MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník IX.

n február 2008 n nepredajné

divadlo
Járy Cimrmana
v Šali

z matriky

Naši jubilanti
december
»» 90 rokov: Františka Sedláková
»» 80 rokov: Štefan Hambálek, Gizela Kilová, Lídia Rapiová, Antónia Krištofová
»» 75 rokov: Edita Balíková, Eduard Žember, Ing. Klement Malý, Ľudovít Petró, Otília Sedláková, Jaroslav
Frič, Dezider Barus, Margita Karasová, Mária Lauková

z matriky

»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili
od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2007
Nella Ostožanská, Lucia Kárasová, Marek Holzhauser, Tomáš Tóth, Fabio Maranesi, Anton Ottinger, Erik Krajčovič,
Mátyás Csiba, Filip Antal, Martin Szöcs, Benjamín Papp,
Sophie Szalayová, Vivien Rigová
»» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili
od 1. 1. 2008 do 31. 1. 2008
Tamara Tóthová, Hana Nejedlíková, Adriana Vaculová,
Alexander Kumaj, Alexandra Mišková, Csilla Forró, Dominik Szilvási, Erik Kováč, Jakub Augustín, Lenka Oravcová,
Lukáš Kotlár, Maggie Mészárosová, Martin Lazebník, Matej
Popelka, Nina Vozárová, Ondrej Horváth, Sára Bukayová,
Šimon Šucha, Veronika Ťapajová, Viktor Borkovič, Viktor
Takáč, Zara Nagy
»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo
od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2007
Ladislav Filip a Katarína Kulichová, Dušan Gbúr a Dana
Rampalová, Peter Hazucha a Andrea Prágerová, Peter Lancz
a Žaneta Kollárová, František Makrai a Jarmila Czulinková,
Marek Szekeres a Naďa Nyiregykázká, Ľubomír Stredanský
a Libuša Nováková

január
»» 85 rokov: Hermína Belágyiová, Rozália Antalová,
Rozália Pittichová, Helena Illéšová
»» 80 rokov: Viera Albiniová, Jozef Haládik, Alžbeta
Szilágyiová, Helena Škrabáková
»» 75 rokov: Edita Takácsová, Alžbeta Matajszová, Anna Krnáčiková, Berta Molnárová, Imrich Bujko, Ján
Baji, Helena Kelemenová, Valéria Maršáleková

»» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo
od 1. 1. 2008 do 31. 1. 2008
Peter Fabian a Hlavatá Nora, Zoltán Flaska a Kuruczová
Mariana, Jaroslav Takács a Diana Šubová, Imrich Tanka
a Katarína Dedičová
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli
od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2007
Marián Zlatý (29), Jozef Tavali (73), Ivan Strmeň (69), Štefan Kundra (64), Peter Špendla (61), Ján Císar (75), Marta
Szilágyiová (67), Klára Szabová (76), Vladimír Malík (54),
Jozef Lokšeninec (55), Klára Maračeková (87), Aurélia Krutáková (101), Anna Stefančíková (71)
»» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli
od 1. 1. 2008 do 31. 1. 2008
Rudolf Guľatý (55), František Daráž (95), Alžbeta Keselyová (92), Adalbert Kováč (88), Jozef Tirol (85), Ján Kochláň
(84), Alžbeta Rábeková (84), Margita Šimeková (80), Juliana Sedláková (78), Cecília Szárazová (69), Ján Pörge (67),
Július Miškovič (64), Štefan Kántor (63), Ľudovít Krkošek
(59), Milan Belovič (58), Ladislav Loži (51), Dalibor Hladík (38)
referát evidencie obyvateľstva
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mestské zastupiteľstvo

1. riadne rokovanie mestského
zastupiteľstva v Šali	 7. február 2008
Hlasovanie H1

Vyhlásenie k situácii v nemocnici

M

estské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní
situácie v nemocnici Forlife n. o. schválilo
nasledovné vyhlásenie:
MsZ v Šali žiada o prehodnotenie návrhu dodatku o maximálnom rozsahu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na I. polrok 2008 pre Všeobecnú nemocnicu Šaľa, Forlife n. o., z dôvodov nedostatočného pokrytia potrieb obyvateľov Šale a jej spádovej
oblasti. Šaľa je mesto, v ktorom je najväčší chemický
podnik Duslo a.s. Nemocnica dosahuje vyrovnaný
hospodársky výsledok a občania mesta a jeho okolia si zaslúžia svoju nemocnicu. MsZ žiada ministra

Hlasovanie H2

K

eďže pozemky pri bývalej čističke odpadových vôd neboli predané v súťaži, ktorá prebehla koncom roka 2007, zastupiteľstvo
rozhodlo o vyhlásení súťaže novej, s pozmenenými súťažnými podmienkami.

Hlasovanie H4

Lidl na Kráľovskej
ulici nie

P

oslanci hlasovali aj o zmene a doplnkoch
územného plánu centrálnej mestskej zóny.
Jedna z navrhovaných zmien mala zmeniť účel
zástavby na Kráľovskej ulici tak, aby bola možná výstavba obchodného domu Lidl. Túto zmenu
však poslanci neschválili.

Hlasovanie H5

M

Hlasovanie H3

Predaj nehnuteľností
podľa iných pravidiel

M

Súťaž na predaj
pozemkov

Vyrastie aj galéria

zdravotníctva a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.
s., aby bol našej nemocnici navrhnutý zmluvný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti na I. polrok 2008 minimálne vo výške zmluvného rozsahu I.
polroku 2007.
Zastupiteľstvo zároveň poverilo primátora mesta, aby zaslal vyhlásenie mestského zastupiteľstva
ministrovi zdravotníctva SR a riaditeľovi Všeobecnej
zdravotnej poisťovne, a. s.

estské zastupiteľstvo predalo pozemok o vý
mere cca 480 m2 medzi amfiteátrom, kaštieľom a kostolom. Nový vlastník pozemku, Fotocentrum, na ňom vybuduje okrem iného aj galériu. Nový
vlastník zároveň preloží oplotenie amfiteátra.

estské zastupiteľstvo schválilo dodatok
k všeobecne záväznému nariadeniu „Zá
sady hospodárenia s majetkom mesta“. Podľa tohto
doplnku by niektoré nehnuteľnosti ako aj „tepelné
hospodárstvo“ bolo možné predať 3/5 väčšinou
všetkých poslancov a nie nadpolovičnou väčšinou
prítomných, ako tomu bolo doteraz.
Toto uznesenie zastupiteľstva sa však primátor
mesta rozhodol nepodpísať, čím pozastavil jeho
výkon. Rozhodol sa tak v súlade s obecným zákonom a na základe odporúčaní právnikov, ktorí ho
upozornili na možný rozpor so zákonom.
Rozhodnutie primátora:
Výkon uznesenia č. 1/2008 – XI. zo dňa
07.02.2008 primátor mesta pozastavuje v súlade
s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov dňa
15.02.2008, nakoľko sa domnieva, že je v rozpore
so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov. Primátor mesta môže
pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12
ods. 6 zák.č. 369/1990 Zb. t.j. najneskôr do 10
dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Vyvesené na úradnej tabuli a uverejnené na
internetovej stránke mesta Šaľa dňa 15.02.2008.
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Hlasovania poslancov:
Poslanec

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

Bartošovič Štefan, Ing.

nehl

za

za

za

za

za

za

Bečár Igor, MUDr.

za

za

za

proti

zdrz

proti

za

Belický Jozef, Mgr.

za

za

za

za

za

za

nepr

Botka František, Ing.

za

za

za

za

za

za

za

Dubis Tibor

za

za

zdrz

proti

nehl

zdrz

za

Gomboš Peter, RSDr.

nehl

za

za

proti

za

za

za

Grell Jozef, MUDr.

za

za

za

za

za

za

za

Gyurovszky László, Ing.

za

za

nehl

za

za

za

za

Hikkel Svetozár, MUDr.

nehl

za

za

zdrz

za

za

za

za

za

zdrz

zdrz

proti

proti

zdrz

Husárik Jozef, Ing.

nepr

za

za

proti

zdrz

za

za

Kántor Marián, Ing.

za

za

proti

proti

zdrz

zdrz

zdrz

Kmeťo Ján

za

za

za

nehl

zdrz

proti

za

Košičár Ladislav

za

za

za

zdrz

za

za

za

Kováč Ivan, Ing.

nehl

za

za

za

za

zdrz

za

Lužica Michal, Ing.

nehl

za

zdrz

zdrz

za

zdrz

za

Mečiar Jozef, Ing.

nehl

za

zdrz

zdrz

zdrz

nehl

nehl

Mikula Tibor, Ing.

nepr

nepr

nepr

nepr

nepr

nepr

nepr

Polónyi Miroslav, Ing.

nepr

nepr

nehl

zdrz

nepr

nepr

nepr

Psotová Helena, Ing.

nehl

za

za

nehl

za

za

za

Stredanský Ľubomír, Ing.

za

za

za

za

za

za

za

Talajková Gabriela

za

az

za

za

za

za

za

Varsányi Jozef, Mgr.

za

nehl

za

za

za

za

za

Velasquézová Erika, Ing.

nehl

za

za

za

za

za

za

Veresová Milena

nepr

nepr

nehl

zdrz

proti

proti

za

13/0/0

21/0/0

16/4/1

10/7/5

15/5/2

14/4/4

19/2/0

Hollý Peter, Ing.

za/zdržal/proti

nepr – neprítomný (ospravedlnený), nehl – nehlasoval, zdrz – zdržal sa
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Hlasovanie H6

Hlasovanie H7

Znížené nájomné

parlament mladých

P

oslanci schválili poslanecký návrh, podľa
ktorého bude Materské centrum Mamy
mamám platiť nájomné vo výške 30% z nájomného v zmysle VZN 6/2007. Doteraz materské centrum nájomné neplatilo.

Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany
»» Mesto Šaľa
Zastúpené: MUDr. Martin Alföldi, primátor
»» a Centrum voľného času Tip Top
Zastúpené: Ing. Michal Malárik
Táto zmluva upravuje vzťahy medzi mestom Šaľa
a Mládežníckym parlamentom pri CVČ v Šali (ďalej
len MPŠ)
Práva a povinnosti zmluvných strán:
1. MPŠ má právo predkladať primátorovi mesta Šaľa
svoje pripomienky, podnety a návrhy.
2. Primátor mesta sa bude materiálom predloženým
MPŠ zaoberať a zaujme k nemu stanovisko.
3. Člen MPŠ má právo zúčastniť sa rokovania mest-

M

esto má záujem spolupracovať s mladými ľuďmi a preto zastupiteľstvo
schválilo zmluvu medzi mestom Šaľa a Mládežníckym parlamentom, ktorý vznikol pri Centre
voľného času v Šali.
skej rady s hlasom poradným.
4. Primátor mesta Šaľa má právo požiadať MPŠ o vyjadrenie stanoviska k ľubovoľnému materiálu.
5. Mesto poskytne MPŠ adekvátny priestor na internetovej stránke mesta a v mesačníku samosprávy.
6. Mesto prostredníctvom e-mailu zašle MPŠ materiály, ktoré budú predmetom rokovania Mestskej
rady v Šali.
7. MPŠ bude aktívne spolupracovať pri akciách organizovaných mestom Šaľa.
8. MPŠ prostredníctvom ICM Šaľa môže predkladať
projekty na zlepšenie práce MPŠ a uskutočňovania rôznych podujatí pre mládež mesta Šaľa.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu 3 rokov odo dňa
jej podpísania.

POZOR!

novoročná akcia
ZĽAVA 42%*
na okná INCON do 26.2.2008
*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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Správa o činnosti mesta
Šaľa za rok 2007

N

a rokovaní mestského zastupiteľstva
predložil primátor mesta správu o činnosti mesta v roku 2007. Táto správa je rozsiahla
a jej celé znenie nájdete na www.sala.sk Uvádzame iba jej úvodnú časť.
Úvod

Mesto začiatkom roka riešilo spor o platnosti,
resp. neplatnosti zmluvy na správu majetku mesta. Na základe viacerých právnych analýz a stanovísk, ktoré spochybnili platnosť uzatvorenej
zmluvy, sa získalo stanovisko Úradu pre verejné
obstarávanie, ktoré konštatovalo viaceré chybné
postupy pri verejnom obstarávaní. Bola podaná
žaloba na určenie neplatnosti zmluvy. Okresný
súd v 1. polroku 2007 rozhodol, že zmluva je neplatná. Spor pokračuje po odvolaní na Krajskom
súde v Trnave. V súvislosti s týmto postupom bolo potrebné obnoviť pracovné a iné zmluvy, aby
chod mesta bol plynule zabezpečený.
Komplikovaný bol stav v dokončovaní stavby Pešia zóna, I. etapa. Na základe preberacieho
protokolu bola stavba ukončená, štatutárom mesta prevzatá, ale skutočný stav bol taký, že stavba
sa ešte niekoľko mesiacov dokončovala. Zistili sa
viaceré nezrovnalosti pri evidencii a spôsobe likvidácie odpadov.
Nedostatky boli zistené pri evidencii zmlúv,
neexistovala centrálna evidencia zmluvných
vzťahov, niektoré originály stále chýbajú, nejasné bolo číslovanie dodatkov k zmluvám, čo môže
v budúcnosti spôsobiť hrozbu možných nepredvídateľných plnení.
Analyzovala sa východisková pozícia mesta
a navrhli sa viaceré postupné kroky na zefektívnenie činnosti.
Bolo potrebné pripraviť návrh na úpravu rozpočtu, vysporiadať sa s neuhradenými faktúrami
z predchádzajúceho roka. Pripravili sa výberové
konania a obsadili sa novovytvorené vedúce zamestnanecké funkcie. Nastavili sa podmienky verejného obstarávania podlimitných zákaziek.

