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z matriky

NAŠI jubIlANtI
september 

85 rokov: Mária Vágová, Helena Molnárová  
80 rokov: Ing. Imrich Volek, Mária Tóthová, Hedviga Kováčová, Július Botka, Anna Hulová, Arpád Nagy, 
Irena Pappová, Zuzana Štanglovičová,
75 rokov: Mária Baňáková, Júlia Kamenická, Katarína Slatinová, Terézia Šupenová, Mária Szabová, Anna 
Gyénová, Juliana Melišková, Mária Botková

»
»

»

INzERujtE u NÁS 
– 72% Šaľanov nás 
dostáva

veľkosť plochy čiernobiela farebná

1/4 strany 875 Sk 1 750 Sk

1/3 strany 1 200 Sk 2 400 Sk

1/2 strany 1 750 Sk 3 500 Sk

1 strana 3 500 Sk 7 000 Sk

ceny sú konečné 
uzávierka ďalšieho čísla: 12.10.2007 
(pri objednávke na min. 6 mesiacov zľava 10%)

kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 2351

z MAtRIKY
Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 16.8.2007 do 30.9.2007
Antalová Noémi, Adam Budai, Oliver Čačaný, Farkaš (neurčené meno), Tobiáš Fašanok, Jakub Ferencei, 
Filip Györödy, Peter Hollý, František Ivicze, Kristián Kumai, Melánia Kumanová, Nina Letková, Nina 
Mojtová, Karin Molnárová, Adela Novotná, Zuzana Páleníková, Patrik Pistovič, Tímea Polgárová, Vero-
nika Szabová, Lukáš Špendla, Bianka Tanková, Nathan Udvaros, Martina Vargová, Patrik Vašák, Liliana 
Vidová, Sofia Vinczeová, Marcus Belovič, Barbora Bujková, Adam Červen, Liana Farkasová, Nina Gyár-

fásová, Lucia Chatrnúchová, Daria Kiššová, Adam Kollár, Romana Kovalčíková, Ervín Kulena, Jakub Lednický, Kristína 
Maľová, Lukáš Nyiregyházki, Viliam Oláh, Tomáš Potúček, Dominika Pusztakürtiová, Nikolas Róža, Samuel Strnad, 
Terézia Szabová, Victoria Szallerová, Sebastián Táborský, Hana Vašeková, Naďa Vinczeová, Jakub Žiška.
Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 16.8.2007 do 30.9.2007
Július Barczi a Sidónia Čurniková, Tibor Biliczký a Renáta Krišková, Roman Eiselle a Martina Horváthová, Attila Ember 
a Viera Fusková, Tomáš Gonda a Eva Országhová, Miroslav Jakubík a Žaneta Bendíková, Pavel Kocábek a Andrea Devá-
tová, Tomáš Kompas a Eva Benkovičová, Rastislav Kuruc a Veronika Mrvová, Peter Majerník a Júlia Ligártová, Martin 
Mrllák a Katarína Slivenská, Jozef Nagy a Diana Győriová, Mário Pospiš a Katarína Hrudkayová, Andrej Sántai a Lucia 
Hainová, Gabriel Šimek a Lucia Obycká, Juraj Varga a Monika Molnárová, Ján Varga a Slávka Mešterová, Róbert Bekő 
a Monika Tóthová, Marián Ferenc a Michaela Miškovičová, Matej Forró a Kornélia Lozsi, Marian Hátaš a Renáta Kocsi-
sová, Peter Hatvany a Klaudia Bohonyová, Ivan Hodek a Eva Balíková, Marián Hrebík a Beata Kováčová, Tomáš Hučko 
a Diana Baranyiová, Jozef Konečný a Alexandra Matušicová, Alexander Manek a Mária Vrábelová, Róbert Mittermayer 
a Jana Lenčéšová, Matej Nidel a Silvia Szabová, Ivan Oravec a Monika Farkašová, Maroš Pinček a Marcela Polakovičová, 
Angelo Carlo Domenico Selva a Lucia Sedláková, Sergej Skačkov a Lenka Blehová, Peter Srnka a Lenka Šmátralová, Jozef 
Šantúr a Eva Szilágyiová, Ľudovít Mésároš a Kališová Beáta, Meleš Marián a Slobodníková Zuzana.
Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 16.8.2007 do 30.9.2007
Pavol Danada (66), Michal Ďurček (51), Jozef Karabínoš (55), Štefan Kovačik (67), Jozef Sýkora (63), Mária Vašíčeková 
(81), Terézia Barcziová (66), Štefan Ferencei (81), Viktor Kelemen (81), Mária Kopáčiková (85), Ján Lavo (64), Ivan Nos-
kaj (69), Ján Rehák (35), Alžbeta Szabová (88), Gabriel Tóth (67).

