evidencie obyvateľstva
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mestské zastupiteľstvo

2. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Šali
27. marec 2008
hlasovanie H1

VZN O informovaní

Z

astupiteľstvo schválilo záväzné nariadenie
o informovaní. Ide o nariadenie, ktoré hovorí o tom, akým spôsobom má mesto zverejňovať informácie a najmä, aké informácie. Obsahovo ide o takmer identický dokument ako Zásady
informovania občanov mesta, ktoré boli zastu-

piteľstvom schválené pred rokom. Vtedy zásady
vyvolali veľmi pozitívnu odozvu na celom Slovensku. Rozdiel je v tom, že teraz ide o všeobecne
záväzné nariadenie, na schválenie ktorého sú potrebné 3/5 poslancov a taktiež na jeho prípadné
úpravy, resp. zrušenie.

hlasovanie H2

Koncepcia rozvoja detských ihrísk

M

estské zastupiteľstvo v Šali schválilo koncepciu rozvoja detských ihrísk na území
mesta Šaľa, ktorá hovorí o tom, ktoré ihriská budú
zachované a rozvíjané v budúcnosti a ktoré zaniknú.
Celú koncecpciu nájdete na stránke mesta v sekcii
Životné prostredie. Na základe koncepcie budú zachované a zveľaďované ihriská:
Šaľa: Hralaland – pri Bille; Vnútroblok Okružná, Partizánska; Vnútroblok kpt. Jaroša, Jánošíkova;
Vnútroblok Hlavná, Jesenského; V. Šrobára; P. J. Šafárika; J. Palárika; Vlčanská; Budovateľská; 1. mája;
8. mája; Vnútroblok SNP, Vajanského, Nešporova;
Kukučínova; Bottova; MŠ J. Palárika

Asfaltové ihriská: Kpt. Jaroša; Novomeského;
Bottova; Vlčanská, Šrobára
Veča: Lúčna; Rímska-Slnečná; Vnútroblok Slnečná, G. L. Svobodu, Narcisová; Vnútroblok Nitrianska, Narcisová; Vnútroblok Narcisová – za záhradami Komenského; Fr. Kráľa pri bloku č. 6
Asfaltové ihriská: Cintorínska a Slnečná.
V roku 2008 budú oplotené detské ihriská na
ul. Vlčanská a ul. Rímska-Slnečná. Z kapitálových
výdavkov budú hradené nové zariadenia ihrísk na
ul. Vlčanská, ul. Slnečná-Rímska a prípadne na ul.
P.J.Šafárika.

hlasovanie H3

Upravený rozpočet na rok 2008

P

o úprave decentralizačnej dotácie Ministerstva školstva SR sme získali cca 2 milióny Sk
navyše. Zároveň sa podarilo splatiť o 2,8 milióna Sk
starých faktúr viac, čo znamená, že vznikol priestor
na dodatočné prerozdelenie takmer 5 miliónov korún (vrátane zníženia niektorých výdavkov). Po ďalších úpravách sa zvýšili príjmy mesta o cca 1,8 milió
na korún.
Tieto financie rozdelili poslanci nasledovne:
»» 200 tisíc na činnosti súvisiace so zavedením eura
»» 200 tisíc na revízie elektrického vedenia a blesko
zvodu
»» 260 tisíc na opravy kanalizácie pri Pedagogickopsychologickej poradni a opravy bývalých dielní
»» 515 tisíc na opravu zatekajúcej strechy a úniko-

vých východov v budove MsÚ
»» 450 tisíc na prieskumné a projektové práce pri vytváraní dopravného generelu
»» 620 tisíc na uhradenie licencií informačného systému a nákup výpočtovej techniky
»» 70 tisíc na obstaranie geometrických plánov pre
budúce parkovacie plochy (prednádražie, Veča...)
»» 100 tisíc na ukončenie reštaurátorských prác na
stĺpe a soche sv. Juraja
»» 2 milióny pre školstvo
»» 200 tisíc na splátky úrokov
»» 1,6 milióna na zaobstaranie projektovej dokumentácie pre nové parkovacie plochy
»» 960 tisíc na nákup rôznej techniky (počítače,
monitory, atď.)
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mestské zastupiteľstvo
Hlasovania poslancov:
Poslanec
H1
H2
H3
H4
Bartošovič Štefan, Ing.
nepr
nepr
nepr
nepr
Bečár Igor, MUDr.
za
za
za
za
Belický Jozef, Mgr.
nepr
nepr
za
za
Botka František, Ing.
zdrz
za
za
za
Dubis Tibor
za
za
za
za
Gomboš Peter, RSDr.
za
za
za
za
Grell Jozef, MUDr.
nehl
nehl
nehl
nehl
Gyurovszky László, Ing.
za
za
za
za
Hikkel Svetozár, MUDr.
nepr
nepr
za
za
Hollý Peter, Ing.
za
za
za
za
Husárik Jozef, Ing.
za
za
za
za
Kántor Marián, Ing.
za
za
nehl
za
Kmeťo Ján
za
za
za
za
Košičár Ladislav
za
za
nehl
za
Kováč Ivan, Ing.
zdrz
za
nehl
za
Lužica Michal, Ing.
nepr
nepr
nepr
za
Mečiar Jozef, Ing.
za
za
za
za
Mikula Tibor, Ing.
za
za
za
za
Polónyi Miroslav, Ing.
nepr
nepr
nepr
nepr
Psotová Helena, Ing.
nepr
nepr
nepr
za
Stredanský Ľubomír, Ing.
za
za
za
za
Talajková Gabriela
za
za
za
za
Varsányi Jozef, Mgr.
nepr
nepr
nepr
nepr
Velázquezová Erika, Ing.
za
za
za
za
Veresová Milena
za
za
za
za
za/zdržal/proti
15/2/0
17/0/0
16/0/0
21/0/0
nepr – neprítomný (ospravedlnený), nehl – nehlasoval, zdrz – zdržal sa

H5
za
nehl
nepr
za
za
za
za
za
za
za
zdrz
zdrz
za
za
za
zdrz
za
za
nepr
za
za
za
nepr
za
za
18/3/0

H6
za
za
nepr
nehl
za
za
nehl
za
zdrz
za
za
za
za
zdrz
za
nehl
za
za
nepr
proti
zdrz
za
nepr
proti
za
14/3/2
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hlasovanie H6

Výmena pozemkov s Duslom a.s.

M

estské zastupiteľstvo súhlasilo s výmenou pozemkov s Duslom a.s. Na základe
tejto zámeny získa mesto areál
bývalého kúpaliska a Duslo získa
pozemok okolo budovy bývalého
okresného súdu (budova súdu je
vlastníctvom Dusla). Mesto sa
zároveň zaviazalo rozdiel v cene
pozemkov (mesto získalo podstatne viac ako Duslo) investovať
do športu.

hlasovanie H4

Súťaž na predaj pozemkov
na Kráľovskej ulici

M

estské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie
obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkč-

ného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici III.“ Ponuky je možné predkladať do 28. apríla 2008.
Poslanci zároveň schválili súťažné podmienky.

hlasovanie H5

Súťaž na prenájom budovy
bývalej školy na ul. Komenského

P

oslanci
taktiež
schválili vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na prenájom s následnou rekonštrukciou
budovy súp. č. 2062 na
ul. Komenského v Šali –
Veči, vrátane areálu na
parc. č. 3207/1.
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informácie

Rozpis pohotovostných
služieb lekární na máj
Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje každý deň do 22.00 h.
Lekáreň
Salix
Alia
Sovanis
Mestská lekáreň
Dalen
Lekáreň v poliklinike
Modrá lekáreň
Veča
ZACH

Adresa
Nemocničná ul.
Budovateľská ul.
Hlavná 6
Hlavná 14
Štúrova ul.
Nemocničná 1
Nemocničná 933
Lúčna 1/B
Hlavná 69

Telefón
031 - 7707 190
031 - 7702 361
031 - 7805 765
031 - 7707 034
031 - 7707 110
031 - 7805 258
031 - 7707 217
0910 114 591
031 - 771 4896

Oznam

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE
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 a čas

ulica

5. mája 2008
8.00 – 11.00

Hlavná, Štúrova, Bilická, Kráľovská, L. Novomeského, Malá, Murgašova, Sadová, SNP, Smetanova, Staničná, Agátová, Hlboká, Jánošíkova.

dátum
1.-2. 5.
3.5.
4.-5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

lekáreň
Salix
Lekáreň v poliklinike
Alia
Sovanis
Mestská lekáreň
Sovanis
Dalen
Modrá lekáreň
Mestská lekáreň
Lekáreň v poliklinike
Modrá lekáreň
Veča
ZACH
Salix
Veča
Dalen
Alia
Sovanis
Mestská lekáreň
Dalen
Lekáreň v poliklinike
ZACH
Lekáreň v poliklinike
Modrá lekáreň
Veča
ZACH
Salix
Alia
Salix

IN VEST, s. r. o. v Šali
– divízia stavebníctva –

prijme do trvalého pracovného pomeru zamestnancov na pozície:
1. Technik výroby – závod prefa
2. Majster výroby – závod prefa
3. Stavbyvedúci – požiadavka: Osvedčenie o
odbornej spôsobilosti; referencie.
4. Technická príprava stavieb
5. Majster stavebnej výroby
6. Majster výroby – stredisko tesáreň, železiareň
7. Tesár – požiadavka: vyučený v odbore.
8. Lešenár

9. Montážnik sadrokartónových a zatepľovacích
systémov
10. Montážnik systémových obvodových plášťov
11. Murár
12. Inštalatér sanity a ÚK
13. Železiar-betonár
14. Stavebný zámočník-zvárač – požiadavka:
zváračský preukaz
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Veča oslavuje

Veča
„V spomienkach si urobte občas poriadok.
Vymeňte zbytočné, spáľte pochmúrne,
oprášte príjemné a vyleštite radostné
zážitky svojej minulosti.“
Anatole France

R

odisko nie je len zápis v rodnom liste. Rodisko pre mňa znamená domov, rodinu, priateľov, spomienky na detstvo a mladosť, na ľudí žijúcich
v rovnakom čase a priestore ako ja.
V médiách sa roztrhlo vrece so spomienkovými
programami. Hľadá sa „Hit storočia“, spomíname
„Akí sme boli“, pesničky Elánu nám pripomínajú
„staré zlaté časy“. Prepadla ma nostalgia pri spomínaní na starú Veču, počas stretnutia, ktoré sa nedávno
konalo v reštaurácii Hepaj. Stále viac sa pri rodinných
stretnutiach rozprávame o tom, ako sa Veča zmenila
počas života našej generácie. Teta, ktorá prišla z Maďarska na návštevu po takmer 50-tich rokoch, sa vedela orientovať iba podľa dvoch záchytných bodov. Je
to kostol a budova školy na ulici Komenského.
Ako si teda ja pamätám na našu obec, odkedy som
začala vnímať svet?
Veča môjho detstva bola dedinka s približne 2 500
obyvateľmi, ktorí sa takmer všetci poznali. Škôlka
bola na ulici Komenského, dnes bývalá reštaurácia
Porto Belo. Po ceste do školy ma sprevádzali kravič
ky, ktoré akoby naschvál práve vtedy išli z paše z Váhu až k pastierni. Večania vedia, o čom hovorím.
Bola to veľká jama v strede dediny, ktorá slúžila na
mnohé účely. V lete ako pastvisko a skládka rôzneho
odpadu, v zime sa tu deti sánkovali a korčuľovali. Prvé dva roky školskej dochádzky som chodila
do budovy, ktorá už
dnes neexistuje.

Bol to bývalý obecný úrad a stál oproti kostolu. Neskôr v tejto budove bola jedna trieda a holičstvo. Veľa
si z tohto obdobia nepamätám, ale jeden zážitok mi
zostal natrvalo v pamäti.
Prišla som na odpoludňajšie vyučovanie a spomenula som si, že som zasa zabudla 3 Kčs za los. Keďže
bolo dosť času pred začiatkom hodiny, prehovorila
som kamarátku, aby išla so mnou k babke, ktorá bývala neďaleko. Pred školou bola autobusová zastávka
a práve tam stál autobus. Vybehli sme spoza autobusu rovno pod kolesá nákladného auta. Našťastie tam
práve poletovali naši strážni anjeli, pretože až na pár
odrenín to dopadlo dobre. Ešte dlho sme odkladali bielu zásterku s modrými bodkami, na ktorej bolo
otlačené koleso z nákladného auta.
Do tretieho ročníka som nastúpila do novej školy
na ulici Bernolákovej. Na vtedajšie pomery bola táto
škola dokončená v rekordnom termíne aj vďaka brigádnickým hodinám našich rodičov a starých rodičov. Už sme nemuseli chodiť na zmeny alebo sa učiť
v budove prenajatej od družstva. Rada spomínam na
roky strávené v tejto škole. Mali sme vynikajúci pedagogický zbor, o ktorom, ešte i teraz na stretávkach,
sa rozprávajú legendy. Pripravovali s nami akadémie,
nacvičovali divadlo, chodili na stanovačky. My sme
na oplátku skrášľovali areál školy, vysádzali stromčeky, starali sa o ruže, ktoré lemovali všetky chodníky.
Aj cez prázdniny sme mali rozdelené služby a chodili
ich polievať. Rovnako ako rastliny v Mičurinskej záhrade, ktorá bola v priestoroch dnešného Diskontu.
Po vyučovaní sme sa stretávali všetky de-
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Veča oslavuje
ti z ulice pred domami, posedávali v jarkoch, hrali
badminton na ceste, po ktorej prešlo iba zopár áut.
Večer sme chytali chrobákov a svätojánske mušky do
zápalkových krabičiek. Letá boli veľmi horúce. Mali
príchuť sladkých moruší a vôňu slamy, ktorá ležala
zviazaná na poliach po žatve do balvanov, z ktorých
sme si stavali bunkre. Pamätám sa na vôňu čerstvého
chleba, ktorá sa šírila z pekárne na Komenského ulici. Doma si každý pripravil cesto a v košíku odniesol
do pekárne. Poobede, keď ma babka poslala po čerstvý chlebík, nikdy som mu nevedela odolať na ceste
domov.
V sobotu podvečer sa ozývala harmonika a spev
od susedov. Na priedomí na lavičkách sedeli babky
a rozoberali udalosti uplynulého týždňa. Mládež sa
bavila na „čaji o piatej“ v starom kulturáku na Dó
zsovej ulici. Do tanca hrala „živá“ kapela zložená
z večianskych chlapcov. Fungovalo tu kino dvakrát
do týždňa. V nedeľu sme nevynechali omšu a poobede futbalový zápas. Do Horváthovho majera sme
chodili zbierať fialky.