A. Plnenie strategických zámerov

»» A.1. Štrukturálne fondy, projekty a granty
Štrukturálne fondy
V roku 2007 bolo zahájené nové programovacie obdobie na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Samotné výzvy na predkladanie projektov sa však v roku 2007 neuskutočnili.
Prvé výzvy boli zverejnené v januári 2008. Mesto
pripravilo niekoľko technických projektov, ktoré
riešia najproblémovejšie otázky života. Aktualizovali sme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Základnej školy J. Murgaša na Hornej
ulici. Budova školy sa zateplí, vymenia sa okná
a voľné priestory budú adaptované na materskú
škôlku. Na stavbu je už vydané povolenie. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
pripravila projekt výmeny okien na budove školy.
Nedostatok miest v Domove sociálnej starostlivosti na Nešporovej ulici bude riešený dostavbou nového jednopodlažného pavilónu pre 50
nových obyvateľov. Prebieha územné konanie.
Projektovo sa pripravuje rekonštrukcia 10 najzanedbanejších miestnych komunikácií v meste,
štyri v Šali a šesť vo Veči. V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom sa pripravuje projekt riešenia kruhovej križovatky ulíc Dolná, Vlčanská a Družstevná.
Rozpočtovaná výška nákladov je v objeme cca
200 mil. Sk.
Ďalšie projekty budú pripravované podľa zverejnených programových manuálov, užívateľskej
príručky a konkrétnych výziev.
Pripravujeme projekty v rámci operačného
programu Informatizácia spoločnosti tak, aby
sme ich mohli predkladať v prvom kole výziev.
Projekty
Okrem uvedených technických projektov na
čerpanie fondov EÚ sme predložili viacero pro-
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jektov na konkrétne fondové a grantové schémy
v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia
a vzdelávania. Pripravili sme projekty a zabezpečili štúdie (Hydrogeologický prieskum artézskych studní) na grantové zdroje z prostriedkov
EÚ, štátneho rozpočtu a iné. Vyhľadávali sme mimorozpočtové zdroje pre projekty a zverejňovali
informácie o nich, resp. o aktuálnych výzvach na
webovej stránke mesta Šaľa. Sprostredkovali sme
informácie o dotačných tituloch, poskytovali sme
poradenstvo pri získavaní finančných zdrojov.
V roku 2007 sme pripravili 21 projektov a na
ďalších sme spolupracovali (4 ks) v celkovej
hodnote 9.480.150,– Sk, kde sme požadovali
5.644.457,– Sk.
Úspešné boli 2 projekty, neúspešných bolo
8 projektov a 11 projektov je ešte stále v procese
posudzovania.
Zoznam podaných projektov
1. Nákup knižničného fondu pre Mestskú knižnicu v Šali – úspešný 28 000 Sk
2. II. Etapa – Reštaurovanie stĺpu s podstavcom
sochy sv. Juraja – úspešný 100 000 Sk
3. Kamoro – rómsky tanec – neúspešný
4. Skvalitnenie knižnično-informačných služieb
v Mestskej knižnici v Šali – neúspešný
5. STOP betónovým stavbám – ZELENÁ stromom a kríkom – neúspešný
6. Viac zelene do pešej zóny v Šali – neúspešný
7. Spolu pre naše deti – neúspešný
8. Zblížme sa športom 2008 International Winter
Youth Camp – neúspešný
9. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych
studní v meste Šaľa – neúspešný
10. Karneval na ľade – neúspešný
11. Publikácia Príručka k regionálnym dejinám
pre mládež – v procese posudzovania
12. Predstavujú sa súbory z NSK v Šali na jarmoku – v procese posudzovania
13. Šalianska Veža – šachový turnaj – v procese
posudzovania
14. Hádzanársky turnaj O Pohár ZŠ J. Hollého –
v procese posudzovania

15. Inštalácia solárnych kolektorov v Domove
dôchodcov Nádej v Šali – v procese posudzovania
16. Reštaurovanie stĺpu s podstavcom plastiky sv.
Juraja v meste Šaľa – záverečná etapa – v procese posudzovania
17. Lesopark – zelená oáza v Šali – v procese posudzovania
18. CD – Hviezdy a talenty zo Šale – v procese
posudzovania
19. Novinky pre čitateľov Mestskej knižnice v Šali
– v procese posudzovania
20. Moderná knižnica 21.storočia – v procese posudzovania
21. Výmena palubovky a skvalitnenie podmienok
infraštruktúry Mestskej športovej haly v Šali –
v procese posudzovania
Projekty, na ktorých mesto spolupracuje:
1. Konto Orange, „Šanca pre Vás región“, žiadateľ: MC Mamy mamám OZ, Srdiečko, n.o. Šaľa,
úspešný: 70 000 Sk
2. Program DELL prostredníctvom Nadácie
Pontis „Počítače pre dobrú vec“, žiadateľ: OZ
Záhrada, úspešný: 1 PC
3. Európsky vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti, ESF, realizované v spolupráci so žiadateľom, CIT s.r.o., úspešný: 2 194 500 Sk
4. Minipark Vlčanská, Nadácia Ekopolis, podané
8.10.2007, žiadateľ občianske združenie Lepšia
Šaľa, mesto ako partner, žiadané: 200 000 Sk,
neúspešný
Zoznam získaných grantov a transferov
V roku 2007 sme spolu získali 3 746 755,– Sk,
z toho:
1. projekt PHSR – grant od ERDF a ŠR (200 925,–
Sk)
2. minipark – grant od Tesco (198 956,– Sk)
3. chránená dielňa – grant z ÚPSVaR (32 543,–
Sk)
4. dotácia na sochu – grant z MK SR (100 000,–
Sk)
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5. Zlatá Priadka 2007 – grant z MK SR (288 024,–
Sk)
6. dotácia na folklór – grant od NSK (20 500,–
Sk)
7. dotácia na nákup knižničného fondu – grant
z MK SR (28 000,– Sk)
8. rekultivácia skládky – doplatok z ERDF a ŠR
(2 090 709,– Sk)
9. medz. lyžiarsky tábor – grant z Visegrádskeho
fondu (265 528,– Sk)
10. separovaný zber – grant cez Recyklačný fond
(521 570,– Sk)
»» A.2. Investície

Ďalšou prioritou mesta bola stratégia podpory
etablovania sa investorov do nových priemyselných zón, prípadne využitia priemyselných zón
už existujúcich. Práve blízkosť chemickej, strojárenskej a elektrotechnickej výroby mala byť a má
byť multiplikatívnym efektom na umiestnenie
výrobných spoločností kooperujúcich s podnikmi v Galante, Trnave v Nitre a v iných lokalitách.
Pravidelne sme komunikovali a udržiavali kontakty a spoluprácu, koordinovali činnosti s externými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom napr. s SOPK – projekt MODELE
– Subprojekt ABC Invest dotazníky), SARIO-m
a RRA. Pripravili sa aktualizované dokumenty
vhodných lokalít na podnikanie a podrobné možnosti využitia jestvujúcich systémov napojenia na
energie, napojenia na pitnú vodu a odkanalizovanie. Navrhli sa zmeny územného plánu mesta, ktoré reagovali na potrebu aktualizácie lokalít
a regulatívov. Budúci priemyselný rozvoj bude
orientovaný predovšetkým východným smerom
k hranici katastrálneho územia k lokalite, ktorá
je už viac ako polstoročie využívaná podnikom
Duslo a v poslednom desaťročí viacerými spoločnosťami viac menej naviazanými na tento podnik.
Problém je vo vlastníctve pozemkov. Napriek tomu je záujem zo strany investorov pozemky majetkovo-právne usporiadať, vybudovať potrebnú
infraštruktúru a podniky postaviť. Vytvárali sme
informačné zázemie pre investorov o území, poskytovali sme asistenciu – sprievodné služby. Úz-

ko a dôverne sme spolupracovali s podnikateľmi,
resp. investormi zvažujúcimi alokáciu, alebo expanziu a poskytovali sme im sprievodné služby:
relevantné štatistické údaje, vyhľadávanie nehnuteľností. Napomáhali sme obyvateľom a drobným
podnikateľom pri riešení záležitostí týkajúcich sa
samosprávy, najmä pri interpretácii strategických
zámerov mesta, usmernení vo vzťahu k územného plánu a iných regulácií. Mesto vypracovalo
prezentácie propagujúce investičné príležitosti
v meste, pripravenosť pozemkov a objektov pre:
Slovensko-japonskú obchodnú komoru, SARIO,
Bratislava, Nitra, TAKENAKA EUROPE GmbH,
Praha, Capital Partners Consulting, Bratislava,
Holcim North Danube, P.K.Tech Slovakia , s.r.o.,
Sereď, BEL-INVEST, a.s., Prešov, Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva, FIA, spol. s.r.o., Bratislava, MAING, Bratislava, ROBA Corrugated
GmbH. Okrem týchto ponúk pre investorov sme
sprostredkovávali a vyhľadávali voľné priestory
pre podnikanie v existujúcich halách, administratívnych budovách. Investícia HANIL PACK
s.r.o. – zabezpečili sme novú alternatívu lokalizácie závodu v Šali, sprostredkovali sme vlastníka
pozemkov, komunikovali sme so správcami sietí,
rokovali so zástupcami spoločnosti, odpovedali na otázky občanov a médií, Investícia APOLLO TYRES – ponuková prezentácia v spolupráci
s Duslom a.s., rokovanie so zástupcami spoločnosti a SARIO-m, následná komunikácia s právnou a inžinieringovou spoločnosťou investora,
anketový prieskum.
V uplynulom roku sa zaktualizovala východisková databáza návrhu Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta a okolia do roku
2013. Zapracovali sa nové myšlienky a priority,
a doplnil sa program v oblastiach ekonomického
rozvoja, životného prostredia, školstva a kultúry.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol prijatý mestským zastupiteľstvom v septembri 2007.
»» A.3. Doprava
Posun nastal tiež v oblasti riešenia prehustenej
tranzitnej dopravy v meste a v regióne. V spolupráci s NSK, SSC, v súlade nariadením vlády
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č. 188/1998 Z.z. v oblasti nadradenej dopravnej
infraštruktúry sa riešila príprava cestného obchvatu mesta. Na základe posúdenia vplyvov na
životné prostredia sa vybrala ako najvýhodnejšia
kombinácia variantu č. 1 s variantom č. 5. Takto
navrhnutý cestný obchvat zabezpečí presmerovanie a odklonenie tranzitnej dopravy všetkých
dotknutých obcí Kráľovej nad Váhom, Dlhej nad
Váhom, Šale a Trnovca nad Váhom. Aktuálny
stav je taký, že cestný obchvat v navrhovanom
riešení je zaradený do územného plánu Vyššieho
územného celku, navrhnutý do zmien a doplnkov územného plánu mesta. Uskutočnili sa návštevy investora, vedenie mesta požiadalo o podporu ministra dopravy, spojov a telekomunikácií.
Práce na predprojektovej príprave sú zahrnuté
v plánoch SSC, realizáciu bude reálne komplikovať priorita vlády, momentálne orientovaná na
urýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií. Argumentačná a informačná kampaň
bude pokračovať.
Mesto rokovalo so Železničnou spoločnosťou
a dohodlo postup nadobudnutia pozemku pred
železničnou stanicou, na ktorom vybudujeme
parkovacie miesta pre cestujúcich.
»» A.4. Školstvo
V oblasti školstva sa pripravila koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení s cieľom optimalizácie a zefektívnenia. Koncepcia bola predložená na diskusiu všetkým zainteresovaným školám
a skupinám.
Základným cieľom výchovy a vzdelávania
v každej spoločnosti je harmonicky rozvinutá osobnosť. Úlohou všetkých, ktorí výchovu
a vzdelávanie realizujú, alebo sa na tomto procese podieľajú, je použiť formy, metódy a prostriedky, ktoré povedú k splneniu cieľa. Dôležitý podiel
pripadol aj samospráve, ktorá je zo zákona zriaďovateľom základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení. Z tejto funkcie
aj mestu Šaľa vyplýva úloha zabezpečiť skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu v oblasti
finančného, priestorového, materiálno – technického a personálneho zabezpečenia. Bez hospo-