»

»

»
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mestské zastupiteľstvo

7. RIAdNE ROKOVANIE MEStSKéhO 
zAStuPItEĽStVA V ŠAlI 11. október 2007

P oslanci schválili úlohu, podľa ktorej mesto 
zaobstará informačný navigačný systém. Ide 

o systém informačných tabúľ a návestí na stĺpoch, 
ktorý slúži občanom mesta a jeho návštevníkom 
v lepšej orientácii. Vzhľadom na to, že vybudovanie 
takého systému je finančne náročné (odhadom 2,5 
milióna korún), rozhodli poslanci o tom, že mesto 
systém nezakúpi, ale nájde dodávateľa, ktorý navi-

gačný systém vybuduje z vlastných financií a bude sa 
oň aj starať. Dodávateľ bude priestor na navigačnom 
systéme ponúkať firmám a spoločnostiam na prená-
jom. Tento spôsob obstarania je pre mesto výhodný 
v tom, že ho nebude stáť žiadne financie. Za nevý-
hodu možno považovať to, že príjem z prenájmu ne-
bude mať mesto, ale dodávateľ. Cieľom mesta je, aby 
bol systém v priebehu roku 2008 nainštalovaný.

MEStO budE MAť INfORMAČNý 
NAVIgAČNý SYStéM (hlasovanie H1)

ObMEdzENIA V POužÍVANÍ zÁbAVNEj 
PYROtEchNIKY NA úzEMÍ MEStA (hlasovanie H2)

P oslanci mestského zastupiteľtsva schválili 
dodatok k nariadeniu (VZN 6/2003 o po-

užívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta 
Šaľa). 

Podľa tohto nariadenia je povolené používať 
zábavnú pyrotechniku iba od 31. decembra od 

18.00 do 1. januára 3.00 hod. na Námestí Sv. Tro-
jice (časť pešej zóny pred mestským úradom) je 
zakázané používať zábavnú pyrotechniku stále, 
čiže aj počas silvestrovských osláv!

Za porušenie tohto nariadenia môže byť mest-
skou políciou udelené bloková pokuta.

M estské zastupiteľstvo schválilo doda-
tok ďalšieho nariadenia (VZN 1/2007 

o evidencii pamätihodností mesta Šaľa). Podľa 
tohto dodatku je budova, v ktorej sídli základná 
škola s výchovným a vyučovacím jazykom ma-

ďarským na ul. Pázmaňa, nepredajná. Poslanci 
zároveň schválili úlohu, podľa ktorej bude vy-
pracovaný a predložený zoznam nehmotného 
majetku mesta, ktorý nebude možné odpredať.

budOVA, V KtOREj SÍdlI zŠ s VVjM, 
jE NEPREdAjNÁ (hlasovanie H3)

dOtÁcIA PRE AquASPORt (hlasovanie H4)

z druženie Aquasport prevádzkuje plaváreň 
pri Dusle. Mestské zastupiteľstvo schválilo 

pre združenie finančnú dotáciu
• 500 tisíc Sk na vyrovnanie nákladov za elektric-

kú energiu v roku 2007

• 2 000 000 Sk ako členský príspevok mesta na 
rok 2008
Viac o združení Aquasport a financovaní pla-

várne v samostatnom článku.

z ámer založiť Komunitnú nadáciu mestské 
zastupiteľstvo prerokovalo už dávnejšie. Na 

rokovaní zastupiteľstva v októbri schválili poslanci 
Nadačnú listinu, čo je dokument, podľa ktorého sa 
riadi činnosť komunitnej nadácie. Ďalším krokom je 

registrácia Nadačnej listiny na Ministerstve vnútra 
SR a v decembri bude mestské zastupiteľstvo voliť 
členov orgánov nadácie (správna rada, dozorná ra-
da a správca nadácie). Komunitná nadácia by mala 
začať svoju činnosť začiatkom roku 2008.