Idylka sa skončila s mojim končiacim sa bezstarostným detstvom.
Prudký rozvoj Veče nastal koncom 70-tych rokov.
V r. 1983 sa prvé rodiny sťahovali do nového sídliska a tešili sa z nového bývania. Radosť z bývania nás
však postupne opúšťala s čoraz väčším zahusťovaním
sídliska, pribúdajúcimi autami a ubúdajúcimi parkovacími miestami až do dnešného neutešeného stavu.
Dnes má mestská časť Veča asi 8 500 obyvateľov,
ktorí píšu ďalšiu kapitolu obce, ale o tom niekedy
inokedy.
Kto má záujem o ďalšiu dávku nostalgie a príjemného spomínania na časy minulé, je srdečne vítaný na stretnutí, ktoré sa bude konať 13. mája 2008
v Spoločenskom dome vo Veči. Okrem príjemných
rozhovorov si pochutnáte na pravých domácich koláčikoch, ktoré pre vás pripravia členky Klubu dôchodcov Večianka.
Ing. Erika Velázquezová

Súťaž a výstava amatérskej fotografie

OBJEKTÍV FRANTIŠKA KOLLÁRA

F

otoklub Šaľa, Fotocentrum Šaľa a Mesto Šaľa pripravili pre amatérskych fotografov, ľudí obdivujúcich
čaro fotografie, súťaž o „Najkrajšiu fotografiu“, fotografiu
zhotovenú vo svojom okolí, na dovolenke alebo výlete.
Podmienky súťaže:
»» amatérsky fotograf (fotografka) bez ohraničenia veku,
»» téma ľubovoľná, fotografie nafotené na digitálne médium alebo film,
»» fotografia farebná aj čiernobiela (nie výtlačok),
»» rozmer fotografií – 30x40cm, 30x45cm, 30x60cm,
30x90cm, panoramatická fotografia,
»» fotografie musia byť na zadnej strane označené názvom
fotografie, menom autora a adresou bydliska (e-mail.,
tel. č.),
»» dodané fotografie nesmú byť podlepené, zapaspartované, ani zarámované,
»» maximálny počet fotografií 5 ks od jedného autora.
Vyhodnotenie a výber vystavených fotografií sa uskutoční v prvý júnový týždeň. Predsedom poroty je fotograf
a publicista Jozef Keppert, AZSF, MZSF, člen Rakúskej fotografickej spoločnosti. Členovia poroty: Odborníci z oblasti fotografie a výtvarného umenia.

Termín dodania fotografií: do 31.5.2008
Kontaktná adresa: Fotocentrum, Dolná 524/1,
927 00 Šaľa, fotocentrum@focesa.sk, tel. 031 / 770 5530

Hodnotenie súťaže:
»» 1. miesto: diplom + digitálny fotoaparát
KODAK V 1003
»» 2. miesto: diplom + vecná cena z oblasti fotografovania
»» 3. miesto: diplom + vecná cena z oblasti fotografovania
»» Mimoriadnu cenu venuje Mesto Šaľa
Vybrané fotografie z kolekcie „súťažné“ budú vystavené
v areáli kostolného parku v Šali. Výstava fotografií sa uskutoční počas Šalianskych dní ako súčasť osláv, ktoré mesto
Šaľa organizuje už každoročne. Mediálny partner Slovo Šaľanov uverejní víťazné fotografie.
Firma Fotocentrum v Šali, ako patrón súťaže, poskytne 30% zľavu z ceny pri vyhotoveni výstavnej fotografie
každému, kto sa súťaže o „Najkrajšiu fotografiu“ zúčastní.
Okrem zľavy poskytneme aj poradenskú službu.

Nájdite to správne políčko z negatívu alebo záber z digitálu a ukážte ho aj iným!!!
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Veča oslavuje

Čriepky
z histórie Veče

S

účasťou Šale je aj miestna časť Veča, ktorá do
roku 1960 bola samostatnou obcou.
Veča si v roku 2008 pripomína 895. výročie prvej písomnej zmienky o obci. V písomnej podobe
sa Veča spomína v roku 1113 v listine, ktorou kráľ
Koloman na žiadosť Godopeda, opáta Zoborského
kláštora potvrdil majetky opátstva. Listina je známa
ako druhá zoborská listina a je druhou najstaršou písomnosťou uchovávanou na území Slovenska. Veča
sa v tejto listine spomína ako dedina „Vveza“, ktorá sa
nachádzala pri lese a patrila opátstvu.
Z roku 1237 sa zachovala ďalšia správa o Veči, spomína sa v podobe Vecha.
O majetkových pomeroch obyvateľov Veče sa dozvedáme z listín zo 14. storočia.
V roku 1529 po Moháčskej bitke sa do Veče dostali
Turci, význam obce bol v tých časoch veľký, lebo sa tu
nachádzal prechod cez rieku Váh.
Dejiny Veče boli dlho nekľudné. Začiatkom 18.
storočia bol vo Veči vojenský tábor kurucov, obyvatelia celého okolia dodávali do tábora potraviny a krmivo.
Rozmach Veče nastal v 1. pol. 18. stor. Vo Veči bol
aj prístav, tu nakladali tovar na lode, ktoré ho preplavovali dolu Váhom, bola aj prekladiskom tovaru,
najmä dreva. V polovici 18. stor. podľa daňového sú-

pisu bola Veča už rozvinutým sídliskom. Žilo tu 14
zemianskych rodín, skupina árendátorov, sedliakov
i želiarov. V roku 1752 bolo vo Veči 61 rodín.
Obyvatelia pestovali obilniny i kapustu, ľan i konope, k obci patrili plávajúce mlyny. V roku 1570
ich bolo na Váhu 10, v roku 1629 ich bolo 19, z toho v Kráľovej n/V šesť a v Dlhej n/V jeden. Pracoval
tu aj lis na ľan a konope, obyvatelia mohli loviť ryby
a zbierať tŕstie.
Zemepánom obce bol komposesorát, čiže spoločenstvo šľachticov. Veča sa už v stredoveku delila na
Hornú i Dolnú, či na Veľkú i Malú.
V roku 1784 mala obec 686 obyvateľov, z toho 354
mužov a 332 žien.
Veču postihli aj mnohé záplavy. Povodeň v roku
1752 zaliala ruiny staršieho kostola a poškodila aj
budovu soľného skladu.

Klub dôchodcov Večianka
oslávi svoje 25. výročie

N

edeľné odpoludnie je ako stvorené na návštevu. Vybrala som sa teda do Klubu dôchodcov vo Veči, v ktorom sa každú nedeľu stretávajú
seniori. Vo dverách ma privítala vôňa kávy, ktorú
pripravovala „služba“ v kuchyni. V jednej spoločenskej miestnosi sedeli dámy pri kávičke a hrali žolíka.
V druhej sedeli páni pri partičke mariášu a v ďalšej
si zverovala svoje radosti a starosti ďalšia skupinka.
Pani Júlia oslavovala svoje okrúhle životné jubileum
a priniesla výborné medové rezy a samozrejme nechýbal aperitív. Spevokol si zaspieval piesne, ktoré si
pripravuje na vystúpenie ku Dňu matiek. Vládla tu
pohoda a kľud.
Takto sa stretávajú dôchodcovia vo Veči už 25 rokov. Klub vznikol na základe požiadavky občanov,

aby aj v tejto časti mesta existoval takýto stánok.
8. september 1983 bol dňom založenia klubu. Jeho
pôsobiskom sa stal rodinný dom na ulici Dózsovej.
Po šiestich rokoch sa klub presťahoval do priestorov
DOS na ulici Narcisovej, kde sídli doteraz.
V kronike klubu, ktorú si vedú od založenia, som
našla zaujímavé akcie a fotografie, ktoré mi pripomenuli tváre ľudí, z ktorých už mnohí nie sú medzi
nami. Kronika starostlivo a verne zachytáva bohatý
spoločenský život klubu a jeho aktivity. Nájdete tam
fotky z páračiek, z výstavy ručných prác, osláv MDŽ,
z maškarného plesu, z podujatí v mesiaci úcty k starším, zo zájazdov a iné. Uskutočnili sa rôzne prednášky so zdravotnou tématikou, vymieňali sa skúsenosti s inými klubmi i spoločné prechádzky v okolí
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Veča oslavuje
V roku 1828 mala Veča už 1 011 obyvateľov, k obci
patril aj majer Andelek. V čase súpisu bolo tu 12 remeselníkov (obuvníci, debnári, stolári, krajčíri, tkáči a pekári). Viacerí obyvatelia pracovali u obchodníkov s drevom, tieto obchody patrili najmä židom,
ktorí od 18. storočia tvorili vo Veči samostatnú komunitu. Vo Veči bolo aj sídlo rabinátu a židovského
matričného obvodu. Bola tu aj synagóga.
V roku 1849 bol vo Veči umiestnený vojenský tábor, prítomnosť jednotiek zapríčinila vznik cholerovej epidémie, ktorej podľahlo 53 ľudí.
V 19. storočí k dedine patrili aj majere Andelek,
Bramek, Kopanica a Cigánska osada.
Najväčšími majiteľmi pôdy boli Hunyadiovci, rodina Cíglerovcov a Ján Tuchynský. Koncom 19. storočia bol najväčším platiteľom daní Dezider Horváth
– Ajtics. Známa bola píla Ruhigovcov a liehovar, ktorý pracoval až do roku 1933, činnosť obnovil v rokoch 2. svetovej
vojny.
V rokoch 1938 – 1945 v zmysle
viedenskej arbitráže bola Veča pripojená k Maďarsku.
Po 2. svetovej vojne bola samostatnou obcou až do roku 1960,
keď bola pripojená k Šali.
V uplynulom tisícročí patrila
Veča do Nitrianskej župy. Už od

stredoveku na čele obecnej samosprávy stál richtár
a prísažní. Dôkazom samostatnosti obecnej správy
bola aj pečať. nebeských telies (slnko, mesiac). Kruhopis je nahradený iniciálkami VV (Vág Vecse).
Ďalšiu pečať používala obec v 19. storočí. Na nej sú
zobrazené skrížené veslá previazané stuhou a v hornej časti pečatného poľa sú umiestnené vyobrazenia
slnka a mesiaca. Najstaršia zobrazuje krížom preložený hák na odtláčanie lodí. Vedľa vesiel sú symboly
slnka a mesiaca. Okrem klasicistického rímskokatolíckeho kostola zaujímavou pamiatkou je židovský
cintorín s náhrobnými kameňmi.
Charakter Veče v súčasnosti má podstatne inú tvár
než tomu bolo po 2. svetovej vojne.
Rozsiahla investičná výstavba (bytová výstavba,
inžinierske siete, školy, športoviská, občianska vybavenosť, plynofikácia) znamenala aj rozvoj podnikateľských aktivít. V súčasnosti temer
90% obyvateľov Veče býva na sídlisku, ktoré tvorí vyše 2 000 bytov. Vyrástli aj viaceré nové ulice rodinných
domov.
Vo Veči pôsobí vyše 100 podnikateľských subjektov. Veča za obdobie
od 1. januára 1960 zmenila svoj charakter života z pôvodne dedinského
spôsobu na mestský.
Mgr. Július Morávek

Váhu. Členovia klubu odpracovali
množstvo brigádnických hodín
na úprave okolia klubu, udržiavali trávnik v parku, upravovali
predzáhradky pred rodinnými domami alebo brigádovali na novostavbe kostola. Spoločne spoznávali krásy Slovenska,
putovali po stopách SNP, plavili sa loďou po Dunaji,
navštívili viaceré termálne kúpaliská. Sú v kontakte
s mladou generáciou. Na Deň matiek alebo na Vianočné posedenie ich navštevujú deti z MŠ a ZŠ so
svojim vystúpením. Na MDD zasa oni pripravujú
rôzne súťaže pre deti alebo táborák.
Nezabúdajú ani na svojich jubilantov a spoločne
si pripomínajú životné jubileá, či výročie sobáša.
V kronike som našla milú gratuláciu k 60. výročiu
sobáša pre manželov Mrázikovcov.
„Nech žijú v zdraví ešte dlho medzi nami.

Mali mladosť v ťažkej dobe, veľa
dreli, a ešte i teraz sú medzi prvými
keď treba pomôcť“.
Veru, táto generácia nemala na
ružiach ustlané. Narodili sa v období medzi vojnami, mnohí z nich
vyrastali ako polosiroty, keď ich otcovia ostali vo vojne a zažili ťažké povojnové obdobie. Napriek tomu si
zachovali optimizmus, srdečnosť a úprimnú radosť
z maličkostí. Niekto múdry povedal, že umenie žiť je
schopnosť tešiť sa z maličkostí a vedieť uniesť ťažké
bremená.
Pre mňa sú tieto babičky a dedkovia vzorom obetavosti, ochoty pomôcť, pracovitosti a morálnych
hodnôt, ktoré sa snažia vštepovať ďalším generá
ciám. Zaslúžia si pozornosť a vďaku nás všetkých
ako i starostlivosť zo strany mesta.
E. Velázquezová
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Týždeň mládeže
„Mládež na scénu“

V

termíne od 14. do 18. apríla t.r. uskutočnilo Centrum voľného času a ICM Šaľa každoročné stretnutie mladých študentov šalianskych
stredných škôl v týždennom stretnutí pod názvom
„Mládež na scénu“.
Podujatie sa uskutočňuje každoročne pod záštitou primátora mesta a jeho cieľom je využiť a propagovať medzi verejnosťou, verejnými činiteľmi
a mladými ľuďmi význam práce mladých ľudí, mládežníckej politiky, aktívneho zapojenia mladých ľudí do verejného života.