dárneho, efektívneho a účinného využitia daných
možností, podmienok a spôsobov financovania
to nie je možné. Preto bola vypracovaná Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení a optimalizácia ich siete v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa do roku 2015 (ďalej Koncepcia
školstva). Koncepcia školstva je dokumentom,
ktorý ukazuje možnosti, ako horeuvedenú úlohu
v meste Šaľa splniť, ale zároveň kladie dôraz na
skvalitnenie samotného výchovno-vzdelávacieho procesu ako základného cieľa.
Koncepcia školstva vychádza z očakávaných
požiadaviek a potrieb blízkej i vzdialenej budúcnosti v oblasti výchovy a vzdelávania. Je reakciou na existujúci stav školstva, jeho špecifík
v meste Šaľa, dotýka sa širokej verejnosti, predstavuje určité nasmerovanie na obdobie rokov
2007 až 2015. Má vymedzené priority, obsahuje
nevyhnutné strategické ciele, podnety a vízie, tiež
však nadväzné formy, metódy a prostriedky na
ich napĺňanie. Je otvoreným dokumentom, ktorý
na základe realizácie v praxi a spoločenských požiadaviek bude aktualizovaný.
Koncepcia školstva vznikla v spolupráci so
školami, bola dopracovaná na základe širokej diskusie s odbornou a občianskou verejnosťou. Súhlasné stanovisko zaujali poradné samosprávne
orgány. Mestské zastupiteľstvo Koncepciu školstva jednomyseľne schválilo na novembrovom
zasadnutí v roku 2007 s tým, že optimalizácia siete bude predmetom ďalšieho rokovania MsZ.
V súčasnosti sa zámery Koncepcie školstva
rozpracovávajú z hľadiska časového a vecného plnenia. Ich realizácia by mala kvalitatívne posunúť
úroveň výchovy a vzdelávania v meste Šaľa.
»» A.5. Informovanosť a participácia
Nemenej dôležitá je oblasť informovania. Boli
schválené zásady informovania s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi obyvateľmi mesta a mestskou samosprávou, určiť informačné prostriedky,
upraviť spôsob ich používania, stanoviť využívanie
iných foriem informovania a určiť minimálny rozsah typov informácií, ktoré majú poskytovať jednotlivé komunikačné nástroje. Pripravila sa nová
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koncepcia vydávania mesačníka samosprávy, ktorý je vydávaný vo veľkom náklade a bola vytvorená nová web stránka mesta. V súčasnosti sa pripravujú samostatné webové stránky pre kultúru
a školstvo. Šaľa získala najvyšší rating v hodnotení
HESO Regióny za 2. štvrťrok. Vysoko ohodnotené
boli „Zásady informovania občanov mesta“, ktoré
schválilo mestské zastupiteľstvo. Maximálna otvorenosť mesta k zverejňovaným informáciám bola ocenená prvým miestom tiež v ankete Infočin
2007, keď pri príležitosti Medzinárodného dňa
informácií, udelila Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ceny súťaže INFOčin roka za priateľské a nepriateľské činy v oblasti
poskytovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Mesto Šaľa získalo
prvenstvo za Zásady informovania občanov a ich
uplatňovanie, čiže za spôsob a rozsah informovania. Ide o uznanie, ktoré si vysoko ceníme, pretože ide o kľúčovú oblasť, na ktorú kladieme veľký
dôraz. Samospráva získala ďalšie ocenenie v súťaži „ZlatyErb.sk 2007“. Súťaž „ZlatyErb.sk“ každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska
a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou
predsedu vlády SR a Európskeho komisára za Slovenskú republiku. Hlavným cieľom súťaže „ZlatyErb.sk“ je podporiť informatizáciu slovenských
samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť
výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov
samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest,
mestských častí a obcí. Mesto dostalo ocenenie
v kategórii web-mesta.
V oblasti participácie sme vytvorili priestor
na vystúpenie občanov v ľubovoľnej veci a začali
sme organizovať pravidelné stretnutia s verejnosťou (v roku 2007 sa uskutočnili 4). Organizáciou
pravidelných ankiet a elektronických dotazníkov
zisťujeme názory a nálady verejnosti (celkovo
sme zrealizovali 23 ankiet a prieskumov). V spolupráci s občianskym združením využívame SMS
Centrum na informovanie občanov o dianí v samospráve a o kultúrno-spoločenských akciách.
V súčasnosti má SMS Centrum registrovaných
cca 200 účastníkov.

»» A.6. Informatizácia

Mestské zastupiteľstvo prijalo koncepciu rozvoja informačných systémov v samospráve. Cieľom je vytvoriť integrovaný systém správy MsÚ,
sprehľadnenie a sprísnenie všetkých evidencií
vedených úradom. Zaviesť elektronické služby
poskytované na úrovni samosprávy, vybaviť volených zástupcov technikou, ktorá by obsahovala
všetky dokumenty potrebné na kvalifikovaný názor k prerokúvanej problematike – zákony, VZN,
expertízy a posudky, stanoviská komisií, návrhy
programov a pod. Pripraviť projekt vybudovania a rozvoja integrovaných obslužných miest
(klientské centrum), projekt internetizácie mesta. Prvým konkrétnym krokom je, že materiá
ly na rokovania komisií a členom mestskej rady
sú distribuované výlučne elektronicky, rovnako
aj rokovania komisií MsZ a rokovania Mestskej
rady. Ďalším konkrétnym krokom bolo obstaranie skvalitnenie a zrýchlenie pripojenia k internetu na MsÚ a v organizáciách mesta. Zlepšilo
sa materiálno – technické vybavenie MsÚ, rozšírenie zariadenia pre počítačovú sieť /SWITCH
– zariadenie na prepojenie užívateľov/, nákup
nových PC pre MsÚ, nových tlačiarní pre mestskú knižnicu, sieťovej tlačiarne pre tlač výmerov,
výziev pre poplatky a dane, zakúpenie projektoru
pre potreby MsR a MsZ, zakúpenie nového mail
serveru, LCD monitorov pre pokladňu, matriku,
evidenciu obyvateľov a pracovníčku ktorá má na
starosti verejné obstarávanie, zakúpenie aktualizácie právneho systému ASPI, zakúpenie aktualizácie antivírového programu NOD32 pre všetky
PC, zakúpenie multifunkčného zariadenia pre
personálnu a mzdovú kanceláriu, vyhotovila sa
internetová stránka pre Mestské kultúrne stredisko Šaľa.
Zintenzívnili sa vzťahy s najväčším zamestnávateľom obyvateľov mesta a okolia. S akciovou
spoločnosťou Duslo sme zásadne dohodli spôsob nadobudnutia pozemkov bývalého kúpaliska. Vyjasnili sa pozície financovania športu v Šali
a dohodli sa oblasti spoločného postupu pri získavaní investorov.
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Zber plastov kontajnermi

I

ste si väčšina obyvateľov sídlisk v našom meste všimla kontajnery so žltým vrchnákom určeným na zber plastového odpadu z domácností.
Kontajnery v počte 100 ks zakúpila spoločnosť SITA Slovensko, a.s. Bratislava.
Cena jedného kontajnera bola 13 245,- Sk, takže celkový náklad spoločnosti predstavoval viac,
ako 130 000,- Sk. Zatiaľ je po sídliskách rozmiestnených cca 80 ks týchto kontajnerov. Ďalších
20 ks bude rozmiestnených na základe priebežného mapovania ich naplňovania, prípadne na
základe požiadaviek občanov.
Aj vývoz kontajnerov zabezpečuje spoločnosť
na vlastné náklady. Realizuje sa takým istým zberovým vozidlom, akým sa zbiera aj zmesový komunálny odpad. Ubezpečujeme však občanov, že
v sobotu zabezpečuje toto vozidlo výlučne
zber separátov. Zozbierané separáty sú odvezené do areálu spoločnosti na Dolnej č.
5, po vysypaní sa ďalej triedia podľa jednotlivých komodít (PET fľaše, papier /ak je
v kontajneroch/, tvrdé plasty, zmesový odpad), následne sú upravené lisovaním a odvážané na spracovanie.
Podľa naplňovania kontajnerov ihneď po
ich rozmiestnení možno povedať, že prevažná väčšina občanov privítala tento spôsob
zberu. V kontajneroch bol pri ich vývoze
takmer výlučne plastový odpad, v prevažnej
väčšine PET fľaše.
Pre zabezpečenie ďalšieho plynulého zberu ako aj vývozu tohto odpadu dávame do
pozornosti občanom nasledovné informácie:
»» kontajnery sa vyvážajú každú sobotu od
ranných hodín
»» plastový odpad je možné aj naďalej zbierať aj do vriec tak, ako doteraz. Je potrebné ich vyložiť najneskôr do 9.00 hod.
v sobotu ráno, príp. ešte v piatok večer ku
kontajnerom na zber plastov
»» PET fľaše, ako aj iný plastový odpad je
potrebné stláčať, príp. poskladať tak, aby
sa čo najviac využila kapacita kontajnera

»» v prípade, ak váš plastový odpad je väčších
rozmerov a nezmestí sa do kontajnera, môžete
ho odviezť a bezplatne odovzdať na Zberovom
dvore na Ul. Fr. Kráľa vo Veči, príp. vyložte ho
ku kontajneru na zber plastov v rovnaký čas,
ako naplnené vrecia. V záujme zachovania poriadku na stanovištiach počas pracovného týždňa vykladajte separáty až v termínoch, ako
naplnené vrecia, t.j. v sobotu ráno, resp. v piatok večer.
V prípade otázok, resp. pripomienok kontaktujte referát ŽP OTČ, tel. č. 770 5981-3, kl. 223.
Gabriel Sýkora, technický riaditeľ
SITA Slovensko, a.s. Bratislava
Ing. Edita Haládiková,
referát ŽP OTČ, MsÚ Šaľa
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Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

22

42

18

72

január 2008

24 341

Štatistika za štvrtý štvrťrok
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

október

17

41

11

71

24 421

november

10

31

15

64

24 383

december

13

18

14

33

24 367

168

September: 24 445
December: 24 367

spolu za štvrtý
¼ rok

40

90

40

referát evidencie obyvateľstva

Vývoz biologického odpadu

M

sÚ Šaľa oznamuje občanom mesta, že
vývoz biologického odpadu zo záhrad
začína dňom 29.02.2008.
Vývozné dni:
»» Veča – piatok (odpad vyložiť najneskôr do
15.00 hod.)
»» Šaľa – sobota (odpad vyložiť najneskôr do
9.00 hod.)
bližšie informácie na ref. ŽP OTČ
tel. č. 7705981-3, kl. 223

Zákaz

D

ovoľujeme si vás upozorniť, že v súlade s platnými právnymi predpismi je
prísne zakázané ukladať biologický odpad do
ostatných zberných nádob určených na zber
zmesového komunálneho odpadu, ako aj do
VOK, určených na objemný a veľkorozmerný
odpad v rámci jarného a jesenného upratovania, ako aj jeho spaľovanie!!!