SchVÁlENÁ NAdAČNÁ lIStINA – VzNIKNE 
KOMuNItNÁ NAdÁcIA ŠAĽA (hlasovanie H6)
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mestské zastupiteľstvo

tERMÍNY ROKOVANÍ 
MEStSKéhO 
zAStuPItEĽStVA

15. november (riadne zasadnutie)
13. decembra  (slávnostné zasadnutie pri prí-
ležitosti Dňa samosprávy)
13. decembra  (riadne zasadnutie)

»
»

»

NOVEMbROVé 
zAStuPItEĽStVO

Na novembrovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva bude aj:

daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatky za komunálny odpad

»
»
»

V roku 2001 mesto Šaľa založilo spoločnosť 
MIS Šaľa s.r.o. spolu so spoločnosťou ITS 

s.r.o. Prievidza. Mesto malo v spoločnosti 40%-
ný podiel a vložilo do nej 80 000 Sk. Spoločnosť 
MIS Šaľa s.r.o. bola poskytovateľom interneto-
vých služieb pre mestské organizácie a poskyto-

vala internetové pripojenie aj ďalším klientom. 
Keďže mesto má nového dodávateľa internetové-
ho pripojenia a keďže spoločnosť MIS Šaľa s.r.o. 
nevykazovala zaujímavé hospodárske výsledky, 
rozhodli poslanci zastupiteľstva o odpredaji po-
dielu mesta.

POdIEl V SPOlOČNOStI MIS ŠAĽA s.r.o. 
budE OdPREdANý (hlasovanie H5)

Poslanec H1 H2 H3 H4 H5 H6
Bartošovič Štefan, Ing. nepr za za proti za za
Bečár Igor, MUDr. za za za za za za
Belický Jozef, Mrg. nehl za za za za za
Botka František, Ing. nepr nepr nepr nepr zdrz nehl
Dubis Tibor za za za nehl za za
Gomboš Peter, RSDr. zdrz za za zdrz za za
Grell Jozef, MUDr. za za za nepr nepr nepr
Gyurovszky László, Ing. za za za nepr nepr nepr
Hikkel Svetozár, MUDr. zdrz za za za za za
Hollý Peter, Ing. za za za za za za
Husárik Jozef, Ing. za za za za za za
Kántor Marián, Ing. za za za za za za
Kmeťo Ján nepr nepr nepr nepr nepr nepr
Košičár Ladislav, Ing. za nehl nehl nehl za za
Kováč Ivan, Ing. za za za za za za
Lužica Michal, Ing. za za za zdrz nehl nehl
Mečiar Jozef, Ing. za za za za za za
Mikula Tibor, Ing. za za za za za za
Polónyi Miroslav, Ing. nepr zdrz za nehl za za
Psotová Helena, Ing. nepr za za za proti za
Stredanský Ľubomír, Ing. za za za za za za
Talajková Gabriela za za za zdrz za za
Varsányi Jozef, Mgr. nehl za za nehl zdrz za
Velasquézová Erika, Ing. za za za zdrz za za
Veresová Milena za za za za za za
za/zdržal/proti 16/2/0 21/1/0 22/0/0 12/4/1 18/2/1 20/0/0
nepr – neprítomný (ospravedlnený), nehl – nehlasoval, zdrz – zdržal sa
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ŠtAtIStIKA ObYVAtEĽOV MEStA
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

september 2007 18 29 7 42 24 445

ŠtAtIStIKA zA tREtÍ ŠtVRťROK

Mesiac
Prírastok Úbytok

Spolu
narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

júl 20 29 14 28 24 457

august 29 39 14 64 24 447

september 18 29 7 42 24 445

spolu za tretí 
¼ rok 67 97 35 134 Jún: 24 450

September: 24 445

referát evidencie obyvateľstva
V okrese sa realizuje projekt vzdelávania učiteľov a zamestnancov školstva a mestského úradu 

POČÍtAČOVý „VOdIČÁK“
O d spustenia projektu prešlo školením pri-

bližne 80 frekventantov a drvivá väčšina 
z nich už aj úspešne absolvovala testy, čiže získala 
certifikát ECDL.