V rámci toho týždňa sa uskutočňovali rôzne spoločenské a športové podujatia. Týždeň bol otvorený besedou mladých ľudí s predstaviteľmi mesta na
mestskom úrade v Šali za prítomnosti primátora, jeho zástupcu, hlavnej kontrolórky a prednostu mestského úradu. Primátor mesta oboznámil študentov
s úlohami a plánmi nášho mesta v rôznych oblastiach. Ďalej sa uskutočnili rôzne športové podujatia,
kolky a strelecké preteky.
Tibor Kováč,
CVČ

POZOR!

Akcia:
ZĽAVA 40%*
na okná INCON

*Montáž: január – apríl 2008
KANCELÁRIA PRESŤAHOVANÁ
Ul. Pázmaňa 3 (budova Hydrostavu),
5. poschodie
RK-TRADING, Ing. Roman Kabina
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
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Život v regióne si vás získa
Prostredníctvom Regionálneho operačného programu máme šancu skvalitniť
život v našich regiónoch.
Európska únia v rámci politiky súdržnosti poskytne Slovensku finančné prostriedky vo výške takmer 400 miliárd Sk v priebehu
programového obdobia 2007 – 2013. Z toho približne 56 miliárd Sk je určených na zlepšenie úrovne života v našich regiónoch
a na zvýšenie ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov.
Regionálny operačný program a jeho ciele
Regionálny operačný program je zameraný na regionálnu infraštruktúru, na podporu vybavenosti územia zariadeniami
občianskej infraštruktúry a na skvalitňovanie a rozširovanie dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Podporí sa
vzdelávanie, sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, regionálne komunikácie a celková regenerácia sídiel. Regionálny operačný
program je jedným z 11 operačných programov, ktoré priamo nadväzujú na ciele a priority Národného strategického
referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013.
Globálny cieľ
Globálnym cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry
a vybavenosti územia v regiónoch. Je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň prioritných osí:
Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania
Jej cieľom je zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. Oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej
osi Infraštruktúra vzdelávania sú zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl z verejného sektora a
súkromného sektora.
Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Jej cieľom je zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti. Medzi oprávnených žiadateľov
patria zriaďovatelia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
Jej cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu. Medzi oprávnených žiadateľov
patria zriaďovatelia pamäťových a fondových inštitúcií, vlastníci nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných
kultúrnych pamiatok z verejného sektora a aktéri rozvoja cestovného ruchu z verejného sektora.
Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a skvalitnenie verejných priestranstiev. Oprávnenými
žiadateľmi v rámci prioritnej osi sú miestne samosprávy. V oblasti nekomerčných záchranných služieb sú hlavnými
oprávnenými prijímateľmi subjekty verejného sektora.
Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Jej cieľom je zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov cestami II. a III. triedy. Oprávnenými žiadateľmi sú
územne príslušné samosprávne kraje.
Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Investícia do vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Marec v knižnici

M

estskú knižnicu navštívili v rámci informačnej výchovy predškoláci zo všetkých
materských škôl v Šali. Deťom boli vysvetlené
pojmy: spisovateľ, ilustrátor, knižnica, čitateľský preukaz, kníhkupectvo, kniha – ako kniha
vzniká, ako sa s ňou zaobchádza. Návštevy detí
prvých ročníkov všetkých základných škôl boli
spojené s bezplatným zápisom prváčikov. Deti si
prezreli najnovšie výstavky najnovších kníh, bolo
im vysvetlené ako si môžu hľadanú knihu nájsť
a požičať na preukaz, ktorý dostali. V marci sa
uskutočnilo celkom 30 podujatí v knižnici, boli
to predovšetkým besedy o knihách J.C. Hronského, pri príležitosti premenovania ZŠ Krátka na
ZŠ J.C. Hronského, Deň slovenskej ľudovej rozprávky pri príležitosti okrúhleho 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského, hodiny informačnej
výchovy žiakov základných a stredných škôl, tvorivé dielne – výroba veľkonočných vajíčok, ozdôb
a darčekov.
Už tradične každým rokom v rámci „Týždňa
slovenských knižníc“ vyhlásením tzv. týždňa

amnestie pre zábudlivcov knižnica dala šancu
všetkým tým čitateľom, ktorí zabudli vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej doby, aby mohli knihy
vrátiť bez poplatku za omeškanie.
Marcom – mesiacom knihy sa však podujatia
v knižnici nekončia, už v apríli sme pripravili
besedu o knihe Gabriely Futovej – Nezblázni sa
mamička pre deti zo školského klubu ZŠ Pionierskej. A podľa požiadaviek pedagógov pripravíme
ďalšie besedy, návštevy knižnice či tvorivé dielne.
knihovníčky Zuzana a Silvia
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Novinky v knižnici

M

estská knižnica v Šali pripravila pestrú ponuku nových
kníh pre svojich čitateľov všetkých
vekových kategórií.
Oddelenie odbornej literatúry doplnilo svoj knižničný fond o krásne
a zaujímavé publikácie, akými sú napríklad cestovné a turistické príručky
Japonsko, Mallorca, Mexiko, Chorvátsko, Kuba, Austrália, Thajsko,
USA, Španielsko, Londýn, New York,
Benátky, Rím, Paríž...
Milovníkov histórie potešia publikácie od známeho historika Pavla Dvořáka Prvá kniha o Bratislave a Druhá kniha o Bratislave, alebo dvojzväzková publikácia od Milana Vároša Stratené
slovenské poklady, prípadne dvojzväzkové Bitky
a bojiská v našich dejinách (autor Vojtech Dangl),
od Petra Salnera zaujme titul Mozaika židovskej
Bratislavy, od Winstona S. Churchilla Veľké demokracie. Známy historik Ivan Kamenec vydal
svoju novú monografiu Slovenský štát v obrazoch, ktorú čitatelia už tiež nájdu v našom fonde.
Z edície Kultúrne krásy Slovenska knižnica za-

kúpila tituly: Najkrajšie mestá, Drevené kostoly, Technické pamiatky,
Hrady.
Záhradkárov iste zaujmú knihy:
Malé stavby v záhrade, Architektúra
záhrady, Rozmnožovanie okrasných
drevín a ďalšie.
Z počítačovej literatúry ponúkame
novinky: 3D modelování a vizualizace
v AutoCADu, CorelDraw, Převádíme
videonahrávky z VHS na DVD a pod.
Pre záujemcov o štandardné a latinskoamerické tance ponúkame knihu z vydavateľstva Ikar
Tanečná horúčka, ku ktorej je príloha 1 CD so
skvelou hudbou.
Mužov všetkých vekových kategórií poteší kniha Nejlepší fotbalové kluby 2008.
Pre ženy ponúkame tituly: Najlepšie recepty
ľudovej medicíny, Masáže detí a dojčiat, Šperk,
alebo Feng šuej pre šťastný domov.
V budúcom čísle mesačníka predstavíme nové publikácie z oddelenia krásnej literatúry, ktoré
naša knižnica pripravila pre svojich čitateľov.
M. Lenčéšová

11. apríl 2008

Deň narcisov

O

rganizácia Dňa narcisov v Základnej
škole J. Hollého prebiehala v 2 etapách.
V prvej etape uskutočnili učitelia – realizátori
rozhovory so žiakmi, ktorí mali tvoriť dobrovoľné skupinky. Vyvesené boli oznamy s motivačným materiálom a plagáty vo vestibule školy. Dohodnuté boli pravidlá práce v skupinách
a na stanovištiach, rozdané boli identifikátory,
brožúry, samolepky a umelé narcisy. Žiaci boli
poučení o základných údajoch a hlavnom organizátorovi akcie a akým spôsobom sa použijú
získané financie.
Druhá etapa – realizačná – začala sa ráno
na pôde školy, kde do zbierky prispievali žiaci
a zamestnanci počas príchodu do školy. V popoludňajších hodinách pokračovali v rozdávaní

narcisov v meste tri samostatné skupiny. Bolo
neskutočne krásne a dojímavé, ako sa ľudia zastavovali, dokonca vyhľadávali žiakov s narcismi, len aby mohli prispieť do pokladničky.
Celú akciu organizačne zabezpečovali
Mgr. Mária Goldbergerová, Mgr. Klaudia Mačáková, Mgr. Monika Svorad a pani učiteľka Jana
Vrábelová.
Deň narcisov organizuje naša škola tradične
každý rok, čím neostávame ľahostajní ani v boji
proti tejto zákernej chorobe.
Vyzbieraná suma 14. 555, – Sk bola zaslaná
dňa 14.4. 2008 na adresu Liga proti rakovine,
Špitálska č. 21, Bratislava.
Vďaka, deti. Vďaka, rodičia. Vďaka, všetci ľudia!
učitelia ZŠ Hollého
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Štatistika prípadov
za apríl 2008
»» Dňa 3.4.2008 o 13.00 hod. nám nahlásil 50-ročný
J.K. zo Šale, že mu v nočných hodinách z 28.3.2008
na 29.3.2008 na ul. Novomeského neznámy páchateľ odcudzil benzín z OMV zn. Š Fábia, tým, že mu
na aute prevŕtal nádrž. K veci založený priestupkový spis.
»» Dňa 3.4.2008 o 19.20 hod. bolo hliadkou zistené,
že na ul. Fr. Kráľa venčí 45-ročná A.V. zo Šale svojho psa na voľno. Menovanej bola uložená blok. pokuta 100,– Sk.
»» Dňa 5.4.2008 o 05.00 hod. neznámy páchateľ vysekal v budove COV do steny záložne otvor a pokúsil
sa o krádež vlámaním. V dôsledku spustenia vonkajšej signalizácie z miesta ušiel ešte pred príchodom hliadky. Na mieste hliadka zistila, že páchateľ
na dverách vymenil zámok. Vec prevzalo OO PZ.
»» Dňa 6.4.2008 o 04.10 hod. bolo zistené kamerovým
systémom, že na ul. Hlavná 19-ročný D. H. prevrátil betónový kôš na odpadky. Po príchode hliadky
vrátil kôš na pôvodné miesto. Menovanému bola
uložená pokuta šekom vo výške 1 000,-Sk.
»» Dňa 8.4.2008 o 15.05 hod. nám nahlásila p. M.B.,
že traja mladíci odcudzili z ich vchodu na
ul. Nešporovej 3 horské
bicykle. Hliadka MsP
na základe poskytnutého popisu zadržala
na Nám. A. Dubčeka 19-ročného R.V.
a 21-ročného T.G. s 2 ks
ukradnutými bicyklami. Vec v riešení.
»» Dňa 20.4.2008 o 19.40
hod. sa pohyboval medzi koľajami pri hlavnej
stanici 86-ročný G.K.
zo Šale. Menovaný bol
hliadkou MsP prevezený na miesto trvalého
pobytu, kde si ho prevzali príbuzní.

Štatist. vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa za apríl 2008:
Priestupok
Názov priestupku
Obchodná a podnikateľská
VZN 3
3
činnosť
O používaní zábavnej pyroVZN 6
1
techniky
O udrž.všeobecnej čistote
VZN 8
a tvorbe, ochrane a údržbe
54
zelene
O státi voz. na park., odťah. voz.
VZN 14
7
a odstraň.opustených voz.
O podmienkach a podrobnosVZN 35
37
tiach držania psov
PCO výjazd
Pult centralizovanej ochrany
70
§ 47
Verejný poriadok
39
§ 49
Občianské spolunažívanie
11
§ 50
Proti majetku
14
Zák.znač.
Dopravné značky
38
315/96
O premávke na pozem. kom.
1
Dopr. nehody
3
Trestné činy
8
Iné prípady
41
Spolu:
327
Blok.pokuty : 38 pokút v celkovej sume
7 900