Zbiera sa:
»» lístie, tráva, burina, piliny, kôra – uložené vo
vreciach alebo košoch
»» konáre – popílené (v max. dĺžke 1m) a zviazané vo zväzkoch, ktoré je možné nakladať
manipulačnými pracovníkmi
»» produkty zo záhrad – uložené vo vreciach,
nádobách alebo košoch

Pravidlá zberu:
»» biologický odpad nesmie obsahovať prímesi
komunálneho odpadu ani iných druhov odpadu
»» neskoro vyložený biologický odpad nebude
pozbieraný. Je potrebné preskladniť ho na
vlastnom pozemku do nasledujúceho zberu
(nie na verejnom priestranstve pred rod. domom)
»» neupravený biologický odpad (konáre nepopílené, nezviazané, ostatné odpady rozhádzané, neuložené) nebude odvezený. Pre jeho
odvoz platí, ako pre neskoro vyložený odpad
»» Žiadame občanov, aby vzniknuté znečistenie
pred rodinným domom, spôsobené zberom
odpadu (drobné polámané konár, zvyšky trávy, lístia a pod.) upratali, aby nedochádzalo
k znečisťovaniu verejného priestranstva.
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školstvo
Spoločný školský úrad v Šali

Metodická a odborná činnosť

S

poločný školský úrad v Šali zrealizoval v prvom
polroku školského roka 2007/2008 rozmanité
aktivity, podujatia a školenia pre učiteľov mestských zá
kladných škôl a školských zariadení ako aj celého okresu Šaľa. Informácie k aktivitám sú do škôl a školských
zariadení zasielané mesačne formou plánu podujatí.
Sekcia riadenia materských škôl pod vedením
PaedDr. Klaudie Novomestskej zasadala v tomto polroku dvakrát, s cieľom zorganizovať otvorené hodiny
v jednej mestskej MŠ, v dvoch vidieckych MŠ a pripraviť dopravnú súťaž pre mestské materské školy. Na prvé
zasadnutie pedagógov materských škôl bola prizvaná
inšpektorka pre MŠ, Mgr. Anna Dluhošová zo ŠIC Nitra, ktorá zhodnotila dosiahnuté výsledky v materských
školách na základe vykonaných komplexných inšpekcií
za obdobie školského roka 2006/2007. Učiteľky materských škôl sa zúčastnili blokového vzdelávania „Rozvíjanie literárnej gramotnosti detí predškolského veku
v podmienkach predškolskej výučby“ pod vedením
lektorky PaedDr. Sone Kikušovej, CSc. Na slávnostnom ukončení prezentovali jednotlivé metódy literárnej gramotnosti formou praktickej ukážky a za úspešné ukončenie boli odovzdané certifikáty 74 učiteľkám.
Sekcia má veľmi dobrú spoluprácu s materskými školami v Nových Zámkoch, v rámci ktorej si vymieňajú
skúsenosti zo vzájomných otvorených hodín. Učiteľky
z celého okresu navštevujú priebežné vzdelávanie výtvarnej výchovy a tanečnej výchovy, ktoré realizuje
Spoločný školský úrad v Šali za účasti lektorov z Metodicko-pedagogického centra sídliaceho v Bratislave na
Tomášikovej ulici (MPC)
Učitelia 1. stupňa, vychovávateľky ako aj učitelia 2.
stupňa sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích podujatí a seminárov poriadaných na základe ponúk vzdelávacieho programu MPC. Tieto ponuky využívajú aj
učitelia zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Výchovno-vzdelávaciu úroveň základných škôl za
predchádzajúci školský rok vyhodnotila školská inšpektorka PaedDr. Kupčíková na úvodnej pracovnej
porade riaditeľov škôl a školských zariadení. Oboznámila riaditeľov s odporúčaniami a opatreniami, ktoré
sa vyskytli v školách na základe vykonanej inšpekčnej
činnosti v celookresnom meradle. Tradíciou na začiatku školského roka je aj realizácia stretnutia začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov v rámci projektu Uvádzania začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe.

V tomto školskom roku pokračovalo vzdelávanie
zamerané na rozvíjanie komunikačných schopností
s názvom Modul 1 Komunikácia z Národného projek
tu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu
a marketingu školy. Vzdelávania sa zúčastnilo 39 pe
dagógov zadelených do dvoch skupín. V súčasnom
období sa realizuje priebežné vzdelávanie učiteľov 1.
stupňa, vychovávateľov a pedagógov z materských škôl
pod názvom Výtvarná výchova netradične, kde je zapí
saných 43 účastníkov. Vzdelávanie v dvoch skupinách
vedie lektorka Mgr. Klára Lacová. Metodiku edukačnej činnosti a tanečné schopnosti si skvalitnili učiteľky
základných a materských škôl počas ročného priebež
ného vzdelávania v Tanečnej výchove, ktoré bude sláv
nostne ukončené vo februári. Mesto Šaľa umožnilo
zamestnancom škôl a školských zariadení rozšíriť si
znalosti v oblasti výpočtovej techniky účasťou na školení „Európskeho počítačového vodičáku“ (ECDL) po
kračujúceho do konca júna tohto roku.
Sekcie učiteľov vytvorené pre jednotlivé predmety
pravidelne zasadajú, pripravujú odborné prednášky,
semináre a otvorené vyučovacie hodiny, oboznamujú
učiteľov s poznatkami z celoslovenských školení, reali
zujú obvodné i okresné kolá predmetových olympiád
a súťaží.
Úspešnú odozvu zo strany učiteľov matematiky mal
seminár za účasti lektorky RNDr. Viery Kolbaskej. Lektorka oboznámila účastníkov s problematikou kombinatoriky, pravdepodobnosťou a štatistikou v matematických úlohách na 2. stupni. Vedúci sekcií majú už na
2. polrok pripravené zaujímavé prednášky, semináre
a vzdelávacie podujatia.
Spoločný školský úrad poskytuje aj ekonomické
a odborné poradenstvo na požiadanie starostov obcí. Realizuje pravidelné pracovné stretnutia vedúcich
pedagogických zamestnancov. Organizuje stretnutia
zamestnancov mestských škôl a školských zariadení
s predstaviteľmi samosprávy pri slávnostných udalostiach: vítanie prvákov, novoročné stretnutie, stretnutie
bývalých riaditeľov škôl. Spolupracuje s okresnými,
krajskými i celonárodnými organizáciami a inštitúciami. Poskytuje informácie a vydáva metodické materiály školám a školským zariadeniam.
PaedDr. Michal Vrbovský
vedúci SŠÚ v Šali
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Rodný list a príspevky na
narodené dieťa

P

ostup občana pri vybavovaní rodného listu dieťaťa na matrike, príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Matričný úrad
Na danom úrade vybavujeme rodný list pre novonarodené
dieťa, kde je potrebné predložiť:
1.) pre dieťa narodené v manželstve: sobášny list rodičov, občiansky preukaz matky a otca
(doklady vybavuje otec dieťaťa),
2.) pre dieťa narodené slobodnej matke: občiansky preukaz
matky, rodný list matky (do
klady vybavuje matka dieťaťa),
3.) pre dieťa narodené rozvedenej matke: občian
sky preukaz matky, právoplatný rozsudok
o rozvode manželstva (doklady vybavuje matka dieťaťa).
Ak je dieťa narodené mimo manželstva, pri určení otcovstva je potrebné predložiť: keď je matka slobodná jej občiansky preukaz a rodný list
a rodný list otca dieťaťa.
Ak je matka rozvedená predloží občiansky preukaz, svoj rodný list, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, rodný list a občiansky preukaz
otca novonarodeného dieťaťa.
Ak je určenie otcovstva vykonané pred narodením dieťaťa, doklady vybavuje otec dieťaťa.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Na tomto úrade si oprávnená osoba (matka
dieťaťa) podáva žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorá je potvrdená matrikou a súčasne predloží aj rodný list novonarodeného dieťaťa
a svoj občiansky preukaz.
Príspevok pri narodení dieťaťa je dávka, ktorou

štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so
zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca v zmysle zákona č. 235/1998 Z.z. neskorších predpisov o príspevku pri
narodení dieťaťa. Podmienkou
nároku je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby,
resp. prechodný pobyt cudzinca v Slovenskej republike. Výška príspevku je 4 560, – Sk na
každé dieťa. Nárok na príspevok
si oprávnená osoba môže uplatniť do 6 mesiacov od narodenia
dieťaťa podaním žiadosti.
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna
dávka, ktorou štát prispieva na
zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé
dieťa , ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Podmienky
nároku na príplatok k príspevku sú narodenie prvého dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní a splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení
dieťaťa. Žiadateľ o príplatok k príspevku predloží
žiadosť, potvrdenie od gynekológa, že sa jedná
o prvé narodené dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní, že
sa matka od začiatku tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac na lekárskych prehliadkach a predloží potvrdenie od detského lekára, že
sa dieťa dožilo 28 dní veku. Nárok na príplatok
k príspevku nevzniká maloletej matke, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti. Výška príplatku k príspevku je 20.440,– Sk
na každé dieťa od 01.02.2008. Nárok na príspevok
si oprávnená osoba môže uplatniť do 6 mesiacov
od narodenia dieťaťa. Oba spomínané dávky príspevky pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, sú vyplácané jednorázovo na účet alebo poštovým okruhom.
Peter Gomboš
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Šaľa – mesto prevencie

D

ňa 5. februára 2008 sa uskutočnila v kongresovej sále
MsÚ úvodná pracovná konferencia k projektu Šaľa mesto prevencie. Mottom projektu je Zdravý
životný štýl a drogám nie. Hosťami konferencie boli Mgr. Miroslav
Jablonický, zástupca Úradu vlády
pre drogové závislostí a MUDr. Ľubomír Gábriš, predseda asociácie
prevencie drogových závislostí na
Slovensku. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia
základných, materských a stredných škôl, kultúry,
športu, CVČ, ZUŠ, polície, pedagogicko psychologickej poradne, ÚPSVaR, zástupcovia samosprávy
mesta, zdravotníctva, štátnej správy, koordinátori
prevencie, participujúce obce a školy z okresu Šaľa –
Trnovec nad Váhom, Močenok, Vlčany.
Drogová problematika je vo verejnosti veľmi rozoberaná, preto si organizátori dali za cieľ v rámci tohto
projektu priniesť niečo iné. Okrem teoretickej časti
chcú svoju pozornosť upriamiť na prax, hlavne na
zapájanie detí a mládeže do rôznych zmysluplných
aktivít. Neplnoleté osoby si neuvedomujú dosah svojich negatívnych činov, hoci neraz poznajú svoje práva, no nepoznajú svoje povinnosti, preto je potrebné
informácie dostať do rodín, kde vznikajú zárodky závislostí, povedal MUDr. Gábriš.
Je pochopiteľné, že aktivity pre zdravý životný štýl
sa nemôžu realizovať iba prostredníctvom pedagógov
na školách. Aj preto realizačný tím tvoria ďalšie inštitúcie či už kultúrne, športové a pod. Samozrejme,
projekt nie je zameraný výlučne na drogové závislosti, sú to aj šikana, extrémizmus, gamblerstvo, cez
ktoré má závislá osoba už blízko k páchaniu trestnej
činnosti. Zdôraznil to aj Ing. Ján Ondruš, zástupca
štátnej polície v Nových Zámkoch, ktorý prítomných
oboznámil s výsledkami trestných činov v roku 2007
v okrese Šaľa. Garanti projektu oboznámili prítomných už s uskutočnenými aktivitami ako napr.
»» ZŠ J. Hollého: Tvorivé dielne Človek –človek zaujatie postoja detí k drogám
»» ZŠ Pionierska: stolnotenisový turnaj
»» CVČ: turnaj v halovom futbale pre deti

Naplánované máme tri zdroje
financovania:
1. rozpočet mesta Šaľa
2. sponzorské dary od podnikateľov
v regióne
3. projekt podaný na protidrogovom
fonde Úradu vlády.
Z pripravovaných aktivít možno
spomenúť:
»» Obvodná olympiáda v ľahkej
atletike, ktorá je pripravovaná na
mesiac jún s Okresnou asociáciou telovýchovnej
jednoty a klubov v Šali
»» Prečo som na svete rád – celoslovenská putovná
výstava najlepších výtvarných prác
»» Deň polície na futbalovom štadióne v Šali – v spolupráci so štátnou políciou
»» Tradičné aktivity zamerané na vykonávanie preventívnych prehliadok stredných škôl prostredníctvom špeciálne vycvičeného psa vyhľadávajúceho
návykové látky
»» V rámci projektu Lumiper plánujeme uskutočniť ďalšie kontroly užívania alkoholu maloletými
a mladistvými za výraznej spolupráce so štátnou
políciou a so sociálnymi kurátormi UPSVaR
»» Prednášky na základných a stredných školách –
v spolupráci s preventistami policajného zboru,
pedagogicko-psychologickou poradňou, ÚPSVaR,
mestskou políciou, zdravotníctvom
»» Na ÚPSVaR riešiť negatívne javy či už pri šikanovaní, extrémizme, pri užívaní drog a alkoholu
podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele v úzkej spolupráci so školskými zariadeniami.
Toto sú dielčie aktivity, ktoré sme už aj v minulosti
organizovali a máme s nimi skúsenosti. Radi privítame aj aktivity z radov širokej verejnosti, veď drogová
závislosť a jej následky sa týkajú nás všetkých. Sme
presvedčení, že v meste Šaľa budú aktivity takéhoto
druhu pokračovať aj po roku 2008 a naše mesto sa
stane dobrým príkladom pre ostatné mestá, ktoré túto štafetu prevezmú.
RSDr. Peter Gomboš
predseda Obvodnej komisie
prevencie kriminality
Informácie: Peter Gomboš (č. t: 0905 540 194)
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C

eloštátny projekt, v ktorom si mestá Slovenska prostredníctvom svojich primátorov odovzdávajú štafetu, je ako symbol sústredenia aktivít
samospráv a mimovládnych organizácií zameraných
na prevenciu, hlavne drogových závislostí a propagáciu zdravého životného štýlu. Cieľom je upozorniť na
význam týchto aktivít pri vytváraní programu a podmienok pre efektívnu realizáciu prevencie, a to v úzkej spolupráci so štátnou správou, podnikateľským
a súkromným sektorom v meste. Ide o organizovanie rôznych kultúrnych, športových podujatí hlavne

pre mládež, zaujatie žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, čiže ponúknuť im alternatívne
programy na využitie ich voľného času.
Gestorom projektu je Mesto Šaľa, administratívnym garantom projektu je Obvodná komisia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti so
sídlom v Šali a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
– detašované pracovisko v Šali. Odborným garantom
je Pedagogicko-psychologická poradňa v Šali. Za celý
priebeh projektu zodpovedá realizačný tím, ktorý sa
riadi harmonogramom aktivít zapojených inštitúcií.