Spoločnosť CIT s.r.o. Bratislava začala v okre-
se Šaľa realizovať, v spolupráci so ZŠ Hollého 
a s mestom Šaľa projekt, pod názvom 
„Európsky vodičák – krok k vedomost-
nej spoločnosti.” Projekt je financovaný 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
presnejšie z Európskeho sociálneho fon-
du (ESF).

Súčasťou projektu je vyškolenie 300 
frekventantov v práci s počítačovou tech-
nikou a otestovanie ich vedomostí 
a zručností s možnosťou získať cer-
tifikát ECDL – európsky počítačový 
„vodičák“. Projekt sa realizuje v obdo-

bí marec 2007 až september 2008. Skupina 300 
účastníkov je rozdelená nasledovne:

200 učiteľov základných a stredných škôl okre-
su Šaľa
100 zamestnancov mestského úradu a nepeda-
gogických zamestnancov škôl

Frekventanti absolvujú školenie v rozsahu 
40 hodín, na ktorom sa budú teoreticky vzde-
lávať a nadobúdať praktické skúsenosti v prá-
ci so softvérovým balíkom Microsoft Office 
a s operačným systémom Windows XP.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie inter-
netového portálu základných škôl, ktorý 
bude slúžiť ako komunikačný uzol pre uči-

teľov a rodičov. Portál by mal byť spus-
tený v roku 2008.

RNDr. Peter Gallo
konateľ spoločnosti

»

»

POhOtOVOSť lEKÁRNÍ
20.10. 8.00-20.00 Veča, Hollého ul. 031 / 771 4884
21.10. 8.00-20.00 ZACH, Hlavná 69 031 / 771 4896

22.-26.10. 8.00-21.00 Medi-Tília, Nemocničná 8 031 / 780 5094
27.-28.10. 8.00-20.00 Medi-Tília, Nemocničná 8 031 / 780 5094
29.-31.10. 8.00-21.00 Alia, Budovateľská 031 / 770 2361

informácie
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MEStSKé VIANOČNé tRhY

V decembri 2007 bude mesto organizovať vianočné trhy, ktoré sa budú konať v dňoch 14.-22. 
decembra 2007 na Námestí Sv. Trojice pred budovou mestského úradu. Súčasťou trhov budú 

aj sprievodné kultúrne akcie.

PONuKA PRE POdNIKAtEĽOV

V súvislosti s organizáciou vianočných trhov mesto Šaľa ponúka na prenájom drevené stánky. Po-
čas vianočných trhov bude povolený predaj na námestí iba v drevených stánkoch, ktoré sú majetkom 
mesta (ich počet je 10). Ak máte záujem predávať svoje produkty alebo iný tovar, zašlite prosím objed-
návku, v ktorej uveďte:

• kontaktné informácie na vás
• ponúkaný sortiment (občerstvenie, cukrovinky, ozdoby, knihy atď.)
• ponúkaná cena za prenájom stánku (Sk/deň)

Svoje ponuky posielajte na melusova@sala.sk alebo na adresu
Melušová Zuzana, MsÚ Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 00 Šaľa.

Mesto si vyhradzuje právo vybrať dodávateľov tak, aby skladba ponúkaného tovaru zodpovedala 
predstavám o vianočných trhoch a podľa ponúkanej ceny za prenájom. Uprednostňovaní budú aj tí 
záujemcovia, ktorí prejavia záujem o prenájom počas celej doby trvania trhov. 

Doba predaja: minimálne v čase 15.00-19.00 hod. a maximálne do 22.00 hod.

ČO jE NOVé NA www.SAlA.SK?
N a internetovej stránke mesta pribúdajú ďalšie dôležité a zaují-

mavé informácie. Ak chcete svojho poslanca počuť, môžte si na 
stránke mesta vypočuť zvukový záznam z rokovania mestského zastu-
piteľstva ako aj z rokovania mestskej rady. Zvukové záznamy nájdete: 
samospráva -> mestské zastupiteľstvo -> uznesenia a zápisnice MsZ a na 
konci uznesenia nájdete pripojené zvukové záznamy (formát mp3).

Na internetovej stránke mesta pribudol aj katalóg firiem, ktorý nájde-
te cez hlavnú stránku (hľadajte menu firmy). Katalóg firiem využijete, ak 
potrebujete nájsť poskytovateľa nejakej služby alebo naopak, ak chcete 
svoju firmu zviditeľniť. Registrácia v katalógu je bezplatná.