MsP Šaľa
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euro

Prichádza EURO

Z

avedenie eura na Slovensku síce ešte nie je definitívne, ale pravdepodobnosť je veľmi vysoká. Mesačník
samosprávy sa euru bude venovať a bude vás informovať
o tom, čo euro prinesie do vášho každodenného života.
Jednou z dôležitých vecí pri prechode na euro bude aj
dôvera medzi občanmi a podnikateľmi. Sú to podnikatelia, ktorí môžu znížiť obavy zo zavedenia eura tým, že napríklad nezneužijú prepočítavanie cien na ich zvyšovanie.
Preto splnomocnenec vlády pre zavedenie eura a Podnikateľská aliancia Slovenska vytvorili Etický kódex a vyzývajú
podnikateľov, aby sa k nemu prihlásili.
K tejto výzve sa pridalo aj mesto a preto zverejňujeme
text etického kódexu s tým, že podnikatelia sa k nemu
môžu prihlásiť na stránke mesta www.sala.sk. Zoznam
podnikateľov, ktorí tak urobia, budeme zverejňovať na internetovej stránke mesta a v mesačníku samosprávy.
Etický kódex
My, signatári tohto kódexu, realizujúci svoje aktivity na
území Slovenskej republiky, prehlasujeme, že:
»» si vážime pravdivosť, čestnosť, principiálnosť, rovnosť,
transparentnosť a spolupatričnosť;
»» dodržiavanie zákonov je pre nás samozrejmosťou;
»» si ctíme pravidlá etického správania, ktoré sú pre nás
základnými princípmi pri každodennej – či už podnikateľskej alebo inej – činnosti;
»» nám záleží na dobrých vzťahoch s verejnosťou, s našimi zákazníkmi a celým naším okolím, pretože si uvedomujeme, že iba v zdravom podnikateľskom prostredí
môže byť aj naša činnosť úspešná;
»» veríme, že úspešná implementácia meny euro napomôže rýchlejšiemu rastu slovenského hospodárstva a zlepšovaniu konkurencieschopnosti.
»» Aby sme naším zákazníkom uľahčili ich adaptáciu na
euro a orientáciu v novom menovom systéme, zaväzujeme sa, že:
»» nezneužijeme proces zavedenia eura na neodôvod-

nené cenové pohyby našich produktov a služieb, pre
tože naše ceny sú tvorené na základe dopytu a po
nuky;
»» budeme pôsobiť smerom k našim dodávateľom i zákazníkom, aby konali rovnako a nevyužívali proces
zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby;
»» zavedieme systém duálneho oceňovania tovarov
a služieb v čo najkratšom termíne po zverejnení pev
ného výmenného kurzu Národnou bankou Sloven
ska;
»» prepočty cien z národnej meny na euro budeme vykonávať dôkladne a s maximálnou možnou presnosťou;
»» na našich predajných miestach budeme viditeľne zobrazovať oficiálny výmenný kurz;
»» vytvoríme možnosti, aby si zákazníci mohli jednoduchým spôsobom porovnať ceny nami ponúkaných
produktov a služieb;
»» sa zapojíme do neformálnych vzdelávacích aktivít,
v ktorých zákazníkom vysvetlíme, aké zmeny ich
v súvislosti so zavedením eura čakajú a ktorým aspektom bude treba pri nákupoch venovať zvýšenú
pozornosť;
»» v našich marketingových materiáloch budeme uvádzať dvojaké ceny priamo pri tovaroch a službách,
pričom vždy zobrazíme aj konverzný kurz;
»» svoje obchodné prevádzky zabezpečíme dostatočným objemom hotovosti v euro, aby sme napomohli
čo najhladšiemu priebehu výmeny peňazí počas duálneho obehu.
K uvedenému sa zaväzujeme dobrovoľne s cieľom pod
poriť eurointegračné procesy Slovenskej republiky vrátane
kampane pod heslom Každý cent sa ráta.
Ďalšie informácie o zavedení eura na Slovensku:
www.euromena.sk

už 125 počítačových vodičákov

S

poločnosť CIT s.r.o. Bratislava v spolupráci s mestom Šaľa a ZŠ Hollého
realizuje projekt, pod názvom „Európsky
vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti.” Projekt je financovaný zo štrukturálnych
fondov Európskej únie, presnejšie z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Súčasťou projektu je vyškolenie 300
frekventantov v práci s počítačovou technikou a otestovanie ich vedomostí a zručností s možnosťou získať certifikát ECDL – európsky počítačový „vodičák“. Projekt sa realizuje v období marec 2007

až september 2008. Skupina 300 účastníkov je rozdelená
nasledovne:
»» 200 učiteľov základných a stredných škôl okresu Šaľa
»» 100 zamestnancov mestského úradu a nepedagogických zamestnancov škôl
Frekventanti absolvujú školenie v rozsahu 40 hodín, na
ktorom sa budú teoreticky vzdelávať a nadobúdať prak
tické skúsenosti v práci so softvérovým balíkom Micro
soft Office a s operačným systémom Windows XP. Do
konca marca bolo školených už 230 záujemcov, testov sa
zúčastnilo 132 z nich a 125 ich bolo úspešných.

RNDr. Peter Gallo, konateľ spoločnosti
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MODRÉ TRAKY Z VRÁBeľ A MATERINKY ZO ŠALE

VÍŤAZMI DETSKÉHO JAVISKOVÉHO SNA

V

dňoch 3. a 4. apríla 2008 sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických
miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti.
Detský javiskový sen je súťažnou prehliadkou neprofesionálnych kolektívov, ktoré inscenujú literárne, autorské texty a je súčasťou Scénickej žatvy 2008.
Všetky predstavenia boli venované detskému divákovi. Počas prvého dňa prehliadky sa predstavilo šesť
detských divadelných súborov: DDS Plamienok zo
Štúrova, DDS Modré traky z Vráblov, DDS Ekožrútik
z Mojmíroviec, DDS Rámus Vinodol z Nitry, DDS
Bastriguly z Nových Zámkov a DDS Hľadáčik z Tlmáč. Druhý deň prehliadky sa o priazeň odbornej
poroty uchádzali okrem detských divadelných súborov aj divadelníci v kategórii scénických miniatúr
a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Svoje herecké
nadanie a tvorivosť predviedli súbory: DS Adivadlo
z Vrábeľ, DDS Zasesmelendve z Nitry, DDS Kniežatko z Nitry, DDS Kocúrik z Nových Zámkov, DDS pri
ZUŠ z Mojmíroviec a domáci divadelný súbor Materinky.
Na návrh odbornej poroty si prvé miesto a nomináciu na celoštátnu prehliadku detskej dramatic-

WEBOVÁ STRÁNKA MsKS

A

ktuálne informácie o kultúrnych podu
jatiach, programe kina, aktualizovanú
fotogalériu a mnoho iného nájdete na novej
webovej stránke MsKS. Neváhajte kliknúť:
kultura.sala.sk alebo www.sala.sk/kultura

kej tvorivosti Zlatá priadka Šaľa 2008 odniesol DDS
Modré Traky s predstavením Zlatá priadka na motívy
rovnomennej rozprávky. V kategórii dospelých divadiel hrajúcich pre deti porotu najviac zaujal domáci
divadelný súbor Materinky s predstavením Strašiaci.
Svoju hru o strašiakoch, bosorákoch a čarodejniciach
budú môcť predviesť na celoštátnej prehliadke Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2008.
Bc. Denisa Miklášová

S klobúkom
v ruke

D

ňa 16.04.2008 sme privítali v priestoroch KS
Večierka žiakov tretieho ročníka ZŠ Pionierska na súťažno – zábavnom kvíze o spoločenskom
správaní „S klobúkom v ruke“. Deti si úvodom vypočuli príbeh jednej žiačky, ktorá sa nespráva najslušnejšie cestou do školy, ani v škole. Možno sa
v nej niektoré deti aj spoznali. V súťažnej časti sa od
detí pri hraní scénok vyžadovalo aj herecké nadanie, ktoré žiadnemu z nich nechýbalo. Klobúk dole
pred nimi – všetci to perfektne zvládli. Aj samotné testy im išli výborne, čo sme nakoniec aj spolu
zhodnotili. Veľmi nám pomohla i naša bývalá kolegyňa pani Ludmila Szalaiová, ktorá názorne vysvetlila deťom veľa vecí napríklad ako vzniklo snímanie
klobúkov z hláv pánov v stredoveku. Nakoniec nám
neostáva iné, len dúfať, že vedomosti, ktoré sme sa
snažili im odovzdať, padli na úrodnú pôdu.
Katarína Gáborová
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kultúrna Šaľa

Strhujúci koncert
Cigánskych diablov

P

iatok 18. apríla sa o 19.00 hod. konal v šalianskom dome kultúry unikátny koncert
Cigánskych diablov. Divadelná sála bola obsadená do posledného miesta a očakávania všetkých
sa určite naplnili. 90 minút trvajúci koncert bol
nesmierne strhujúci a podmanivý. Nikto z tých,
čo sa naň prišli pozrieť určite neoľutoval.
Mgr. Zuzana Demínová

MÁJOVÁ RADOSŤ V ŠALI
1. máj sa každému z nás spája s príjemnou
hudbou a dobrým občerstvením. Mestské kultúrne stredisko v Šali pripravilo na tento deň
program pod výstižným názvom Májová radosť, ktorá sa uskutoční na námestí pred Mestským úradom v Šali. Podujatie otvoria krátko
pred 13-tou hodinou mažoretky zo ZUŠ Šaľa,
po ktorých svojim milým vystúpením potešia
prítomných divákov deti z detského folklórneho
súboru Kratulienka. V rámci hudobných vystúpení sa predstaví s malou dychovou hudbou ka-

pela Kesanka. Ich repertoár tvoria najmä piesne
z regiónu južného Slovenska, skladby klasikov
dychovej hudby i piesne v moderných rytmoch.
Spolu s Kesankou účinkuje aj humorno-spevácke teleso „Bánovské Mrchane“. Po nich vystúpi
domáca kapela. Prvomájový program uzavrie
známa hudobná skupina PROFIL so svojimi
osvedčenými hitmi z ľudových piesní. Samozrejme nebude chýbať ani dobrá pečená klobása, či
cigánska pečienka.
Bc. Denisa Miklášová

Šest tanečních hodin
v šesti týdnech

V

mesiaci apríl si prišli milovníci
divadla na svoje. Šalianskemu
publiku sa predstavila vynikajúca česká dvojica hercov OLDŘICH KAISER
A CHANTAL POULLAIN v divadelnej hre Šest tanečních hodin v šesti
týdnech. Svoju profesionalitu a herecké umenie nám naplno predviedli 05.
apríla o 19.00 h v divadelnej sále DK
Šaľa. Neostáva nám iné, len dodať, že
dúfame, že sa s nimi v budúcnosti na
pôde šalianskeho Domu kultúry ešte
stretneme.
Mgr. Zuzana Demínová
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Dopravná výchova
na školskom dvore

J

arné slniečko vylákalo posledný marcový
deň deti z 2.A na školský dvor, aby si spravili veľmi pestrú a zaujímavú hodinu prvouky.
Témou hodiny bolo: Bezpečné správanie sa detí
na ceste.
Každé dieťa dostalo za úlohu doma si vopred
pripraviť jednu značku a zistiť si, čo vlastne táto
značka znamená. To, že si deti dali na výrobe značiek záležať, bolo evidentné, značky boli takmer
presnými kópiami ich originálov.

Okrem značiek si viaceré deti zadovážili od
rodičov aj reflexné vesty, ktoré slúžia na lepšiu
identifikáciu postáv ľudí na cestách, tiež terčíky,
na riadenie cestnej premávky a čiapky s nápisom dopravná polícia. Deti si potom navzájom
vysvetlili význam jednotlivých značiek, učili sa
riadiť imaginárnu premavku, prechádzali cez cestu správnym spôsobom a ukazovali, ako správne
chodiť po chodníku a na ceste. Zahrali si scénku,
v ktorej malí policajti upozornili nedisciplinovaného chodca a vysvetlili mu, ako správne a hlavne
bezpečne prejsť cez cestu.
Hodina prvouky deťom formou hier a názorných ukážok pomohla uvedomiť si dôležitosť
bezpečného správania sa na cestách.
Iveta Sabová
triedna učiteľka 2.A
ZŠ J.C. Hronského, Šaľa
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OSS Šaľa

Čo možno neviete
o Organizácii sociálnej
starostlivosti mesta Šaľa

V

nedávnych dňoch poskytla Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa verejnosti svoju výročnú správu za rok 2007. Činí
tak každoročne, vždy po spracovaní a zhodnotení ekonomických a vecných výsledkov, ktoré
organizácia dosiahla v uplynulom roku. Cieľom
výročnej správy je na základe číselných ukazovateľov a faktov priblížiť verejnosti paletu a rozsah
služieb poskytovaných organizáciou. Je tiež odpočtom nakladania s verejnými financiami, ktoré
sú zdrojom krytia jej prevádzkových potrieb.
V súčasnosti poskytuje organizácia sociálne
služby v nasledovných 17 zariadeniach:
»» Detské jasle na Okružnej ul. 11 s kapacitou 14
miest
»» Domov dôchodcov NÁDEJ na Nešporovej ul.
21 s kapacitou 20 lôžok
»» Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
na Okružnej ul. 11 s kapacitou 14 miest
»» Domov pre osamelých rodičov s kapacitou 10
miest
»» Dom s opatrovateľskou službou na Ul. V. Šrobára s dispozíciou 32 bytov
»» Dom s opatrovateľskou službou na Narcisovej
ul. s dispozíciou 21 bytov
»» Jedáleň pre dôchodcov pri DSSPDD na Okružnej ul. 21 s kapacitou 80 obedov
»» Jedáleň pre dôchodcov pri Domove dôchodcov
na Nešporovej ul. s kapacitou 80 obedov
»» Klub dôchodcov č. 1 na Hornej ul. 11 s kapacitou 100 miest
»» Klub dôchodcov č. 2 na Kráľovskej ul. 21 s kapacitou 40 miest
»» Klub dôchodcov č. 3 v mestská časti Veča na
Narcisovej ul. 19 s kapacitou 50 miest
»» Klub zdravotne postihnutých občanov na Krížnej ul. 4 s kapacitou 40 miest
»» Práčovňa opatrovateľskej služby pri Dome
s opatrovateľskou službou, Ul. V. Šrobára
»» Práčovňa opatrovateľskej služby pri Dome
s opatrovateľskou službou, mestská časť Veča