REALIZAČNÝ TÍM:

10. Mgr. Daniela Gundová, riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre
11. PaedDr. Alžbeta Botorčeová, riaditeľka Spojenej strednej školy v Šali
12. PhDr. Viola Kocsisová, zástupkyňa za Obvodný úrad
v Šali
13. Ing. Aneta Šebeňová, za koordinátorov prevencie drogových závislosti ZŠ v Šali
14. Mgr. Katarína Šperková, za koordinátorov prevencie
drogových závislosti stredných škôl v Šali
15. Ing. Michal Malárik, riaditeľ Centra voľ. času v Šali
16. Akad. sochár Milan Jančovič, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Šali
17. RNDr. Alexander Tirinda, riaditeľ Všeobecnej nemocnice FORLIFE n. o. v Šali
18. JUDr. Ľudovít Marinčák, predseda Okresnej asociácie
telovýchovnej jednoty a klubov okresu Šaľa
19. Ing. Marián Borza, starosta obce Močenok

1. Martin Alföldi, primátor mesta Šaľa
2. Mgr. Marián Šperka, riaditeľ Pedagogicko-psychologickej poradne v Šali
3. RSDr. Peter Gomboš, predseda obvodnej komisie a vedúci úseku sociálnych vecí ÚPSVaR, detašované pracovisko v Šali
4. PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry MsÚ Šaľa
5. PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci Spojeného školského
úradu v Šali
6. Mária Hamarová, hlavná koordinátorka projektu za
MsÚ Šaľa
7. Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca Mestského kultúrneho
strediska v Šali
8. Mgr. mjr. René Istenes, riaditeľ Obvodného oddelenia
PZ SR v Šali
9. Bc. kpt. Peter Krokavec, náčelník Mestskej polície v Šali

Máte podozrenie, že

Vaše dieťa užíva drogy?
Neviete si rady, ako to dokázať, resp. zamedziť
mu v nezdravom životnom štýle?
Príznaky užitia drog:
»» Opiáty: stav omámenia, poruchy koordinácie,
rozšírené zrenice, výtok z nosa, vodnaté oči, bledosť, schudnutie, stopy po vpichoch.
»» Sedatíva: spomalená reč a myslenie, apatia,
ospalosť, otupenosť, náladovosť
»» Kokaín: potenie, sucho v ústach, krvácanie a výtok z nosa, poškodenie nosnej prepážky, zvýšený
krvný tlak, nekľud, rozšírené zrenice
»» Marihuana: neprirodzená veselosť, zrýchlený
pulz, rozšírené zrenice, červené oči, zvýšená chuť
do jedla

Pri vážnom podozrení užívania drog navštívte Všeobecnú nemocnicu FORLIFE n.o. v Šali,
konkrétne oddelenie klinickej biochémie, kontakt
7730375. Imunologický test vám vykonajú za úhradu 1 700,-Sk. Zoberte minimálne 5 ml moču, výlučne v sklenenej nádobke. Možnosť záchytu drog
a ich metabolitu v moči je do troch dní.
V prípade dôkazov užívania drog navštívte Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny – oddelenie sociál
noprávnej ochrany – kontakt 770 7675, alebo Pedagogicko – psychologickú poradňu – kontakt
770 5464. Odborníci v danej oblasti vám poradia,
ako ďalej.
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Prednášky na školách

M

estská polícia Šaľa vykonala v školskom
roku 2006/2007 prednášky pre deti materských, základných a stredných škôl. Celkove to bolo
61 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 1803 žiakov.
Na prednáškach za Mestskú políciu sa zúčastňoval
ako prednášajúci por. Ján Komjáthy, MPŠ Adriana
Sedláková, MPŠ Alexandra Porubská.
Hlavné témy prednášok sa rozdelili do šiestich základných tém:
1. Činnosť mestskej polície
2. Drogová prevencia
3. Kriminálna prevencia
4. Šikanovanie
5. Bezpečnosť cestnej premávky
6. projekt „Správaj sa normálne“
Základná škola J.Murgaša sa zapojila do projektu
pre deti 5. ročníkov „Správaj sa normálne“. V tomto
projekte bolo 65 detí, ktoré sa zúčastnili 10 prednášok
na témy: Priatelia policajti!, Zákerná droga!, Každý je
iný!, Odpáľ to do vzduchu!, A pôjdeš v tom s nami!,
Bingo za moje peniaze!, To musíš vedieť!, Na zdravie,
ďakujem radšej nie!, Kto kradne, je zlodej!, Správaj sa
normálne! Celý projekt bol ukončený 27.6.2007 odovzdaním osvedčení o absolvovaní prednášok.
Okrem prednášok sa uskutočnil 8.ročník výtvar-

nej súťaže pre žiakov ZŠ 1.–6. ročník na tému „Mestská polícia očami detí“, „Drogy a drogová závislosť“,
ktorej sa zúčastnilo 185 detí zo všetkých Základných
škôl mesta Šaľa a vyhodnotených bolo 52 najkrajších
prác.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 12. júna 2007 v Bábkovej sále Domu kultúry. Všetky práce boli od 6. júna
do 25. júna 2007 vystavené vo vestibule DK Šaľa.
Na začiatku školského roka boli deťom rozdávané
letáky, kde boli informácie o nebezpečenstvách, na
ktoré si majú dávať pozor počas cesty do školy.
24.4.2007 – dopravná súťaž Materských škôl v Dome kultúry. Na súťaži sa zúčastnilo 180 detí z MŠ
mesta Šaľa. Členovia Mestskej polície Šaľa por. Ján
Komjáthy a MPŠ Adriana Sedláková boli členmi poroty.
2.5.2007 – pri príležitosti MDD v spolupráci s DK
Šaľa mestská polícia uskutočnila ukážku výcviku
psov, techniky a donucovacích prostriedkov, ktorú
používa pri svojej činnosti.
1.9.2007 – pri príležitosti ukončenia leta v spolupráci s DK Šaľa mestská polícia uskutočnila ukážku
svojej výstroje a výzbroje, ktorú používa pri svojej
činnosti. V spolupráci s OO PZ Šaľa sa konala ukážka výcviku psov.

Mestská polícia Šaľa
»» Dňa 8.1. o 09.00 hod. sa v OD Kaufland dopustil
drobnej krádeže 58-roč. Z.Z. Hliadkou mu bola
uložená bloková pokuta 500,-Sk.
»» Dňa 8.1. o 09.20 hod. sa o OD Kaufland dopustil drobnej krádeže 41-roč. Š.K.. Nakoľko sa tohto
priestupku dopustil opakovane v priebehu jedného roku, bol hliadkou MsP predvedený na
OO PZ.
»» Dňa 8.1. o 13.20 hod. na základe oznámenia zadržala hliadka MsP 2 osoby mužského pohlavia,
ktoré boli podozrivé z krádeže medeného odkvapu z rodinného domu. Išlo o 16-ročného M.K
a 16-ročného M.H. Prípad je v riešení .
»» Dňa 12.1. o 16.30 hod. vrazil so svojím OMV zn.
Lada 50-roč. V.K. do informačnej značky TESCO,
pričom poškodil odparkované OMV zn. Mazda.

Menovaný, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu,
bol zadržaný hliadkou MsP pri úteku z miesta činu a zadržaný do príchodu hliadky OO PZ.
»» Dňa 21.1. o 9.10 hod. vodič J.K. nerešpektoval na
svojom OMV dopravné značenie zákaz vjazdu
a prešiel cez pešiu zónu. Kamerovým systémom
bol zhotovený videozáznam. Menovanému bola
uložená blok. pokuta 200,-Sk.
»» Dňa 23.1. o 15.20 hod. nahlásil pracovník SBS, že
neznámy muž rozbíja v bare zariadenie a vyhráža
sa svojej partnerke. Hliadka MsP na mieste zistila, že ide o 28-ročného P.H., ktorý mal ohrozovať
strelnou zbraňou 32-ročnú V.I.. Nakoľko sa na
mieste našla zbraň bola privolaná hliadka OO PZ,
ktorá vec prevzala.
»» Dňa 24.1. o 4.45 hod. predávali na ul. Narcisová
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mestská polícia
Dopravná nehodovosť

chodci a cyklisti

N

a konci roka 2007 sme zaznamenali nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Ide hlavne
o chodcov, ako i cyklistov, ktorí patria k najohrozenejšej skupine účastníkov cestnej premávky.
V roku 2007 sme z celkového počtu 1146 dopravných nehôd zaznamenali 149 dopravných nehôd, pri
ktorých boli účastníkmi nemotoroví účastníci cestnej premávky. Z toho 48 nehôd zavinili cyklisti a 19
chodci. U nemotorových účastníkov cestnej premávky bolo v 17 prípadoch zistené požitie alkoholických
nápojov, z toho u cyklistov to bolo v 13 prípadoch.
Pri 2 dopravných nehodách zomreli cyklisti a chodci
pri 5 dopravných nehodách. Oproti minulému roku
sa počet usmrtených zvýšil o 3 osoby.
Aj cyklista je v zmysle zákona vodičom motorového vozidla a platí pre neho zákaz požívania alkoholických nápojov pred jazdou alebo počas jazdy, čo
mnohí podceňujú. Znovu upozorňujeme na údaje zo
štatistiky, ktoré hovoria o tom, že takmer pri každej
14-tej dopravnej nehode bol u účastníka dopravnej
nehody zistený alkohol.
Každý chodec aj cyklista je vystavený určitému riziku a je len v jeho záujme, aby sa snažil toto riziko
čo možno najviac eliminovať. Za týmto účelom je
treba vždy dbať na to, aby chodci aj cyklisti boli dob-

»»

»»
»»
»»

Cs.B. spolu s L.B. z Rumunska paplóny. Hliadkou
im bola udelená blok. pokuta 300,-Sk.
Dňa 26.1. o 1.25 hod. nám oznámil príslušník SBS,
že v ich chránenom objekte zadržal neznámeho
páchateľa, ktorý sa tam vlámal. Hliadka na mieste
zistila, že ide o 33-ročného G.Š.. Na miesto sa dostavila aj hliadka OO PZ, ktorá vec prevzala.
Dňa 27.1. o 13.55 hod. sa 27-ročná A.S. dopustila
drobnej krádeže v HM TESCO. Menovanej bola
uložená blok. pokuta šekom 1.000, – Sk.
Dňa 28.1. o 15.00 hod. na ulici Budovateľská poškodil stĺp verejného osvetlenia vozidlom zn. Iveco 26-ročný V.K.. Prípad rieši ODI.
Dňa 30.1. o 10.35 hod. sa dopustil drobnej krádeže
v HM Tesco na ul. Lúčnej 59-roč. p. K.F.. Menovanému bola uložená bloková pokuta 500, – Sk.

re viditeľní, pohybovali sa spôsobom, aký im zákon
o premávke na pozemných komunikáciách predpisuje, používali pri prechádzaní cez cestu vyznačené
priechody pre chodcov a uvedomovali si zároveň aj
podmienky vodičov za volantom.
Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie,
ako i znižovanie dopravnej nehodovosti s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky budeme i naďalej
v nasledujúcom období vykonávať preventívne opatrenia, ako i represívne pôsobenie hliadok, so zameraním sa hlavne na požívanie alkoholických nápojov cyklistami, ktorí sa vo zvýšenej miere dopúšťajú
závažného priestupku proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.
Okresný dopravný inšpektorát
ORPZ v Nových Zámkoch
Štatist. vyhodn. činnosti MsP Šaľa za január 2008:
Priestupok Názov priestupku
VZN 3
Obchodná a podnikateľská
1
činnosť
VZN 6
O použ. zábavnej pyrotechniky
3
VZN 7
O podm. predaja výrobkov a po1
skyt. služ. na trhoviskách
VZN 8
O udrž. všeobecnej čistoty
27
a tvorbe, ochr. a údržbe zelene
VZN 14
O státi voz. na park., odťah. voz.
9
a odstraň.opustených voz.
VZN 35
O podmienkach a podrobnos25
tiach držania psov
PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany
68
§ 47
Verejný poriadok
56
§ 49
Občianské spolunažívanie
16
§ 50
Proti majetku
36
Zák.znač.
Dopravné značky
17
§ 24
Na úseku podnikania
3
§ 45
Na úseku životného prostredia
1
315/96
O premávke na pozemných
1
komunikáciách
Dopr.nehody
5
Trestné činy
11
Iné prípady
51
Spolu:
331
Blok.pokuty : 24 pokút v celkovej sume
5 500,-
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história

Kalendár výročí osobností
a udalostí na rok 2008
Január
»» OLÁH, Mikuláš – 515. výročie narodenia
a 440. výročie úmrtia
10. január 1493 Sibiu (Rumunsko) – 14. jún
1568 Trnava
Ostrihomský arcibiskup, humanistický vzdelanec. Ako cirkevný hodnostár zastával funkcie
v kráľovskej kancelárii, v roku 1542 sa stal kancelárom Ferdinanda I. Bol prvým predstaviteľom
protireformačného hnutia na území Uhorska.
V Trnave usídlil rád jezuitov a založil seminár
pre výchovu kňazov. Podarilo sa mu rekatolizovať
asi 300 rodín na Žitnom ostrove a okrem iných
aj v Šali.