Na hlavnej stránke nájdete aj elektronické dotazníky, do ktorých sa 
môžte zapojiť aj bez prihlásenia. V súčasnosti prebiehajú 3 elektronické 
ankety na tému využitia budovy školy na Komenského ulici, na tému 
školstva a úrovne internetovej stránky mesta. Tieto ankety budú uzavre-
té koncom októbra a v priebehu novembra budú spustené ďalšie elektro-
nické ankety. Na hlavnej stránke hľadajte menu e-dotazník.

Ak chcete vedieť, čo sa v Šali deje, kedy sa koná kultúrne alebo športo-
vé podujatie, pozrite si kalendár podujatí na hlavnej stránke.

Oficiálne oznamy nájdete na elektronickej úradnej tabuli a ak vás za-
ujíma, čo a kde sa písalo o Šali, čítajte sekciu Šaľa v médiách.

ČÍtAjtE www.SAlA.SK, 
dOzVIEtE SA VIAc!

informácie
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V roku 2003 rozhodlo Duslo a.s., že už nebu-
de plaváreň prevádzkovať. Okolité obce za-

ložili združenie Aquasport, ktorého členmi sú obce 
Šoporňa, Močenok, Horná Kráľová a mesto Šaľa. 
Združenie prevádzkuje plaváreň a členovia združe-

nia finančne prispievajú na chod plavárne. Na cho-
de plavárne sa podieľa aj Duslo a.s., ktoré dodáva do 
priestorov plavárne teplo.

Prevádzkovanie plavárne je financované zo vstup-
ného a z prenájmu. Tieto zdroje však nestačia a preto 
finančne prispievajú zo svojich rozpočtov aj niektoré 
obce a mesto Šaľa. Mesto Šaľa v roku 2007 prispeje na 
chod plavárne čiastkou 2.6 milióna Sk a v roku 2008 
to bude 0.5 milióna na splatenie starých záväzkov a 2 
milióny Sk na chod plavárne.

Finančné príspevky členov združenia Aquasport na prevádzku plavárne:

2004 2005 2006 1. polrok 2007
Šaľa 3 306 000 Sk 2 700 000 Sk 2 600 000 Sk 1 000 000 Sk
Šoporňa 240 000 Sk 200 000 Sk 200 000 Sk 100 000 Sk
Močenok 370 000 Sk 270 000 Sk
H. Kráľová 54 000 Sk 32 400 Sk 72 000 Sk
Príspevok obce Močenok za rok 2006 je v položke vstupné v čiastke 198 330,- Sk.

Finančné príspevky členov združenia v 
percentách:

2004 2005 2006
Šaľa 83% 84% 85%
Šoporňa 6% 6% 6%
Močenok 9% 8% 6%
H. Kráľová 2% 2% 3%

Príjmy plavárne:

2004 2005 2006
Vstupné a prenájom 29% 40% 47%
Šaľa 52% 50% 48%
Šoporňa 4% 3.5 3.5%
Močenok 6% 5%
H. Kráľová 1% 1.5% 1.5%
Príspevok obce Močenok za rok 2006 je v po-
ložke vstupné v čiastke 198 330,- Sk

Počet návštevníkov plavárne podľa miesta 
bydliska:

2004 2005 2006
Šaľa 26308 25899 23620
Šoporňa 1535 1261 1179
Močenok 3742 2650 4818
Horná Kráľová 1210 739 548
Nitra 4059 5598 6672
Ostatné 15621 15342 14990
spolu 52475 51489 51827

V ybraté zo správy o hospodárskych výsled-
koch združenia Aquasport, ktorú na ro-

kovaní mestského zastupiteľstva predložil predse-
da združenia Ing. Edmund Horváth.

www.aquasport.sk

dARujtE KRV!
26.októbra 2007 piatok vo Všeobecnej nemocni-

ci Šaľa FORLIFE, n. o. od 7. oo – 10.00 hod. v spo-

ločenskej miestnosti (pred vrátnicou). Vek darcov: 
od 18 –60 rokov, dobrý zdravotný stav, v deň odbe-
ru ľahké raňajky. Privítame pravidelných darcov aj 
prvodarcov. Informácie na HTO Šaľa, 773 0375.

plaváreň
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ŠAĽA jE NAjPRIAtEĽSKEjŠOu INŠtItúcIOu
zÍSKAlA 1. MIEStO V ANKEtE INfOČIN 2007

28. septembra, pri príležitosti Medzinárodného dňa in-
formácií, 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 v mes-
te Šaľa“ a ich uplatňovanie, čiže za spôsob a rozsah infor-
movania. Ide o uznanie, ktoré si vysoko ceníme, pretože ide 
o kľúčovú oblasť, na ktorú kladieme veľký dôraz. Informo-
vanie občanov totiž patrí medzi najdôležitejšie povinnosti 
samosprávy.