»» Stredisko osobnej hygieny pri Klube dôchodcov 1
»» Stredisko osobnej hygieny pri Klube dôchodcov 2
»» Útulok pre bezdomovcov na Jazernej ul. 22
s kapacitou 10 lôžok
Okrem služieb zariadení poskytuje organizácia
terénnu opatrovateľskú službu v domácnostiach
v súčasnosti pre 28 klientov na území celého
mesta.
Z číselných a faktografických údajov, ktoré poskytuje Výročná správa OSS za rok 2007 uvediem
na ilustráciu aspoň niektoré:
»» celkový počet klientov vo všetkých druhoch
poskytovaných sociálnych služieb je 707, z nich
je 42 vo veku do 18 rokov, 143 vo veku od 19 do
59 rokov a 522 vo veku nad 60 rokov
»» priemerné mesačné náklady vynaložené organizáciou na služby pre jedného klienta predstavujú 1 795 Sk, sú však veľmi diferencované
v závislosti od druhu poskytovaných služieb,
najmenšie sú priemerné náklady na klienta
v klube zdravotne postihnutých 101 Sk a najvyššie v domove dôchodcov 12 586 Sk mesačne
»» priemerné úhrady klientov za poskytované
služby sú 449 Sk mesačne, tiež sú však výrazne
diferencované v závislosti od druhu poskytovaných služieb od 193 Sk mesačne za opatrovateľskú službu v DOS až do 3 741 Sk za služby
domova dôchodcov, ku ktorým je treba ešte dopočítať v priemere 2 430 Sk mesačne za
stravné
»» služby zabezpečuje 70 zamestnancov organizácie, ich prepočítaný stav na plný pracovný úväzok je 55, z celkového počtu zamestnancov je
60 žien a 10 mužov
»» najviac zamestnancov v počte 29 má organizácia na pracovnej pozícii opatrovateľka
»» financovanie prevádzky OSS je v zásade trojzdrojové, základom je príjem z vlastnej činnos-
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ti za poskytované služby, druhým zdrojom je
prevádzkový príspevok od zriaďovateľa, ktorým je mesto Šaľa a tretím zdrojom príspevok
na sociálne služby poskytovaný Nitrianskym
samosprávnym krajom
»» finančné príjmy organizácie za rok 2007 činili 15 227 867 Sk, z nich výnosy z vlastnej činnosti boli 3 910 867 Sk, príspevok mesta činil
8 180 000 Sk a príspevok na poskytovanie so
ciálnych služieb od NSK predstavoval 3 137 Sk
»» vynaložené náklady na prevádzku OSS v roku 2007 predstavovali 15 414 199, z hľadiska
prevádzkových nákladov je najnáročnejšia nepretržitá prevádzka domova dôchodcov a jeho
jedálne, na ktorú sme vynaložili 4 999 538 Sk,
teda takmer tretinu celkových nákladov
»» z prevádzkových nákladov bolo vynaložených
8 042 247 Sk na mzdové náklady a 2 760 042 Sk
na zákonné odvody, osobné náklady predstavujú 71,6 % celkových nákladov, pričom priemerná mesačná mzda zamestnanca OSS bola
11 758 Sk
»» činnosť organizácie podporilo v uplynulom

roku sponzorským darom 39 fyzických a právnických osôb
Zverejnenie výročnej správy bolo i príležitosťou poďakovať sa v mene organizácie, jej zamestnancov i klientov všetkým, s ktorými sme mohli
spolupracovať a ktorí nás akýmkoľvek spôsobom
podporili. Využívam aj túto príležitosť opätovne
im vyjadriť úprimné poďakovanie za poskytnuté
dary či pomoc. V pretrvávajúcej zložitej ekonomickej situácii, ktorá nie veľmi praje terciárnej
sfére spoločnosti, je každá pomoc vítaná s
osobitnou vďačnosťou.
Pre záujemcov o bližšie a podrobnejšie informácie o činnosti, štruktúre, personálnom zložení či hospodárení organizácie je úplné znenie
Výročnej správy OSS za rok 2007 k dispozícii na
webovej stránke OSS na adrese www.oss-sala.sk.
Nájdu tam aj ďalšie užitočné informácie o službách a cenách za ne, či potrebné kontakty. Záujemcovia o služby organizácie si môžu stiahnuť
potrebné formuláre žiadostí.
Ľubor Gáll, OSS Šaľa
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Pracovné stretnutie

o problematike správania
sa detí a mládeže

D

ňa 19.03.2008 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie riaditeľov základných škôl,
stredných a špeciálnych škôl, pracovníkov odboru školstva Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja, Školského i inšpekčného centra
v Nitre, odboru školstva mestských úradov, pedagogicko-psychologických poradní, oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresnej prokuratúry a mestských polícií v Nových
Zámkoch. Šali, Šuranoch a Štúrove, v súvislosti
s problémami zisťovanými Policajným zborom
týkajúcimi sa správania detí a mládeže. Hlavným organizátorom boli Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Nitre a Krajský školský úrad
v Nitre. Členovia delegácie za naše mesto sa aktívne
zapojili do pracovného jednania a diskutovali na da-

né témy napr. mobilné telefóny v škole, záškoláctvo,
problematika neprispôsobivých detí, požívanie alkoholických nápojov neplnoletými osobami, problematika závislostí alebo problematika extrémizmu.

ŠPORTOM PROTI DROGÁM

Turnaj vo volejbale

D

ôležitú časť prevencie a riešenia problému závislostí tvorí aj atraktívne trávenie
voľného času detí a dospelých. V rámci projektu
„Štafeta prevencie – mesto prevencie“ sa uskutočnilo dňa 19. marca 2008 na Základnej škole Jána
Hollého v Šali podujatie pod názvom„Športom
proti drogám“ – turnaj vo volejbale.

Podujatie pripravil a organizačne zabezpečil
team pracovníkov školy pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Lehockej. Do turnaja sa zapojili
4 družstvá z radov rodičov, učiteľov a žiakov.
Výsledky:
1. miesto – Rodičia
2. miesto – Učitelia
3. miesto – Žiaci
4. miesto – Žiačky
Účastníci podujatia, okrem vyjadrenia odmietavého postoja voči závislostiam, podávali aj vynikajúce športové výkony, ešte viac
sa upevnili vzťahy medzi rodičmi, učiteľmi a
žiakmi, získali sa aj nové a zaujímavé nápady
do ďalšej práce.
Podujatie malo veľký ohlas medzi účastníkmi, v jeho organizácii budeme pokračovať každoročne, čím bude mať pevné miesto
v celoročnom programe aktivít zameraných
na problematiku zdravého životného štýlu.
Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy
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Projekt – Šaľa – mesto prevencie 2007/2008

Prevencia športom – športom k zdraviu
Organizátor: SŠ, Nivy 2, Šaľa – Veča
Účastníci: študenti a vyučujúci SŠ:
OZ SPŠCH, SPŠ, SOUCH
Hostia: zástupca projektu Šaľa –
mesto prevencie za MsÚ Šaľa RSDr.
Peter Gomboš, zástupca novín Mladí
v Šali Tibor Kováč, riaditeľ PPP v Šali
Mgr. Marián Šperka
Program:
1. Hudba – príchod športovcov na palubovku
s logom projektu
2. Otvorenie a príhovor – RSDr. Peter Gomboš
3. Odovzdanie sponzorského daru MsÚ Šaľa
športovcom
4. Príhovor študentov – Eliška Benická, Daša Tökölyová

5. Predstavenie športovcov – Roman
Mladý, Silvia Bennárová
6. Rozhovory so športovcami – Eliška
Benická, Daša Tökölyová
7. Športové zápasy vo volejbale – miešané družstvá, v hádzanej – dorastenky proti dorastencom a v halovom fut
bale – súťaž chlapčenských družstiev
Vyhodnotenie:
Akciou sme chceli poukázať na možnosti aktívneho využitia voľného času bez drog. Okrem
športovcov a žiakov 4. ročníka, ktorí v tento deň
maturovali zo slovenského jazyka, ostatní žiaci sa
tejto akcie zúčastnili ako diváci v hľadisku pod
pedagogickým dozorom svojich učiteľov. Zámerom bolo aj zblíženie študentov Spojenej školy, či
už športovcov pri tvorbe spoločných družstiev i miešaných družstiev chlapcov a dievčat, alebo zblíženie divákov podporovaním
pekného športového výkonu bez ohľadu na
to, ktorú OZ Spojenej školy študent navštevuje.
Takúto akciu sme uskutočnili prvýkrát
a veríme, že v činnosti budeme ešte pokračovať.
MsÚ Šaľa ďakujeme za sponzorovanie
športovo-preventívneho podujatia.
RNDr. Jozefína Pogranová
zástupkyňa riaditeľky školy

44. ročník chemickej olympiády

D

ňa 14. 03. 2008 sa uskutočnil 44. ročník
okresného kola chemickej olympiády na
Spojenej škole v Šali.
Na olympiáde sa zúčastnilo 36 žiakov základných škôl z okresu Šaľa. Žiaci súťažili v teoretickej
časti a v laboratóriách v praktickej časti. Úspešnosť bola až 70%. Všetkým úspešným riešiteľom
srdečne blahoželáme.
Najviac vedomostí z oblasti chémie preukázali
žiaci, ktorí budú náš okres reprezentovať na regionálnom kole chemickej olympiády v Nitre.

Sú to žiaci:
1.) Kevin Mészáros
ZŠ J. Murgaša Šaľa
2.) Anikó Hanzelíková ZŠ s VMJ A. Pongrácza
Neded
3.) Jana Vrabcová
ZŠ Pionierska Šaľa
4.) Timea Hatváni
ZŠ Pionierska Šaľa
5.) Dóra Puterová ZŠ s VJM P. Pázmánya Šaľa
Všetkým postupujúcim žiakom prajeme veľa
úspechov!
Ing.A. Šebeňová
ZŠ Pionierska č.4, Šaľa
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Ocenení pedagógovia

T

ohtoročné celookresné oslavy Dňa učiteľov
sa uskutočnili 2. apríla 2008 v kongresovej
sále Mestského úradu v Šali. Predsedníčka komisie školstva, Ing. Helena Psotová, vo svojom príhovore vyzdvihla dlhoročnú výchovnú i vzdelávaciu
činnosť pedagógov, majúc na zreteli odkaz učiteľa
národov – Jana Amosa Komenského. Pedagógov
na ocenenie navrhli riaditelia škôl a školských zariadení a ich zriaďovatelia. Z mestských škôl bolo
ocenených 28 pedagógov, ktorým primátor mesta
odovzdal ďakovný list a pamätnú medailu. Starostovia obcí nášho okresu ocenili 19 učiteľov. V závere slávnostného aktu za všetkých učiteľov vyslovil
poďakovanie PaedDr. Roman Urbánik.
Zoznam ocenených pedagógov – mestské školy: Mgr. Janka Tóthová (ZŠ Bernolákova), Mgr.
Stela Pišteková (ZŠ Bernolákova), Mgr. Lýdia Porubčanová (ZŠ Hollého), PaedDr. Drahoslava Tetliaková (ZŠ Hollého), Mgr. Mária Ondrašinová (ZŠ
J. C. Hronského), Mgr. Ildikó Kolenčíková (ZŠ J.
C. Hronského), PhDr. Iveta Janikovičová (ZŠ J. C.
Hronského), Mgr. Milena Bahureková (ZŠ J. Murgaša), Mgr. Eva Holatová (ZŠ J. Murgaša), Eva Zemanová (ZŠ J. Murgaša), Mgr. Adriana Klbiková
(ZŠ Pionierska), Nora Runáková (ZŠ Pionierska),
Mgr. Andrea Rusznáková (ZŠ s MŠ s VaVJM P.P.),
Nora Valentínová (ZUŠ Šaľa), Zita Šípková (CVČ
Šaľa), Judita Žáčeková (MŠ Budovateľská), Mgr.

Dana Pappová (MŠ Družstevná), Irena Vargová
(MŠ Hollého), Ingrid Swietyová (MŠ Nešporova),
Ľudmila Žemberová (MŠ Okružná), Lívia Ballánová (MŠ 8. mája), Marta Poláková (MŠ P.J.Šafá
rika), Mgr. Danuša Samoľová (Špeciálna ZŠ), Mgr.
Ita Troupová (SOUP), Jozef Juriga (Spojená SŠ, OZ
SPŠ), PaedDr. Daniela Stieranková (Spojená SŠ, OZ
SPŠCH), Mgr. Anna Kúkelová (Spojená SŠ, OZ SOUCH), Mgr. Edita Vilkusová (Gymnázium J. Fándlyho).
Zoznam ocenených pedagógov zo škôl v obciach okresu: Mgr. Libuša Lenčéšová (ZŠ Hájske),
PaedDr. Roman Urbánik (ZŠ s MŠ Horná Kráľová),
Mgr. Renáta Urbániková (ZŠ Močenok), Mgr. Anton Somorčík (ZŠ Močenok), Mgr. Sidónia Vörösová (ZŠ s MŠ Selice), Mgr. Zita Vadkertiová (ZŠ s MŠ
s VJM L. O.Selice), Oľga Ladičová (ZŠ s MŠ Trnovec
nad Váhom), Margita Vančíková (ZŠ s MŠ Trnovec
nad Váhom), Mgr. Daniel Molota (ZŠ s MŠ Vlčany), Mgr. Denisa Deáková (ZŠ s MŠ s VJM Vlčany),
Mgr. Gyula Fördös (ZŠ s VJM Á. P. Neded), Mgr.
Eva Marková (ZŠ 1.-4.roč. Neded), Mgr. Magdaléna Császárová (ZŠ s VJM Žihárec), Mgr. Eva Lelovicsová (ZŠ Tešedíkovo), Mgr. Alžbeta Bosáková
(ZŠ Tešedíkovo), Bc. Ildikó Csicsolová (ZŠ s VJM
Tešedíkovo), Mgr. Eva Némethová (ZŠ s VJM Diakovce), Mária Čierniková (ZŠ 1.-4.roč. Diakovce),
Iveta Vrbovská (MŠ Diakovce).
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Slávik Slovenska
v ZŠ Jána Hollého

„Prídi, Janík, premilený“... táto a mnohé iné
slovenské ľudové piesne zneli príjemným prostredím školskej knižnice ZŠ Jána Hollého v Šali počas školského kola súťaže Slávik Slovenska dňa
3. apríla 2008. Súťaži predchádzala príprava jednotlivých spevákov pod vedením vyučujúcich.
O spev ľudových piesní majú väčší záujem mladší žiaci, čo sa prejavilo aj na účasti. Z celkového
počtu 29 súťažiacich bolo v prvej kategórii (1. – 3.
ročník) 16 žiakov, v druhej kategórii (4. – 6. ročník) 9 žiakov a v tretej kategórii (7. – 9. ročník)
len 4 žiaci.
Umiestnenia žiakov v jednotlivých kategóriách:
I. kategória: 1.miesto P. Sláviková, 2. miesto I.
Lenčéšová, 3.miesto M. Baranovič
II. kategória: 1.miesto M. Takácsová, 2. miesto
L. Krivošíková, 3.miesto S. Kačiová

III. kategória: 1.miesto P. Šrámek, , 2. miesto V.
Tokolyová, 3.miesto S. Lišková
Veríme, že víťazi budú úspešne reprezentovať našu školu v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska.
Mgr. Jana Vrábelová, Mgr. Lívia Al-Aliová