UDALOSTI

Marec
»» ERDÉLYI, Július Ladislav – 140. výročie narodenia
2. marec 1868 Žihárec – 16. august 1947 Zalavár (Maďarsko)
Príslušník benediktínskej rehole, historik, vysokoškolský profesor. V r. 1905 člen korešpondent Uhorskej akadémie vied. Zaoberal sa dejinami benediktínskej rehole, sociálnymi, kultúrnymi
a cirkevnými dejinami stredovekého Uhorska.
Od r. 1898 redaktor a spoluautor 12-zv. dejín
benediktínskej rehole a jej kláštorov v Uhorsku,
autor 5-zv. histórie pannonhalmského opátstva,
vydal prehľadné dejiny Uhorska, prispieval do
náboženských a odborných časopisov.
»» RÉVAI, Anton – 290. výročie narodenia
a 225. výročie úmrtia
6. marec 1718 Turčianska Štiavnička – 26. december 1783 Močenok, pochovaný v Nitre
Cirkevný hodnostár. Od roku 1780 nitriansky
biskup. Neprijal funkciu nitrianskeho župana,
ktorú od 14. storočia zastávali nitrianski biskupi.
Bol milovníkom umenia. V Nitre založil školu –
normálku.

»» 1078 – prvá písomná zmienka o obci Selice
– 930. výročie
»» 1113 – prvá písomná zmienka o obciach: Vlčany, Kráľová nad Váhom, Močenok, Hájske,
Dlhá nad Váhom, Veča (r. 1960 pripojená
k Šali) – 895. výročie
»» 1958 – založili Duslo, chemickú spoločnosť
so sídlom v Šali v rámci Chemických závodov J. Dimitrova (dnes Istrochem) v Bratislave ako Dusikáreň Šaľa. Od roku 1966 samostatný podnik – 50. výročie
»» 1963 – otvorili Základnú školu na Pionierskej ulici v Šali – 45. výročie

z bibliografie Krajskej knižnice v Nitre
zostavil Mgr. Július Morávek

Pozvánka

XIV. Benefičný koncert
Motto: Konať dobro – je dobré...
Adela Kráľová

O

bčianske združenie pre zdravie „PRO
VITA“ mesta Šaľa Vás srdečne pozýva
na XIV. Benefičný koncert sopranistky Lívie
Ághovej a jej umeleckých hostí, ktorý sa uskutoční dňa 4. apríla 2008 o 19.00 hodine v Kongresovej sále MsÚ v Šali. Tešíme sa spolu s Vami na krásny umelecký zážitok.

Vstupné je dobrovoľné, výťažok bude venovaný deťom z detských domovov.
Tento koncert bude spojený s aukciou obrazov maliara Oldricha Majdu. Aukcia sa uskutoční 4.apríla 2008 od 16.00 hod. v obradnej
sieni MsÚ Šaľa. Výťažok z aukcie bude venovaný na dobročinné ciele. Výstava obrazov bude
od 31. marca do 4. apríla 2008 denne od 10.00
do 18.00 hod. v obradnej sieni MsÚ Šaľa.
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program
Program kultúrnych
podujatí MSKS

• 18.03.
19.00 h
MADEMOISELLE MALINOVÁ – Anička Polívková
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: 150, – Sk

• 03. – 04.03.
10.00 h
Burza šatstva (v spolupráci s Materským centrom)
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

• 18.03.
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 04.03.
18.00 h
Vernisáž výstavy Danice Pištekovej a Dušana Paula
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Vstupné: na pozvánky

• 26.03.
Striebro vo vlasoch
Miesto: DK Šaľa, ES. Vstupné: zdarma

14.00 h

• 04.03.3008
Rómsky klub – spoločenské hry
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

• 27.03.
10.00 h
Okresná vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

15.00 h

• 05. – 31.03. 9.00 – 12.00 h (st–pi) a 19.00 – 20.00 h (st–ne)
Výstava maliarskych prác Danice Pištekovej a Dušana Paula
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Vstupné: 10, – Sk/dospelí a 5, – Sk/
deti a dôchodcovia
• 05.03.
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.00 h

• 07.03.
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

15.00 h

• 28.03.
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

15.00 h

• 28.03.
Oscarový večer
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 60, – Sk

18.00 h

• 07.03.
19.00 h
Divadlo Járy Cimrmana – Dobytí severního pólu
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 499, – Sk
• 08.03.
Hudobný klub
Miesto: DK Šaľa, foyer ES. Vstupné: 50, – Sk

19.00 h

• 09.03.
16.00 h
Rozprávkovo – Stražanovo bábkové divadlo: Medovníkový
domček
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: 44, – Sk
• 10. – 14.03.
09.00-11.30 h a 13.00 – 17.00 h
Okresná súťaž vo výtvarnom prejave a výstava „Vesmír očami detí“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma
• 11.03.
Rómsky klub – kreslíme vesmír
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

15.00 h

• 15.03.
Oldies party – DJ Žolty
Miesto: DK Šaľa, ES. Vstupné: 70, – Sk

20.00 h

17.00 h

• 29.03.
Premiéra DS ŠOK
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 100, – Sk

19.00 h

• 16.03.
Nedeľníček
Miesto: SD Veča. Vstupné: 30, – Sk

19.00 h

• 17.03.
Veľkonočné tvorivé dielne
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

14.00 h

• 30.03.
II. Premiéra DS ŠOK
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 100, – Sk
• 31.03.
Feng Shui
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

18.00 h

• 17. – 18.03.
09.00 – 11.30 h
Tvorivé dielne – tvoríme veľkonočné výrobky
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

!!! Zmena programu vyhradená !!!
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obchodná súťaž

Obchodná verejná súťaž

o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali
»» Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa zastúpené Martinom Alföldim, primátorom mesta
»» Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu pozemkov
v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV o rozlohe 23 357 m2 a 11 248 m2, t.j. spolu výmera 34 605 m2,
za účelom realizácie priemyselného areálu.
»» Popis pozemku:
Väčší pozemok o rozlohe 23 357 m2 sa nachádza v Šali za rampami smerom na Vlčany. Je
vymedzený štátnou cestou č. II/573, účelovou komunikáciou k jestvujúcej ČOV-ke a vegetačným pásom voľne rastúcej zelene od železnice.
Menší pozemok o rozlohe 11 248 m2 je ohraničený areálom ČOV-ky, účelovou komunikáciou k ČOV-ke a ornou pôdou.
mesačník samosprávy mesta Šaľa
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obchodná súťaž
»» Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:
1. Cena za kupovaný pozemok
2. Vytvorenie nových pracovných príležitostí
3. Ostatné podmienky (zloženie súťažnej zábezpeky)
»» Poskytnutie súťažných podkladov:
Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Šali, Referát správy majetku
mesta, 3. poschodie, č.d. 302 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 15.02.2008 v čase od 8.00
hod. do 14.00 hod.
Vyhlasovateľ umožní uchádzačom obhliadku pozemkov dňa 03.03.2008 a 10.04.2008 so
zrazom uchádzačov o 10.00 hod., pred budovou MsÚ v Šali.
»» Kontaktné osoby:
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4, kl.107
Miloslava Bartíková: tel. č. 031/770 5981-4, kl.123
»» Spôsob podávania súťažných návrhov:
Súťažné návrhy možno zasielať na adresu : Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15
Šaľa, príp. osobne predložiť na MsÚ, kancelária č.d. 302 do 21.04.2008 do 14.00 hod.
Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme podpísaný právne záväzným spôsobom
a doručený v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – priemyselný park“ a s uvedením
adresy uchádzača.
Ak uchádzač využije variantné riešenie, označí túto skutočnosť na obálke heslom „Variantné riešenie“.
»» Termín a miesto otvárania obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 21.04.2008, o 15.00 hod., v zasadačke MsÚ v Šali
»» Oznámenia výsledkov:
Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne
do 7 dní po nadobudnutí účinnosti uznesenia MsZ z 3. riadneho zasadnutia MsZ v roku
2008 (predpokladaný termín zasadnutia 15.05.2008).
»» Záverečné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenia obchodnej verejnej súťaže.
2. Predložený súťažný návrh nemožno meniť ani dopĺňať.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia, resp. vysvetlenia súťažného
návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
5. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
február 2008
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XVI. reprezentačný ples mesta otvoril plesovú sezónu

dobrá nálada až do rána

P

riestory domu kultúry patrili v piatok 11. januára 2008
hosťom XVI. reprezentačného plesu
mesta. V príjemnom prostredí a vo
vynikajúcej atmosfére sa stretli tí,
ktorí majú pozitívny vzťah k tancu,
k dobrej nálade, k slávnostnej atmosfére a k zábave.
O dobrú náladu sa starala hudobná skupina TOP,
ľudová hudba znela v podaní dvojice Kotlár, Danada,
na profesionálnej úrovni sa pri zabezpečení rozmanitých jedál prezentovala firma ELSA Močenok. V tanečnom programe sa predstavil Športovo-tanečný
klub Viva z Nových Zámkov.
Tradične ples otvoril primátor mesta Šaľa Martin
Alföldi ako otvárací ples plesovej sezóny 2008 v meste Šaľa. Pozvanie primátora mesta na šaliansky ples
v tomto roku prijal aj Ing. Alexander Mézeš, primátor mesta Galanta, Ing. Ladislav Fekete, zástupca
primátora mesta Galanta, prvý primátor mesta Šaľa
Ing. Alexander Szabó s manželkou. Výborná nálada
pri kvalitnej hudbe a širokom výbere dobrých jedál
vydržala až do rána.
Touto cestou organizátori plesu vyslovujú poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli buď finančným alebo materiálnych darom k úspešnému

priebehu plesu a k bohatej tombole.
Poďakovanie patrí najmä: reklamným
partnerom: Duslo, a.s., ProCS, s.r.o.,
Dr. Ľubomír Pekár – Exekútorský
úrad; sponzorom bohatej tomboly:
AQUASPORT – Záujmové združenie, Andrea SHOP – František Vangel, Alpex s.r.o.,
Autoprofit Galanta, Designer – UM s.r.o., Duslo a.s.,
ECS Flora – Eva Császárová, Fotocentrum – Igor Boháč, František Tóth, 3.roč. ZUŠ Šaľa, G & G Penzion
– Restaurant L. Gasparovics, HYPOXI ŠTÚDIO ALPHA PHI, IMK – Ing. Ivan Kováč, Ján Valent, Jana
Kollárová, COOP Jednota SD Galanta – Ing. Július
Belovič, Kaderníctvo „ANGELIKA“, Kaderníctvo –
Kristína Bírová, NPG, Martech – Ing. Ivan Tánczos,
Matica slovenská, Menert s.r.o., MeT Šaľa spol. s r.o.,
MIK s.r.o., Phobos s.r.o., REAL Cestovná agentúra,
Realexpo s.r.o., Reštaurácia LUKAS Šaľa, Roľnícke
družstvo, SITA Slovensko a.s. , Štefan Hučko – Pneuservis, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Zoltán Varga – Mónika, Sporter s.r.o., Control Consult – Ing. Michal Lužica, Tropicana – Ing. Emese Kilácsková.
Veríme, že sa aj o rok budeme môcť stretnúť v rovnako dobrej nálade.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
24