Zápis detí

do predškolských zariadení

M

arec je nielen Mesiacom knihy, ale aj
mesiacom zápisu detí do predškolských zariadení. Osem materských škôl v našom
meste ponúka predškolákom široké spektrum
výchovnej, vzdelávacej i záujmovej činnosti. Rodičia majú možnosť vybrať pre svoje dieťa také
predškolské zariadenie, ktoré vyhovuje jeho zá-

ujmom, rozvíja individuálne schopnosti a zručnosti. Po marcovom zápise evidujeme v našich
materských školách 665 detí, čo je o 21 detí menej oproti stavu k septembru 2007. Zapísať svoju
ratolesť si ešte môžu rodičia aj v priebehu ďalších mesiacov i počas celého roka.
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FUTBAL

P

rvoligoví futbalisti Slovana Duslo Šaľa už
naplno zarezávajú v dôležitých bojoch
o zotrvanie medzi prvoligovou futbalovou elitou
a ako ukázali výsledky prvých siedmych kôl jarnej
odvety (Poznámka autora: v čase našej uzávierky)
rodia sa výsledky, ktoré prekvapia aj futbalových
odborníkov. Zverenci trénerov Martina Babinca
a Ondreja Takácsa dobre odštartovali, keď v 19.
kole remizovali na pôde vedúceho Prešova 1:1
(1:0) gól Najman, v 20. kole doma s Podbrezovou
2:2 (1:1) góly Lancz a Dékány a remízu si priniesli
aj v 21. kole, keď dokázali remizovať v Košiciach
s rezervou 1:1 (1:0), keď skóroval Šajbidor. Určité
sklamanie pre šalianskych priaznivcov prinieslo
ich vystúpenie na domácej pôde s Michalovcami
v 22. kole, keď sme po neuspokojivej hre prehrali
1:2 (0:2), gól Simonides. O kolo neskôr sa im síce
podaril reparát, keď v ďalšom dôležitom domácom dueli porazili Humenné 1:0 (0:0) gólom Laláka, ale v rozlete ich zastavil v 24. kole Lučenec,
kde prehralo Duslo Šaľa 2:0 (1:0), keď oba góly
inkasovali z pokutových kopov. Posledné dôležité stretnutie pred našou uzávierkou na domácej
pôde so Starou Ľubovňou naši futbalisti zvládli
a poslali goralov domov so štvorgólovou nádiel-

kou, keď po dva góly zaznamenali Vencel a stopper Vojtíšek. Do konca majstrovských prvoligových bojov zostáva ešte odohrať 8 majstrovských
kôl, pričom každý získaný bod sa premietne do
postavenia mužstva . Tabuľka po 25. kole: 1. Prešov 48:9 – 58 bodov, 2. Podbrezová 36:22 – 42
bodov, 3. Lučenec 41:33 – 38 bodov, 4. Inter Bratislava 36:33 – 37 bodov,.... 7. ŠAĽA 30:29 – 32
bodov,.... 11. Trebišov 21:50 – 23 bodov, 12. St.
Ľubovňa 26:49 – 20 bodov.
Najbližší program našich futbalistov: 26. kolo:
Inter Bratislava – ŠAĽA 19.4.2008 – 10.30 hod.;
27. kolo: ŠAĽA – Trebišov 26.4.2008 – 16.00
hod.; 28. kolo: Rim. Sobota – ŠAĽA 3.5.2008 –
16.30 hod.; 29. kolo: ŠAĽA – Prievidza 10.5.2008
– 16.30 hod.; 30. kolo: ŠAĽA – Prešov 17.5.2008
– 17.00 hod.; 31. kolo: Podbrezová – ŠAĽA
20.5.2008 – 17.00 hod.; 32. kolo: ŠAĽA – Košice
„B“ 24.5.2008 – 17.00 hod.; 33. kolo: Michalovce
– ŠAĽA 31.5.2008 – 17.00 hod..
Priaznivci šalianskeho futbalu veria, že po poslednom 33. kole budú naši futbalisti na takom
mieste v prvoligovej tabuľke, ktoré im zaručí prvoligovú príslušnosť aj pre ďalší ročník slovenskej
elitnej súťaže.

Šalianske kolky na víťaznej vlne

Š

tvorprúdová kolkárska dráha v Pobedime bola dejiskom záverečného turnaja
jednotlivcov a dvojčlenných dorasteneckých
družstiev v kolkoch. Vynikajúci úspech dosiahli mladé kolkárske nádeje šalianskeho Dusla
(Branislav Bol a Richard Tóth), ktorí zásluhou
tretieho miesta na tomto turnaji si vybojovali
v najvyššej dorasteneckej kolkárskej súťaži víťazstvo v konkurencii 9 družstiev, keď pri rovnosti
bodov s kolkármi ŠKK Tlmače mali väčší počet
prvenstiev na odohratých turnajoch. Výsledky 6.
turnaja v Pobedime – jednotlivci: 1. Marek Zajko – 583 kolov, ... 5. Branislav Bol (Duslo Šaľa),... 8. Richard Tóth (Šaľa),...
Súťaž družstiev: 1. Tlmače (J. Zajko, M. Zajko)
– 1117 kolov, 2. Rakovice, 3. Duslo Šaľa R. Tóth
a B. Bol). Prvenstvo v celoročnej súťaži (6 turnajov) si v súťaži jednotlivcov vybojoval v kon-

kurencii 24 pretekárov Marek Zajko (Tlmače)
– 107 bodov, pred Tiborom Vargom (Zl. Klasy) –
88 bodov a tretie miesto obsadil s 87 bodmi Branislav Bol (Šaľa),...... 7. Richard Tóth – 72 bodov
(Šaľa). Súťaž družstiev sa skončila dokonalým
triumfom zástupcov nášho kraja, keď obsadili
prvé tri miesta. Zvíťazilo Duslo Šaľa – 37 bodov,
(priemer dvojice 986 kruhov), pred ŠKK Tlmače
– 37 bodov (priemer 973 kolov) a KK Zlaté Klasy
– 30 bodov (priemer 955 kolov). Úspech šalianskych mladých kolkárov v súťaži družstiev a jednotlivcov mohol byť ešte cennejší, ale na prvom
turnaji neštartovali a tak sa im do celkového poradia zarátal iba bodový zisk z piatich turnajov.
Branislav Bol s Richardom Tóthom potvrdili, že
sú talentovaní kolkári, čo dokazujú v majstrovských stretnutiach družstiev šalianskych seniorov, za ktoré štartujú..
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HÁDZANÁ

P

red štartom medzinárodnej hádzanárskej
WHIL odborníci favorizovali k obhajobe
majstrovského titulu na Slovensku samozrejme michalovskú Iuventu a posilnený bratislavský ŠKP spolu so Šaľou a Trenčínom im mali tvoriť dvornú suitu.
Dvadsať dva kolový maratón v základnej časti však
priniesol na radosť priaznivcov šalianskej hádzanej
zvrat v predpovediach hádzanárskych odborníkov,
nakoľko prvenstvo v základnej časti WHIL patrí
šalianskemu Duslu, ktoré odsunulo za seba ostatné
kolektívy nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Zverenkyne trénerky Dariny Braunovej zasadli v druhej
polovičke na hádzanársky trón, z ktorého ich nezosadili ani Michalovce a s dvojbodovým odstupom
od majstrovskej Iuventy získali prvenstvo, keď v posledných piatich záverečných dueloch, v ktorých sa
stretli so 4 kandidátmi na postup do play – off stratili iba bod po výsledkoch: Zlín – Šaľa 21:34, Michalovce – Šaľa 28:28, Šaľa – Jindř. Hradec 32:22, Banská Bystrica – Šaľa 26:29 a Šaľa – Veselí n/M 36:15
(Poznámka autora: K hodnoteniu hádzanárskej ligy
sa vrátime v ďalších číslach).
Tabuľka po 22.kole: 1. Šaľa 665:483 – 38 bodov,

2. Michalovce 717:517 – 36 bodov, 3. Olomouc
641:514 – 35 bodov, 4. ŠKP Bratislava 574:533 – 31
bodov,...... 11. Zlín 505:657 – 8 bodov, 12. HK Nitra
505:796 – 3 body.
Najlepšie strelkyne WHIL po základnej časti: 1.
I. Luzumová – 165/47 gólov (Písek), 2. Handlová –
160/60 (Veselí n/M), 3. Budayová – 153/28 (Zlín), 4.
Keclíková – 130/31 (Písek), 5. Crhová – 127/39 (Slávia Praha), 6. Tobiášová – 126/34 (Michalovce), 7.
ŠALATOVÁ – 122/32 (ŠAĽA), 8. Lapinová – 120/46
(B. Bystrica), 9. Šašková – 114/0 (Olomouc), 10. Dittelová – 110/22 (Michalovce).
Do záverečnej play – off sa na Slovensku prebojovali dvojice: Duslo ŠAĽA – Štart Trenčín a Iuventa
Michalovce – ŠKP Bratislava. V Česku sú to dvojice:
DHK Olomouc – Jindř. Hradec a Slávia Praha – Slokov Veselí n/M. Hrá sa na tri víťazné stretnutia, štart
play – off bol 19. a 20. apríla 2008, kde sa hralo na
palubovke prvého z dvojice, odvety sa uskutočnili
o týždeň neskôr 26. a 27. apríla 2008. Prípadné piate stretnutie sa hrá v stredu 30. apríla 2008. Víťazné
kolektívy postúpia do finále. Priaznivci šalianskej
hádzanej veria, že by v ňom nemali chýbať šalianske
hádzanárky, víťazky základnej časti.

Karatisti na medzinárodnej scéne

M

ini výprava zástupcov oddielu karate
z Telovýchovnej jednoty Slovan Duslo Šaľa, senior Ľudovít
Kocsis s mladou Paulínou Móriovou štartovala na „mamuťom“ medzinárodnom turnaji
karate v maďarskej Tatabányi,
kde sa zišla silná medzinárodná konkurencia, ktorá si zmerala sily v rámci už 17. ročníka Tempo European karate
cup-u. „Našich reprezentantov
sme vyslali na dobre obsadený
medzinárodný turnaj,“ hovorí
šéf oddielu karate Alexander
Magyar, „aby sa „otestovali“
v zahraničnej konkurencii a najmä u mladej Móriovej nech naberie skúsenosti so súpermi iného
štýlu techniky boja.“ V konkurencii skoro 500
pretekárov z 38 klubov a šiestich krajín (poznám-

ka autora: okrem domácich
pretekárov mali početné zastúpenie Ukrajina, Rumunsko
a na prekvapenie aj Cyprus)
naši pretekári hanbu neurobili. Mladá Móriová sa statočne
borila so svojimi súperkami,
ale k prieniku do užšej špičky to nestačilo, nazbierané
skúsenosti a poznatky však
môže zúročiť v ďalšej svojej
nádejnej kariére. Zástupca
mužského pohlavia Ľudovít
Kocsis skončil svoje záverečné
súboje až tesne pred polnocou
a úspešne. V súťaži kata nad
18 rokov nakoniec vybojoval pre šalianske farby cennú bronzovú medailu.
Zástupcovia karate z nášho regiónu potvrdili aj
v zahraničí, že úspechy z krajských a slovenských
podujatí nie sú náhodné.
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Najlepší športovci mesta
za rok 2007

U

ž po jedenástykrát sa uskutočnilo v priestoroch
Mestského domu kultúry spoločné „Vyhodnotenie
najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov mesta a okresu Šaľa“, ktoré pripravili Mesto Šaľa
a Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov Šaľa,
pre tých, ktorí svojimi výsledkami v minulom roku potvrdili
svoje kvality a ambície v súťažnom meraní so svojimi súpermi. „Vyhodnotenie úspešných a ocenených v našom meste
prebieha podobne ako aj v krajskom meste Nitra,“ hovorí
v svojom príhovore primátor mesta Šaľa Martin Alföldi, „už
po šestnástykrát. Sme na to hrdí, nakoľko je to prejav ocenenia, uznania, ale aj zároveň poďakovania všetkým, ktorí
sa športu akýmkoľvek spôsobom venujú. Úspechy našich
športovcov, ktorí šíria dobré meno mesta a regiónu nielen
doma a v zahraničí, sú aj úspechom všetkých obyvateľov Šale.“ Tieto slová hlavy mesta potvrdila aj nabitá sála Domu
kultúry, čím sa len potvrdilo, že spoluobčania majú o telo
výchovné dianie v našom meste a regióne záujem. Mesto
Šaľa hodnotilo najúspešnejších v kategóriách: jednotlivci
mládež a dospelí, kolektívy mládež a dospelí, kategória tré
nerov a funkcionárov a kategória osobných ocenení bez ur
čenia poradia.
Galéria ocenených – Mesto ŠAĽA
»» Jednotlivci – mládež
Lucia Vlasáková – TJ Slávia SOUP Šaľa, voltíž, tretia na
M SR, tretia na ME v družstvách; Martina Šagátová TJ Slá-

via SOUP Šaľa – voltíž, majsterka Slovenska, tretia na ME
v družstvách; Viktória Borovská – Tanečný klub JUMPING Šaľa, majsterka SR, tretia na MS v disciplíne street
show; Katarína Pocsiková – HK Slovan Duslo Šaľa, hádza
ná, opora starších žiačok, ktoré ako ŠŠS na ZŠ Hollého zís
kali titul majstra SR; Denisa Szarková – HK Slovan Dus
lo Šaľa, hádzaná, opora prvoligového družstva staršieho
dorastu; Samuel Abrahám – TJ Slovan Duslo Šaľa, karate,
družstvo vybojovalo na MSR bronz, majster kraja v súťažiach kata a kumite; Matúš Kompas – TJ Slovan Duslo Šaľa,
atletika, žiacky reprezentant Slovenska, na MSR 3. miesto;
Barbora Pohlová – KŠP TRITÓN Šaľa, plutvové plávanie,
dvojnásobná majsterka SR, štartovala na juniorských ME
v plutvovom plávaní; Orsolya Bondor – KŠP TRITÓN Šaľa,
plutvové plávanie, trojnásobná juniorská majsterka a repre
zentantka SR, štvrtá na ME; Teodóra Szőcs – Klub bojové
ho umenia TAEKWON – DO I.T.F Šaľa, juniorský majster
Slovenska; Denis Marák – Klub bojového umenia TAEK
WON – DO I.T.F Šaľa, juniorský víťaz v Českých Budějovi
ciach a dve striebra v Srbsku; Eduard Matajs – FK Slovan
Duslo Šaľa, futbal, člen mládežníckych regionálnych a re
prezentačných výberov; Marek Sokol – FK Slovan Duslo
Šaľa, futbal, kapitán a opora dorasteneckého druholigového
mužstva; Adam Körösi – Mestský hokejový klub Šaľa, bran
kárska opora mužstva starších žiakov – II. liga, ktoré skon
čilo druhé; Koloman Polgár – Športovo strelecký klub Šaľa,
člen družstva, ktoré získalo na MSR v Košiciach 2x bronz.