Nezisková organizácia Srdiečko – detské jasle

História vzniku Srdiečka

N

ezisková organizácia Srdiečko bola právoplatne
registrovaná 6.6.2006 v Nitre so zámerom vykonávania všeobecne prospešných služieb. Zakladateľom
organizácie je Mgr. Andrea Becker. V rámci neziskovej
organizácie boli otvorené dňa 11.11.2006 detské jasle
ponúkajúce prorodinne orientované služby v priestoroch bývalej MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali.
Hneď od začiatku vzniku sa organizácia prioritne venuje výchove a vzdelávaniu detí od 1 – 3 rokov. Zameranie
sa postupne rozširuje o ďalšiu službu – opatrovateľská
činnosť 24 hod./denne.
Našou víziou je poskytovať obyvateľom mesta a jeho
okolia služby, ktoré pomáhajú najmä rodičom s malými
deťmi pri terajšom zrýchlenom živote plnom starostí
a pracovnej vyťaženosti.
Dieťa sa podľa najnovších výskumov nachádza na vrchole priorít, ktoré si ľudia vo svojom živote stanovujú.
Túžbou rodičov je zostať s dieťaťom doma čo najdlhšie
a svojimi postojmi, učením a ovplyvňovaním z pozície
prirodzeného vzoru ho pripravovať na život. Mnohokrát
sú ale rodičia donútení kvôli finančnej situácii v rodine
vrátiť sa do práce.
Srdiečko ponúka služby svojimi podmienkami a časovým vymedzením všestranne prispôsobené potrebám
rodičov, ktorí sa chcú vrátiť na trh práce, bez prekážok
pokračovať v pracovnom pomere, študovať, starať sa
o mladšie dieťa, či inak využiť voľný čas.
Čo ponúkame:
»» rozvoj psychomotorických funkcií dieťaťa a podpora
samostatnosti vo všetkých oblastiach jeho života
»» motivačné bezstresové prostredie ponúka rodinnú atmosféru, ktorú umocňuje malý počet detí a trpezlivý
personál
»» individuálny prístup plný ochoty a lásky k deťom
»» odborný personál rozvíjajúci individualitu dieťaťa
»» malý kolektív – nízka chorobnosť
»» detský psychológ priamo v zariadení
»» moderné, motivujúce priestory rozdelené na kútiky
podľa zamerania

»» dvakrát do roka CD s fotkami detí pri činnostiach
v jasliach
»» rôzne akcie pre deti aj rodičov – Mikuláš, Vianočné
posedenie, Fašiangový karneval, Veľkonočná šibačka,
Deň detí, oslava narodenín našich detí, divadielko
a iné atrakcie...
»» pravidelný, nepravidelný, jednorázový pobyt dieťaťa
»» nástup do jaslí je možný kedykoľvek v priebehu roka
podľa potrieb rodičov
»» pripravujeme rozvoz detí z mestskej časti Veča (prípadne aj zo Šale) do jasličiek
»» prevádzka od 7.00 – 17.00 h
Našim cieľom je podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa. Rozvíjame:
sociálne návyky: včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti
(vedieť vychádzať v kolektíve, vytvorenie si miesta v kolektíve), osvojenie si základných hygienických návykov
zodpovedajúcich veku dieťaťa (ako sú pravidelné umývanie si rúk, používanie nočníka alebo WC)
stravovacie návyky: pitie z pohára, samostatne sa
učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, výchova k zdravému životnému štýlu ...
jazyková podpora: prvé slová, slovná zásoba, ktorá
je rozširovaná pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier,
dohliadame na tvorbu reči a vývoj reči...
rozvoj myslenia: veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie, rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov...
kreativita a motorika: kreslenie, maľovanie, prvé
strihanie, lepenie, formovanie, modelovanie...
Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a motoriky:
chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu
a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností a pod...
Podpora rozvoja zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a vytvárania si sociálnych kontaktov. Deti chodia pravidelne von na prechádzky alebo
sa hrajú v tráve , k dispozícii máju pieskovisko, niekoľko
preliezok (podľa veku a fyzickej zdatnosti).

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA pre deti
každého veku 24 hod./denne:

»» opatrovanie detí doma alebo u nás v zariadení – jednorázovo, pravideľne
»» doprovod detí na záujmové krúžky, do škôlky, školy,
zo škôlky, školy – domov
»» starostlivosť o dieťa počas choroby
»» kočíkovanie detí
»»

Kontakt: Mgr. Andrea Becker, 0905 939 092,
srdiecko.no@gmail.com
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akcie
„ROZKVET“ na Kráľovskej ulici

Fašiangy v klube dôchodcov

Z

išlo sa nás vyše šesťdesiat členov klubu. Sála praskala vo švíkoch. Rozvoniavali šišky,
guláš. Vínko nesmelo chýbať, tiež aby rozohrialo
a pridalo zábave ten správny „šmrnc“. Členovia
samosprávy sa činili od skorého rána, aby bolo
všetko tak, ako má byť. Sálu vyzdobili šikovné ruky p. Rácovej, Jobádyovej a Strebovej pod odborným dohľadom vedúcej pani Fiľovej.
V kuchyni sa zvŕtali p. Hlavatá, p. Svoreňová –
ktorá s chuťou nahradila našu kuchárku Uhrínovú a ešte nemôžem zabudnúť na pani Petrovú. Pri
to všetkom nám stačil upraviť celý dvor – vrátane
jarného strihu – p. Novotný, ktorý patrí medzi

Poďakovanie
mestu

S

lovenský paralymijský výbor a nadácia Výskum rakoviny zaslali Mestu Šaľa
poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní V.
ročníka kampane „Na kolesách proti rakovine“.
Do kampane sa zapojilo 55 miest a obcí
Slovenska a celkovo sa podarilo vyzbierať 865
958,-Sk. Vďaka tejto sume sa zakúpil prístroj –
pulzná elektofotéza – slúžiaci na výskum rakoviny na Slovensku a pomôcky pre paralympijských športovcov.

mladších členov klubu a prichádza k nám z neďalekých Diakoviec.
Po malom odbočení prechádzame k samotnej
oslave fašiangov, kvôli ktorej vlastne celá táto partia takto poctivo pracovala.
O zábavu sa postarali vlastne všetci. Kto mohol
a vládal, nahodil sa do fašiangových šiat. Verte,
že to bola pestrá paleta rôznych figúr. Nechýbala
kvetinárka, žobráčka, ktorá si do košíčka vyprosila samé dobroty. Vraj pre svoje hladné deti! (kde
sú tie časy?)
Úsmevná scénka, ktorú predviedla pani Kuče
rová, nemala nič spoločné s propagáciou zdravej
výživy, ale bola ako vyšitá na naše gurmánske
pomery. Nóoo, ale fašiangy práve o tom sú. My
všetci sme v tom momente ozaj chudnúť nemienili. Veď s prázdnym žalúdkom by sotva bola taká
pohoda a radosť, aká panovala medzi zúčastnenými.
Za rok si to znova zopakujeme. Veď ten čas
medzi nami seniormi plynie naozaj veľmi rýchlo.
Preto, fašiangy končia, Veľká noc ide!!!
Ďakujeme pánovi primátorovi M.Alföldimu
a pani G.Fülöpovej, že nás poctili svojou návštevou.
Za výbor členka J. Kučerová

Vyhodnotenie vedomostnej
súťaže

D

ňa 2.01.2008, prebehlo v detskom oddelení Mestskej knižnice v Šali slávnostné
odovzdávanie cien víťazom vedomostnej súťaže, do ktorej sa úspešne zapojilo veľa detských
čitateľov. Cieľom tejto súťaže bolo naučiť deti
orientovať sa v knižničných katalógoch, pracovať
s knihou a vedieť v nej vyhľadávať potrebné informácie. Deti mali možnosť počas piatich kôl zúčastniť sa tejto súťaže a odpovedať na zaujímavé
otázky týkajúce sa literatúry odbornej i krásnej.
Otázky boli zamerané tiež na znalosti z oblasti

nášho regiónu, jeho histórie, známych osobností, športu, historických pamiatok a pod. Veková
kategória súťažiacich bola od 10 do 14 rokov.
Krásnymi a hodnotnými knihami boli odmenení najúspešnejší súťažiaci: Pozsonyiová Carmen,
Ngo Van Christian, Kočišová Barbora, Mészárošová Michaela, Jaroš Peter, Szullová Alexandra,
Horváthová Dominika, Podhora Miroslav. Blahoželáme.
knihovníčky Silvia a Zuzana
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V 2. A triede na ZŠ Krátka

Malí lekári
Ž

iaci 2.A triedy prežili veľmi zaujímavú hodinu prvouky. Témou hodiny bolo: Zdravie. Jednotlivé deti priniesli z domu na spomínanú
hodinu prvouky rôzne zdravotnícke potreby bežnej spotreby, ktoré využívajú pri bežných ochoreniach, či úrazoch. Nechýbali medzi nimi: teplomery, obväzy, trojrohá šatka, leukoplast. Deti si
navzájom povysvetľovali, kde a ako tieto potreby
ich rodičia využívajú, kedy im pomohli a prečo je
dôležité mať ich doma.
»» Aby bola hodina spestrená aj praktickou ukážkou, deti sa medzi sebou zahrali na zubárku,
detského lekára a chirurga. Rodičia a starí rodičia detí, ktorí pracujú v zdravotníctve ochotne
zapožičali pre svoje ratolesti 2 lekárske plášte,
2 fonendoskopy, operačnú čiapku, hygienické
rúška na tvár, zubné zrkadielko a ústnu lopatku.
»» A deti mohli skúšať možno aj svoje budúce povolania.
»» Zrazu bola v triede detský lekár Lacko, sestrička a pacient. Pán doktor starostlivo popočúval
fonendoskopom rytmus srdiečka, skontrolova-

la hrdlo pomocou ústnej paličky a povypytoval
sa na problémy s dýchaním.
»» Pani zubárka prezela zúbky malým špeciálnym
zrkadielkom a pripomenula pacientovi potrebu pravidleného čistenia si zúbkov.
»» A pani chirurgička Terezka v kompletnom výstroji, (od plášťa, cez rúško až po čiapku) bola
pripravená na zásah.
»» Deti vedeli, že existuje aj maketa umelého človeka (Adam), na ktorom sa skúša prvá pomoc.
My sme mali živú maketu Miška, s pomocou
ktorého pani učiteľka deťom predviedla, čo je
potrebné spraviť, keď pacientovi zapadne jazyk, ako sa dáva umelé dýchanie, masáž srdca
a čo je to stabilizovaná poloha človeka.
»» Nakoniec sa deti učili praktické obväzovanie
poranenia vzájomne na sebe. Išlo im to dokonca tak dobre, že výsledkom bola naša milá
múmia – Lukáško, ktorý si starostlivosť malých
doktorov a sestričiek vychutnával.
PaedDr. Iveta Sabová
tiredna učiteľka 2.A, ZŠ Krátka
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kultúra
Divadlo Járy Cimrmana

7. marca po prvýkrát v Šali

Č

eská divadelná legenda vznikla v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a stále patrí k miláčikom českého publika. V súčasnosti hrajú v Žižkovskom divadle a ich predstavenia bývajú beznádejne
vypredané po prvom dni predpredaja.
Na Slovensku hrávajú sporadicky a aj tu sú ich
vystúpenia sprevádzané obrovským záujmom divákov. Preto sme nesmierne radi, že po vyše ročnom
vyjednávaní, napokon Cimrmani súhlasili a vystúpia
u nás. Podarilo sa to vďaka rádiu MAX a spoločnosti POVALAČ – tvorcom projektu 13. OPONA, ktorý
k nám priniesol už niekoľko známych osobností.
Najznámejšou osobnosťou tohto divadla je 25. najväčší Čech – Zdeněk Svěrák, ktorý sa vďaka svojim
nezabudnuteľným filmovým scenárom zapísal do de-

jín českej kinematografie. V Šali vystúpia s hrou DO
BYTÍ SEVERNÍHO PÓLU, ktorú čitatelia IDNES
zvolili v roku 2007 za najobľúbenejšiu cimrmanovskú hru. Je to neuveriteľné, ale toto predstavenie malo svoju premiéru 25. októbra 1985 a aj po 23 rokoch
je hrané s veľkým diváckym úspechom. Naživo vidieť osobnosť ako Zdeněk Svěrák, je príležitosť pre
všetkých, ktorý majú radi skutočné osobnosti.
Naživo vidieť predstavenie v podaní hercov – ne
hercov z divadla Járy Cimrmana, je zážitok, ktorý
sa v Šali už zrejme nezopakuje. Tí, ktorí majú radi
skutočnú kvalitu a skutočné osobnosti – príďte. Predpredaj lístkov začal 15. februára a pokiaľ nechcete
o tento nevšedný divadelný zážitok prísť, poponáhľajte sa!!!
li

V

České herecké
legendy v Šali

o februári pripravilo MsKS pre milovníkov divadla skutočnú lahôdku. Divadelné predstavenie Tři na lavičce, je hereckým
koncertom českých hercov Květy Fialovej, Petra Nárožného a Ladislava Trojana. Hra rozpráva o túžbe po dobrodružstve bez ohľadu na vek.
Večne zamračený Silvester a rezignovaný Luigi
sa chystajú ako za chlapčenských čias na dlhú
cestu, ďaleko od domova. A tu sa zrazu na scéne
objavuje bývalá učiteľka, slečna Ambra. Ako to
už v živote býva, aj v tých ich je to chvíľami trochu veselé a trochu smutné.
Mgr. Zuzana Demínová

JARNÉ PRÁZDNINY S MsKS Šaľa
„Týždeň detskej radosti“ – denné tábory pod týmto názvom každoročne organizuje MsKS Šaľa počas
letných a jarných prázdnin. Ani počas tohoročných
prázdnin sme na deti nezabudli a v termíne od 25.29.2. 2008 (v čase 9.00-12.00 a 14.00-16.00) ich srdečne pozývame do Spoločenského domu vo Veči.
Celý týždeň budú mať o program postarané. Čakajú na nich rôzne súťaže a hry, v ktorých predvedú
svoju šikovnosť. Určite nebude chýbať ani obľúbená diskotéka či tvorivé dielne. Počas týždňa 2-krát
navštívime Dom kultúry v Šali, kde bude pre nich
pripravený bohatý program. Na všetky deti sa už teraz tešíme!