Expanzia šalianskych strelcov

Z

áhorácky Holíč bol centrom konania Národnej ligy
mládeže a majstrovstiev Trnavského kraja v streľbe
zo vzduchových zbraní, ktoré boli zároveň nominačnými
pretekmi na majstrovstvá Slovenska. V konkurencii 10
streleckých klubov a viac ako 60 – tky pretekárov, ktoré majú čo prehovoriť v mládežníckom streleckom dianí,
dosiahli vynikajúce výsledky zástupcovia šalianskeho streleckého klubu, ktorí na tomto podujatí vybojovali 8 zlatých, 4 strieborné a jednu bronzovú medailu. Absolútnou
jednotkou v mládežníckej výprave šalianskych mládežníckych strelcov bol Koloman Polgár, ktorý získal 4 zlaté, dve
strieborné a jednu bronzovú medailu. Ďalšie zlato a dve
strieborné pridal Martin Sedlák a tri zlaté získalo družstvo
v zložení: Martin Sedlák, Milan Náčin a Koloman Polgár,
kde v jednom prípade asistoval ako člen tohto družstva
aj Miroslav Lipovský. Družstvo v tomto zložení nakoniec
prekonalo v disciplíne vzduchová puška ISSF v ľahu slovenský rekord o 4 kruhy, keď dokázali nastrieľať 1.996
kruhov z 2000 možných, o ktoré sa podelili Polgár 400
kruhmi, Sedlák 399 a Náčin 397 kruhmi zo 400 možných!

Tréneri a zároveň vedúci funkcionári šalianskeho streleckého klubu František Liptai a Ľudovít Kováč o účinkovaní
a výsledkoch svojich zverencov povedali: „Samozrejme,
že nás tešia výkony a výsledky, ktoré naši zverenci v silnej
mládežníckej konkurencii dosiahli. Tieto sú odrazom dobrej tréningovej disciplíny, talentu a odborného vedenia, ale
aj zúžitkovania vytvorených podmienok. Teší nás aj skutočnosť, že za našimi medailistami rastie garnitúra ďalších
šalianskych streleckých talentov Mirko Lipovský, Matúš
Hovorka,..., ktorí napriek tomu, že majú iba 10 rokov už
siahajú po medailách, resp. umiestňujú sa tesne za najlepšími, čo je prísľubom do budúcna.“ Nedávne vyhodnotenie Mesta Šaľa a Okresnej asociácie telovýchovných jednôt
a klubov Šaľa „Najúspešnejších športovcov, trénerov, funkcionárov a kolektívov za rok 2007“, v ktorom mali početné zastúpenie aj pretekári šalianskeho streleckého klubu
potvrdili, že na mládežníckych majstrovstvách Slovenska,
ktoré sa uskutočnia v Modrom Kameni neďaleko Veľkého
Krtíša, prehovoria do boja o strelecké medaily aj zástupcovia nášho regiónu.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
30

najlepší športovci

»» Jednotlivci dospelí
Adrián Tóth – TJ Slávia SOUP Šaľa, voltíž, majster SR
v jednotlivcoch, člen seniorského družstva – 3. na ME; Henrieta Okruhlicová – kynológia, na majstrovstvách Slovenska bradáčov skončila tretia; Ivana Trochtová – HK Slovan
Duslo Šaľa, hádzaná, pivotka a opora družstva vo WHIL, juniorská reprezentantka SR; Barbora Miškovičová – Spreed
inline klub Stepné kozy, Piate miesto v Slovenskom pohári,
na medz. maratóne Mieru tretia; Štefan Mika – TJ Slovan
Duslo Šaľa, plávanie, striebro z plaveckých MSR veteránov,
účastník ME veteránov; Patrik Ščasný – KŠP TRITÓN Šaľa, plutvové plávanie, päťnásobný majster Slovenska a slovenský reprezentant; Andrea Szabová – Klub bojového
umenia TAEKWON –DO I.T.F Šaľa, dvojnásobná majsterka SR, štartovala na majstrovstvách sveta v Slovinsku; Ján
Jancsó – Klub bojového umenia TAEKWON –DO I.T.F
Šaľa, na majstrovstvách SR zlato a striebro, v Srbsku medzinárodný víťaz; Alexander Nagy – Letecko modelársky klub
pri ZŠ Pionierska Šaľa, účastník majstrovstiev SR a Európy.
Víťaz medz. majstrovstiev Maďarska; Atila Boťanský – HK
RONDIS Šaľa, hádzaná, opora šalianskeho hádzanárskeho
II. ligového klubu mužov; Eva Kolenová – FK Slovan Duslo
Šaľa, futbal, opora dvojnásobného majstra SR, je tiež reprezentantkou Slovenska; Andrej Mikla – FK Slovan Duslo
Šaľa, futbal, opora prvoligového mužstva seniorov; Michal
Tokár – Mestský hokejový klub Šaľa, je najlepším strelcom
II. ligového kolektívu mužov.
»» Kolektívy – dospelí
TJ Slávia SOUP Šaľa – družstvo seniorov, voltíž, družstvo seniorov vybojovalo titul majstra SR a na ME 3. miesto;
TK JUMPING HVK – tanečné disciplíny IDO, kolektív patrí k slovenskej špičke, na ME v Nórsku skončil na 9. mieste;
HK Slovan Duslo Šaľa – družstvo žien, hádzaná, dlhé roky
patrí k špičke vo WHIL, víťaz Slovenského pohára; FK Slovan Duslo Šaľa – družstvo, futbal, ženský futbalový majster
SR, reprezentovalo SR v Lige majstrov.

»» Tréneri
Darina Braunová – HK Slovan Duslo Šaľa, hádzaná,
trénerka družstva žien, druhé vo WHIL, víťaz Slov. pohára,
štart v PVP; Kristína Komlósiová – TJ Slovan Duslo Šaľa,
karate, má nemalý podiel na úspechoch mládežníkov v oddieli; Róbert Mittermayer – TJ Slovan Duslo Šaľa, ľahká
atletika, trénuje bronzových medailistov z M SR: diaľkár M.
Miklós a bežec M. Kompas; Ľubica Hlavatá – HK RONDIS
Šaľa, hádzaná, pôsobí ako trénerka úspešného družstva mužov v II. lige; Milan Mrllák – FK Slovan Duslo Šaľa, futbal,
úspešný tréner II. ligového staršieho doraseneckého mužstva; Ľudovít Schiffer – Mestský hokejový klub Šaľa, dlhoročný hokejový tréner seniorov, ale aj mládeže.
»» Funkcionári
Peter Popluhár – HK Slovan Duslo Šaľa, hádzaná, pracuje viac ako 20 rokov vo Výkonnom výbore HK Slovan Duslo
Šaľa; Zubo Roman – HK RONDIS Šaľa, hádzaná, pôsobí
vo funkcii prezidenta HK, kde pôsobia perspektívni hráči
a odchovanci; Ján Valent – FK Slovan Duslo Šaľa, futbal,
pracoval v klube vo funkciách prezidenta a viceprezidenta; Pavol Tokár – Mestský hokejový klub Šaľa, dlhoročný
funkcionár, najdlhšie vo funkcii predsedu MHK.
»» Osobitné ocenenie
Andrej Petro – US Ivry Francúzsko, hádzaná, Majster
Francúzska s klubom US Ivry, člen reprezentácie juniorov
a seniorov Slovenska; Marek Mikéci – Tatran Prešov, hádzaná, Majster Slovenska a víťaz Slov. pohára, člen juniorskej
a seniorskej reprezentácie SR; Jozef Jankech – reprezentácia Maledivy, bývalý ligový futbalista, ako futbalový tréner
pôsobil doma (aj tréner SR) v zahraničí, vychoval viacero
generácií slovenských reprezentantov; Dušan Molota – HK
Slovan Duslo Šaľa, hádzaná, dlhoročný hlásateľ a moderátor
hádzanárskych podujatí; Maroš Horváth – ŠG Nitra, plávanie, Majster Slovenska v kategórii juniorov a seniorov vo
vytrvalostných tratiach; Erik Tóth – TJ Slovan Duslo Šaľa,
naturálna kulturistika, na MS v Madride získal titul majstra
sveta, vyhral aj ME vo Francúzsku; Klub bojového umenia TAEKWON – DO I. T.F. Šaľa – Klub oslávil 10. výročie založenia. Pretekári vybojovali množstvo medailových
umiestnení na majstrovstvách Slovenska a v zahraničí; TJ
Slovan Duslo Šaľa – kolkársky oddiel, v minulom roku
oslávil 30 rokov existencie. Oddiel reprezentujú v súťažiach
tri mužské družstvá, od prvej až po tretiu ligu.
Ocenení športovci si z rúk primátora mesta Šaľa Martina Alföldiho a členky komisie majúcej „pod palcom“ okrem
iného kultúru a šport Zuzany Vičíkovej odniesli pekné poháre pripomínajúce ich športový úspech z minulého roku.
Poznámka: Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov
Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu
Šaľa prinesieme v budúcom čísle.

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR

»» Kolektívy – mládež
TJ Slávia SOUP Šaľa – voltíž, družstvo juniorov, družstvo získalo titul majstra SR, na ME v maďarskom Káposvári bronz; Športovo strelecký klub Šaľa – streľba, na M SR
a kraja získal 14 zlatých, 19 strieborných a 10 bronzových
medailí; TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate, družstvo
žiakov, na M SR v Martine družstvo žiakov: Martin Mačák,
Samuel Abrahám a Norbert Runák – bronz; KŠP Tritón
Šaľa – plutvové plávanie a rýchlostné plávanie pod vodou,
družstvo obhájilo 2. miesto v Lige mládeže. Reprezentačné
čiapky Slovenska si vyplávali pretekári: Patrik Ščasný, Barbora Pohlová a Orsoly Bondor; Mestský hokejový klub Šaľa – starší žiaci, mužstvo skončilo v minulom ročníku II.
ligy na striebornej priečke
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Výstava Comenius: Play fair

D

ňa 2.mája o 18.00 hod. v Spoločenskom
dome vo Veči sa uskutoční vernisáž výstavy – fotodokumentácia o práci študentov Spojenej
školy o.z. SPŠ na projekte Comenius – Play fair.
Cieľom projektu je porozumieť kultúrnym
rozdielom medzi národmi, podporiť súťaženie
a venovať sa obsahu „fair play“ prostredníctvom
rôznych činností. Tento projekt zahŕňa tiež boj
proti rasizmu, narkománii, boj proti nešportovému správaniu, podvádzaniu v športe, ale
i v živote. Vedie študentov k rešpektovaniu rasy,
rešpektovaniu všetkých národov, národností a etnických skupín.
Tento typ projektu sleduje tiež výmenu názorov a skúseností partnerov, rozšírenie vedomostí o jednotlivých európskych národoch, rozvoj
partnerských vzťahov medzi školami, čoho výsledkom sú spoločné práce študentov, ako tvorba
kalendára 2009, webové stránky, CD, DVD, brožúry, slovníky.
Projekt je finančne podporovaný z Európskeho
spoločenstva, partneri sa stretávajú na projekto-

Košické divadlo
Thália vystúpi
v DK Šaľa

M

ilovníci divadla v maďarskom jazyku majú dôvod na radosť. Mestské
kultúrne stredisko Šaľa a Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – CSEMADOK ZO Šaľa všetkých srdečne pozývajú 22.
mája o 19.00 h do DK Šaľa, kde sa im v divadelnej sále predstaví košické divadlo Thália
s hrou Lokaj Hippolit. Autorom hry je Zágon
István a režisérskej taktovky sa ujal Korognai
Károly. Tešíme sa na vás. Vstupné: 190,- Sk
Mgr. Zuzana Demínová

vých stretnutiach od augusta 2006 dvakrát ročne
vždy v inej krajine. Na projekte pracuje 8 európskych škôl zo siedmich krajín (Veľká Británia,
Rakúsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Slovensko). Projekt končí v septembri 2009.
Výstava sa pripravuje pri príležitosti 5 – dňovej
návštevy 37 učiteľov a študentov z hore uvedených krajín. Ich hostiteľom je Spojená škola, koordinátorkou projektu je Mgr. Drahoslava Tóthová. Asociovanými partnermi sú Mestský úrad
v Šali, Centrum voľného času v Šali, Špeciálna
základná škola v Šali a OZ Colours.
Výstava bude otvorená od 2.5. do 9.5.2008
Vernisáž výstavy bude spestrená kultúrnym
programom – vystúpenie folklórneho súboru
Karpaty z Bratislavy ako i malým prekvapením
pripraveným jedným z našich zahraničných partnerov.
Všetkých záujemcov srdečne pozývame.
Mgr. K. Botlová,
L.Belovičová – študentka SŠ

A Kassai
Thália színház
előadása
a Vágsellyei
Kultúrházban

A

Vágsellyei Kultúrház és a CSEMADOK Vágsellyei Alapszervezete meghívja Önöket a Kassai Thália színház
Hyppolit, a lakáj című előadására, 2008. május 22-én, 19.00 órakor a VMK-ba. A Arab
írta Zágon István, rendezte Korognai Károly.
Mindenkit szeretettel várunk.
Száz Krisztina
CSVA elnöke
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kultúra
Program kultúrnych
podujatí MSKS
• 01.05.2008
13.00 h
Májová radosť
Miesto: námestie – pred MsÚ/ DK (v prípade zlého počasia).
Vstupné: zdarma – viac informácií nájdete na letákoch
• 02.05.2008
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

od 15.00 h

• 02.05.2008
Vernisáž výstavy COMMENIUS PLAY FAIR
Miesto: SD Veča. Vstupné: na pozvánky

18.00 h

• 02. – 03.05.2008
Mediawave
Miesto: nám. Sv. Trojice/DK Šaľa – viac informácií nájdete na
letákoch
• 04.05.2008
16.00 h
Rozprávkovo – Divadielko Dunajka – Vareška Var (Ako šašo
učil variť princeznú)
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: 44, – Sk
• 04.05.2008
Deň hasičov – súťaže, hry a veľa dobrej zábavy
Miesto: pred SD Veča. Vstupné: zdarma
• 05. – 09.05.2008
Výstava Commenius play fair
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

15.00 h

08.00 – 16.00 h

• 06.05.2008
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 06. – 25.05.2008 9.00 – 12.00 h (st – pi) a 19.00 – 20.00 h
(st – ne)
Výstava Vizual erotic art – Pavol Zaťko (Paulo)
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Vstupné: 10, – Sk
• 07.05.2008
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.00 h

• 10.05.2008
Oldies party – DJ Laco
Miesto: DK Šaľa, ES. Vstupné: 70, – Sk

20.00 h

• 12.05.2008
19.00 h
Pozorovanie večernej oblohy „Pod hviezdnou oblohou“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma
• 13.05.2008
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 14.05.2008
Maľovanie na chodník
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.00 h

• 14.05.2008
Deň matiek (ZŠ Bernolákova)

10.00 h a16.00 h

Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma
• 15.05.2008
Vernisáž výstavy v rámci Večianskych slávností
Miesto: SD Veča. Vstupné: na pozvánky
• 16.05.2008
• 17.05.2008

17.00 h

16.00 – 01.00 h
13.00 – 01.00 h

Večianske slávnosti

Miesto: parkovisko pred HM Tesco. Vstupné: zdarma – viac in
formácií nájdete na letákoch
• 19. – 21. 05.2008
09.00 – 17.00 h
Výstava kvetov a kaktusov
Miesto: KS Večierka. Vstupné: 10, – Sk/dospelí a 5, – Sk/deti
a dôchodcovia
• 19. – 23.05.2008
08.00 – 16.00 h
Výstava v rámci Večianskych slávností
Miesto: SD Veča. Vstupné: 10, – Sk/dospelí a 5, – Sk/deti a dô
chodcovia
• 20.05.2008
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.00 h

• 20.05.2008
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 26. – 29.05.2008
od 08.00 h
Zlatá priadka
Miesto: DK Šaľa. Vstupné: 10, – Sk/dospelí a 5, – Sk/deti a dô
chodcovia

!!! Zmena programu vyhradená !!!

Večerné pozorovanie hviezd

M

estské kultúrne stredisko Šaľa pozýva deti
spolu s ich rodičmi na večerné pozorovanie hviezd dňa 12.05.2008 v KS Večierka. O 19.00 h
premietanie filmu, od 19.30 sa začne samotné pozorovanie hviezdnej oblohy. Lektorom podujatia
bude pán P. Poliak. Tešíme sa na vás.
Katarína Gáborová

SÚŤAŽ HUDOBNÝCH
SKUPÍN

V

auguste plánujeme zrealizovať súťaž
hudobných skupín okresu Šaľa, ktoré
hrajú rock, poprock, metalrock a punkrock.
Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. júla
v Dome kultúry v Šali od pondelka do piatka
v čase od 8.00 do 16.00 hod.
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program kina
• 02.-03.05.2008 (piatok, sobota)

MEDIAWAVE

• 04.05.2008 (nedeľa)
MP 12.r
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsmevná komédia o chlapoch s hlavou v oblakoch, hriešnych túžbach lásky a jednej svadbe, ktorá skončila takmer
ako bitka pri Waterloo.
Hrajú: Bolek Polívka, Josef Somr, Zlata Adamovská. Réžia: Du
šan Klein (Svatba na bitevním poli) uvádza CONTINENTAL
Film. Film: ČR, 100 min, komédia Vstupné: 59, – Sk

• 07.05.2008 (streda)
MP 12.r
JUMPER
Kdekoľvek. Čokoľvek. Hneď. Rodičia a škola na neho kašlú. Útočisko hľadá u svojej priateľky a spolužiačky. Ale je
správne, aby sa ... násťročný správal k babám ako k svojim
dobrým kamarátkam? Čo na to spolužiaci?

Hrajú: Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson. Ré
žia: Dug Liman (Jumper) uvádza TATRA Film. Film: USA, 88
min, ST, dobrodružný Vstupné: 59, – Sk

• 08.-11.05.2008 (štvrtok – nedeľa)
MP 12.r
10.000 PRED KRISTOM
Keď sa začala história... Veľkolepá odysea do mýtickej éry
plnej bohov a ich proroctiev. Éry, v ktorej vládli duchovia
a po Zemi sa preháňali obrovské stáda mamutov...
Hrajú: Camilla Belle, Steven Strait, Cliff Curtis. Réžia: Roland
Emmerich (10.000 B.C.) uvádza CONTINENTAL Film. Film:
USA/Nový Zéland, 109 min, ST, dobrodružný. Vstupné: 59, –
Sk

• 14.5.08 o 20.00 h
MP 12
Filmový klub: OBČAN PES
Surrealistická rozprávka plná absurdného humoru
o hanblivom dedinskom chlapcovi, ktorý sa vyberie do
Bangkoku.
Film: Thajsko, 2004, 100 min, hudobná komédia, réžia: Wisit
Sasanatieng. Vstupné: 40/60, – Sk

• 15.05.2008 (štvrtok)
MP 15.r
TÁTO KRAJINA NIE JE PRE STARÝCH
Žiadna úniková cesta nie je bezpečná. Ak v pustatine
nájdete hŕbu mŕtvol, čo urobíte? Na toto vám vedia odpovedať len bratia Coenovci vo svojom najnovšom filme,
ktorý je najdrsnejší a najtemnejší zo všetkých.
Hrajú: Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones. Réžia:
Ethan Coen, Joel Coen (No Country For Old Man) uvádza
TATRA Film. Film: USA, 122 min, ST, komédia/thriller Vstup
né: 59, – Sk

• 16.-18.05 2008 (piatok – nedeľa)
MP 12.r
LET´S DANCE 2 STREET DANCE
Po obrovskom úspechu megahitu LET´S DANCE prichádzajú jeho tvorcovia s ďalším príbehom plným street dance a hip-hopu.

Hrajú: Briana Evigan, Will Kemp. Réžia: Jon Chu (STEP UP 2
The STREETS) uvádza SPI International. Film: USA, 100 min,
ČT, tanečný romantický film Vstupné: 65, – Sk

• 21.05.2008 (streda)
MN 12.r
KRONIKA RODU SPIDERWICKOVCOV
Ich svet je bližšie, než si myslíte. Dom ich strýka, kam sa
práve nasťahovali, vyzeral už na prvý pohľad veľmi záhadne. A z druhého pohľadu vedeli, že ich tu čaká najväčšie
dobrodružstvo života.
Hrajú: Freddie Highmore, Sarah Bolger, Nick Nolte. Réžia:
Mark Waters (The Spiderwick Chronicles) uvádza TATRA
Film. Film: USA, 122 min, ČD, dobrodružný/fantasy Vstup
né: 59, – Sk

• 23.05.2008 (piatok)
MP 12.r
TESNE VEDĽA
Nežente sa do ženenia. Až na svadobnej ceste zistil, že našiel tú pravú. Lenže, ona nebola jeho novomanželka. Celé
to je tesne vedľa.
Hrajú: Ben Stiller, Michelle Monaghan, Jerry Siller. Réžia: Bob
by Farrelly, Peter Farrelly (The Heartbreak Kid) uvádza TAT
RA Film. Film: USA, 115 min, ST, komédia Vstupné: 59, – Sk

• 24.-25.05.2008 (sobota, nedeľa)
MP 15.r
OKO
Ako môžete veriť vlastným očiam, keď nie sú vaše vlastné? Nadprirodzený thriller, ktorý testuje hranice reality
a z ktorého vás bude mraziť až do špiku kostí…

Hrajú: Jesica Alba, Parker Posey, Alessandro Novola. Réžia: Da
vid Mareau, Xavier Palud (The Eye) uvádza CONTINENTAL
Film. Film: USA, 97 min, ČT, thriller, horor Vstupné: 59,– Sk

• 28.5.08 o 20.00 h
MP 12
Filmový klub: KURZ NEGATÍVNEHO MYSLENIA
Partia hendikepovaných ľudí pod vedením ráznej psychologičky organizuje „kurz negatívneho myslenia“, do ktorého sa pridá aj mladý Geir, ktorý skončil po autonehode
na vozíku.
Film: Nórsko, 2006, 79 min, čierna komédia, réžia: Bard
Breien. Vstupné: 40/60, – Sk

• 29.-30.05.2008 (štvrtok, piatok)
MP 15.r
POKÁNIE
Spojila ich láska. Rozdelil ich strach. Zostala im nádej.
Neznalosť, fantázia a nezrelosť odštartuje tragický príbeh,
ktorý nenapraviteľne zmení osudy troch ľudí.
Hrajú: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai. Réžia:
Joe Wright (ATONEMENT) uvádza TATRA Film. Film:VB,
122 min, ST, romantický Vstupné: 59,– Sk

• 31.05.2008 (sobota)
MP 15.r
MICHAEL CLAYTON
Pravdu je možno prispôsobiť. Je vyjednávačom jednej
z najväčších právnických firiem v New Yorku. Má na starosti tú najväčšiu špinu. On, jeho práca a súkromie mu
dávajú zabrať. Dokedy?...
Hrajú: George Clooney, Tilda Swinton, Tom Wilkinson. Réžia:
Tony Gilroy (Michael Clayton) uvádza SPI International. Film:
USA, 119 min, ČT, thriller/ dráma Vstupné: 65, – Sk

PRIPRAVUJEME NA JÚN

UHOL POHĽADU, HORTON, CLOVERFIELD, OKO
BERIE
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Bezbolestná
alternatíva
liposukcie
Čo je HYPOXI Metóda?

Je to osvedčená lekárska metóda, založená na vákuovej terapii, ktorá účinne formuje postavu, napomáha zlepšiť krvný obeh
a eliminovať hromadenie vody a škodlivých látok v tele. V kombinácii s ľahkým tréningom je metóda ešte účinnejšia. Cvičenie
urýchľuje tok mastných kyselín z tukovej vrstvy do svalov, kde sú spaľované raz a navždy. Okrem toho terapia HYPOXI slúži na
trénovanie pokožky a liečenie celulitídy. Pre umožnenie kombinácie vákuovej terapie a tréningu, boli vyvinuté jedinečné Hypoxi
prístroje, špeciálne na požadované časti tela. Moderný počítačom kontrolovaný systém zaisťuje optimálnu kombináciu a automatické naprogramovanie. Účinky sú rýchle a dlhotrvajúce.

Prístroj L250 trainer

Je určený na formovanie dolnej časti tela. Pohodlná ležiaca poloha počas cvičenia zlepšuje odvod tekutín a škodlivých látok. Spaľovanie tukov zamerané na nohy
a bedrá s maximálnym uvoľnením ciev, pričom nezáleží na hmotnosti ani na fyzickej
kondícii. Výsledkom sú krásne štíhle nohy, sed a viditeľná redukcia celulitídy. Počítačom riadený program sa definuje presne podľa Vašich individuálnych daností.

Prístroj Vacunaut

Prístroj HYPOXI Vacunaut sústreďuje efekt vákuovej a tlakovej terapie v jednom
prístroji so zameraním na strednú časť tela. Počas miernej chôdze na bežeckom
páse sa pôsobenie pretlaku a podtlaku zameriava na brucho a boky. Výsledkom
je rýchly, dlhotrvajúci úbytok v obvode pása a bokov.

Prístroj HYPOXI Dermológia

Je určený na účinnú lymfodrenážnu masáž kombinovanú so spevnením a revitalizáciou pokožky. Značne znásobuje aj účinok samotného Hypoxi tréningu. Rovnako ako
svaly, aj koža potrebuje cvičenie, aby zostala pevná a silná. 400 aktívnych vákuových
komôr v masážnom obleku lokalizovaných na problémových miestach precvičí kožu
tam, kde to potrebuje a zároveň prevedie najúčinnejšiu lymfodrenážnu masáž, akú vie
súčasná technológia vôbec poskytnúť. Celulitída viac nemá šancu! Pohodlná pohovka
s integrovanou technológiou zaručí príjemnú relaxáciu, kým elastické väzivo kože intenzívne cvičí. HYPOXI Dermológia eliminuje príznaky starnutia a vráti späť čas na
Vašich fyziologických hodinách.

ZÍSKAJTE V NAŠOM ŠTÚDIU SPÄŤ
SVOJE PRÍŤAŽLIVÉ TVARY
R

P. Pázmaňa 27, Šaľa (za OD Kaufland)
Prevádzková doba pondelok - piatok (len na objednávky)
Info a objednávky telefonicky na 0903 233 534

www.alphaphi.sk

HYPOXI je lídrom na svetovom trhu vybavení určených pre tvarovanie postavy.
Viac ako 250.000 klientov vo viac ako 2.000 štúdiách a 30 krajinách spolieha na terapiu HYPOXI.