Aj v Kultúrnom stredisku Večierka bude na všetky prázdninujúce deti čakať bohatý program. Popoludnia im tu spestria rôzne spoločenské hry, tvorivé
dielne a mnohé iné aktivity. Od pondelka do piatka
ich tu radi privítame od 13.00 do 17.00 hodiny. Samozrejme, že aj deti z KS Večierka 2-krát navštívia
Dom kultúry v Šali, kde bude pre ne prichystané
premietanie a zábavný program.
Takže deti neváhajte a počas jarných prázdnin zavítajte do Domu kultúry vo Veči, alebo do Kultúrneho strediska Večierka. Radi sa tu s vami stretneme
a zabavíme.
MsKS Šaľa
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Divadlo
ŠOK chystá
premiéru!

D

ivadlo ŠOK naštudovalo v tejto sezónne divadelné predstavenie POLNOČNÝ
DENNÍK. Tvorcovia inscenácie Valo Kozaňák,
Viktor Vincze a Roman Hačo Hatala si vybrali
predlohu od Maxima E. Matkina, ktorá sa stala
najväčším internetovým bestsellerom.

Tento príbeh parafrázuje súčasný život v mierne nadnesenej schéme. Postavy sú komické a tragické zároveň. Hľadanie skutočnej lásky, porozumenie a stráženie vlastnej trošky súkromia sa
prelína cez jednotlivé roviny príbehu. Tí, ktorí
čítali knižnú predlohu, vedia, že Matkinov prejav
je sugestívny a provokačný, ale zároveň núti k zamysleniu sa a hľadaniu samého seba.
Premiéru Polnočného denníka budete mať
možnosť vidieť v DK Šaľa 29. a 30. marca o 19.00
hodine. V divadelnej hre uvidíte plejádu výborných hercov: Alenu Demkovú, Táňu Miškovičovú, Mariána Labudu ml., Vladimíra Dubeňa,
Veroniku Mondočkovú, Noru Radičovú, Ľudmilu Iványiovú, Michala Kučeru, Lukáša Hrančíka, Martinu Bučkovú, Milku Urbanovú, Dorku
Hrančíkovú a Eriku Lenickú.
Veríme, že ŠOK vás opäť šokne!

Bolkova dcéra

18. marca sa v DK Šaľa v BS predstaví dcéra známeho komika Bolka Polívky – Anna Polívková. V komornej atmosfére predvedie predstavenie MADEMOISELLE MALINOVÁ. Hviezda metropolitných kabaretov
Mária Malinová sprevádza malú Adélku svetom. Po
vzhliadnutí predstavenia budete aj vy vedieť, ako sa
stať hviezdou kabaretu. Srdečne vás pozývame!
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program kina
• 01.-02.03. (sobota, nedeľa)
MP 12.r
HONBA ZA POKLADOM – KNIHA TAJOMSTIEV
Pokračovanie úspešného thrilleru Honba za pokladom
templárov. Ben je opäť na ceste za dobrodružstvom, aby
vyniesol na svetlo sveta doposiaľ nepoznanú časť minulosti a tiež skryté poklady.
Hrajú: Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha. Réžia: Jon
Turteltaub. Uvádza SATURN Entertainment. Film: USA,
125 min, ST, akčný thriller Vstupné: 69, – Sk. Čas: 20.00 h.

• 5. 03. (Filmový klub)
MP 12
Renesancia
Animovaný film prirovnávaný k Sin City – mesto hriechu,
sa odohráva v Paríži v roku 2054 okolo mladej talentovanej odborníčky na genetiku, ktorá je unesená.
Film: Franc/VB/Luxemb., 2006, 95 min, réžia: Christian
Volckman, animovaný akčný thriller. Vstupné: 40/60,– Sk.
Čas: 20.00 h.

• 06.03. (štvrtok)
MP 12.r
CHUŤ LÁSKY
Jeden z príbehov o gréckych bohoch hovorí, že sa nudili
a preto vymysleli ľudské bytosti. No stále to nebolo ono,
preto vymysleli lásku. Život už zrazu nebol nudný…

Hrajú: Morgan Freeman, Greg Kinnear, Radha Mitchell. Réžia:
Robert Benton. Uvádza Continental Film. Film: USA, 102 min,
ČT, romantický Vstupné: 60, – Sk. Čas: 20.00 h.

• 08.03. (sobota)
MP 12.r
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Asterix a Obelix sú späť. Tentokrát vás čaká príbeh plný
športového zápolenia medzi Galmi a ich súpermi z celého sveta. Ako je všeobecne známe, čarovné nápoje sú na
Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má plán ako
opäť zvíťaziť…
Hrajú: Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Alain Delon. Réžia: Thomas Langmann, Frédéric Forestier. Uvádza SPI International. Film: Francúzsko, Španielsko, Nemecko,120 min, ČD,
rodinná komédia Vstupné: 65, – Sk. PREMIETA SA O 15.00
hod, 17.30 hod a 20.00 h

• 09.03. (nedeľa)
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

MP 12.r

PREMIETA SA O 17.30 a 20.00 h.

• 12.-13.03. (streda, štvrtok)
MP 18.r
SAW IV
Séria filmov SAW sa stala kultovou už po druhom pokračovaní. S pribúdajúcimi číslami priťahuje do kín viac
a viac divákov, ktorí chcú zistiť, ako hra pokračuje…

Hrajú: Sobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson. Réžia:
Darren Lynn Bousman. Uvádza Continental Film. Film: USA,
95 min, ČT, horor, thriller Vstupné: 60, – Sk. Čas: 20.00 h.

• 14.-15.-16.03. (piatok, sobota, nedeľa)
MP 12.r
P.S. MILUJEM ŤA
Slová, pre ktoré sa oplatí žiť. Holly a Gerry patria k tým
šťastným manželským párom, ktorým by mohol každý zá
vidieť. Až do jedného dňa. Gerryho smrť je pre Holly šokom. Pár dní po smrti začne dostávať listy od Gerryho...

Hrajú: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow. Réžia: Richard LaGravenese. Uvádza SPI International. Film: USA,
126 min, ČT, romantický Vstupné: 65, – Sk. Čas: 20.00 h.

• 19.03. (Filmový klub)
MN 15
Grbavica
Príbeh osamelej matky s 12-ročnou dcérou v povojnovom
Srbsku, kde sa do miest utrpenia prinavrátil všedný život.
Film: Rak./Srbsko/Chorv., 2005, 90 min, réžia: Jasmila Žbanič,
psychologický. Vstupné: 40/60, – Sk. o 20.00 h.

• 20.03. (štvrtok)
MP 12.r.
IBA NA OBJEDNÁVKU
Úspešná šéfkuchárka Kate Armstrong žije svoj život rov
nako ako riadi svoju kuchyňu v prestížnej manhattanskej
reštaurácii – so serióznou náruživosťou. Jej povaha prej
de skúškou, keď po rodinnej tragédii zdedí svoju 9-ročnú
neter...
Hrajú: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin.
Réžia: Scott Hicks. Uvádza CONTINENTAL Film. Film: USA,
104 min, ST, romant. dráma Vstupné: 55, – Sk. Čas: 20.00 h.

• 21.-22.-23..03. (piatok, sobota, nedeľa)
MP 12.r
MEDVÍDEK
Príbeh zo súčasnej Prahy rozpráva o osudoch troch kamarátov, ktorí sa poznajú už od školských lavíc. Každý z nich
má svoje tajomstvo, o ktorom netušia ich manželky ani
nikto z okolia. Čo sa stane, keď na povrch vypláva pretvárka, lži a tajnosti?...
Hrajú: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Ivan Trojan. Réžia: Jan
Hřebejk. Uvádza SPI International. Film: ČR, 98 min, komédia
Vstupné: 65, – Sk. Čas: 20.00 h.

• 26.03. (streda)
MP 12.r.
GYMPL
Komédia o študentoch, učiteľoch, rodičoch a graffiti ...
Pedantný fyzikár, strnulý češtinár, telocvikár a ďalší učitelia formujú študentov podľa svojich predstáv na tak trochu zastaranom gymnáziu. A tak štúdium málokoho baví
a zaujíma, preto hľadá svoju cestu.....
Hrajú: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Houbová. Réžia: Tomáš
Vorel. Uvádza Continental Film. Film: ČR, 105 min, komédia,
dráma Vstupné: 60, – Sk. Čas: 20.00 h.

• 27.03. (štvrtok)
MP 12.r
ONCE
On je pouličný muzikant a občas si privyrába v dielni svojho otca. Jeho snom je živiť sa hudbou, ale nedarí sa mu to.
Ona je výborná pianistka z Čiech, ktorá odišla do Írska
kvôli obžive a predáva na ulici ruže. Stretnú sa a zistia, že
ich spoločná hudba má takú silu, že sa im podarí získať
peniaze na prenájom štúdia, vydať spoločnú platňu.....
Hrajú: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett. Réžia:
John Carney. Uvádza TATRA Film. Film: Írsko, 86 min, ČT,
hudobná melodrama Vstupné: 59, – Sk. Čas: 20.00 h.

PRIPRAVUJEME NA APRÍL

Let´s dance, Winx club, Táto krajina nie je pre starých,
Čertovský holič z Fleet street
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Sony KDL-32U2000K
23.990,-

19.999,-

19.990,-

15.999,-

HD-ready
LCD televízor - 66 cm
Rozlí‰enie 1366 x 768p,
dynamick˘ kontrast 7500:1,
odozva 8 ms, jas 500cd/m2,
2xSCART, 2xHDMI, DO,
3DhrebeÀov˘ filter, 2x10W,
Active Control, 500 str. TXT

LCD televízor BRAVIA - 82cm

66 cm

82 cm

HD Ready, HD rozlí‰enie
1366x768 bodov, integrovan˘
DVB-T (digitálny terestriálny) a
analógov˘ tuner, odozva 8 ms,
kontrastn˘ pomer 1200:1
(statick˘), jas 450 cd/m2, DO

Samsung LE-37S62

Electrolux EWT 9120

Electrolux EWT 13420 W

Zhora plnená
práãka

Zhora plnená práãka

34.990,-

24.999,-

93 cm

Otáãky: 900 ot./min., V
x · x H: 85 x 40 x
60cm, spotreba: 1,04
kWh/49 L, náplÀ: 5,5
kg, TICH¯ program,
energetická trieda A

EN. TRIEDA

A

16:9,kontrast 3000:1, svietivosÈ 500 cd/m2, rozlí‰enie 1366x768, odozva 8ms,
pozorovací uhol, 170° 3D hrebeÀov˘ filter, PC in , DO, TXT, 2x SCART, 2x HDMI, PIP

Zanussi ZRD23JC
11.990,-

18.990,-

Baumatic BF 263W

Whirlpool ARC 5453

16.990,-

14.990,-

7.990,-

9.490,-

Kombinovaná
chladniãka s mrazniãkou
1 kompresor
objem chladniãky: 186 L
objem mrazniãky: 44 L
Vx·xH: 140x54,5x60,4 cm
spotﬁeba energie: 0,78 kWh/24 h

Kombinovaná
chladniãka s mrazniãkou
âist˘ obj. chladniãky 157 L, ãist˘ obj. mrazniãky 88 L,
spotr. el. energie: 0,85 kW, energetická trieda A, V x · x H:
166 x 54 x 60 cm, kompresor 1

EN. TRIEDA

A+

12.990,-

9.999,-

LCD televízor

Otáãky: 1300 ot./min.,
V x · x H: 85 x 40 x 60
cm, spotreba: 0,93
kWh/46 L, náplÀ prádla:
5,5 kg, LCD displej,
energetická trieda A+,
TIME MANAGER

14.999,11.999,-

Kombinovaná
chladniãka s mrazniãkou
Energetická trieda A, spotreba energie 0,93 kWh/24 h,
objem 210 L/91 L, huãnosÈ 38 dB, kompresor 1,
termostat 1, V x · x H: 187,5 x 60 x 61 cm, maxi suflik v
mrazniãke, drotené poliãky