Priateľský čin roka 2007
1. miesto: mesto Šaľa
2. miesto: Žilinský samosprávny kraj
3. miesto: Kancelária verejného ochrancu práv

Z oficiálnej správy vyberáme:
„Víťazom kategórie Priateľský čin roka sa v tomto roku 

stal Mestský úrad Šaľa, ktorý bol nominovaný za informač-
ne bohatú internetovú stránku mesta a za prelomové činy 
pri zverejňovaní informácií pre obyvateľov mesta, nad rá-
mec tzv. infozákona. 

Druhé miesto získal Žilinský samosprávny kraj, ktorý 
bol tento rok nominovaný až za dva pozitívne „infočiny“. 
A to za podrobne prepracovaný systém poskytovania infor-
mácií, aj nad rámec zákona a za informačný materiál spra-
covaný v Braillovom písme.

Tretie miesto bolo udelené Kancelárii verejného ochran-
cu práv za veľmi ústretový prístup k žiadateľovi o informá-
cie. Kancelária poskytla množstvo detailných informácií, 
potrebných dokumentov a právnych predpisov v dopytova-
nej veci nad rámec zákona. Tento príklad demonštruje to, 
že kancelária aj v prípade, že nemala kompetenciu na vyba-
venie žiadosti, dobrovoľne pomohla žiadateľovi pri získaní 
potrebných informácií.“

Komisia vyhodnocuje aj nepriateľský čin, kde sú „oce-

ňovaní“ tí, ktorí v poskytovaní informácií zaostávajú... Toto 
negatívne ocenenie „Nepriateľský čin roka“ dopadlo v roku 
2007 takto:

Štátne lesy TANAPu
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
minister školstva Ján Mikolaj

Výsledky z predchádzajúcich rokov
Priateľský čin roka 2006 

1. miesto: Ministerstvo spravodlivosti SR / bývalá minister-
ka Lucia Žitňanská 

2. miesto: Mestský úrad v Prešove / Michal Kaliňák 
3. miesto: Obecný úrad Semerovo / Imrich Hrabovský, sta-

rosta 
Zároveň bola udelená špeciálna cena Jánovi Langošovi 

im memoriam za celoživotné nekompromisné presadzova-
nie myšlienok práva občana na informácie, ktorú prebrala 
jeho dcéra Nina Langošová.

Priateľský čin roka 2005 
1. miesto: Obec Semerovo, starosta Imrich Hrabovský a ko-

lektív 
2. miesto: Ministerstvo spravodlivosti SR, minister Daniel 

Lipšic 
3. miesto: Miroslav Kollár, Rada STV 

Priateľ informácií 2004
1 miesto: Minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic
2 miesto: Mesto Martin 
3 miesto: Mesto Liptovský Mikuláš 

Priateľ informácií 2003 
1. miesto: Mesto Kremnica (Miroslav Nárožný, primátor) 
2. miesto: Kancelária Národnej rady SR (Darina Jahelková, 

vedúca Informačného centra pre verejnosť) 
3. miesto: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

(vedenie mesta) 
Jozef Mečiar

»

»

»

»

KRAJČÍRSKY SALÓN
KuKuČÍNOVA 32, ŠAĽA

Dámske, pánske a detské zákazkové šitie
Opravy a úpravy odevov
Obťahovanie gombíkov

Otvorené: Po-Pia: 9.00-17.00 Objednávky na tel.č. 
 So: na objednávku 0903 511 802

»
»
»

KRAJČÍRSKY SALÓN
RENÁTA HOVORKOVÁ

informovanosť
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MEStSKý úRAd V ŠAlI – 
OdbOR ORgANIzAČNO-PRÁVNY
M estské zastupiteľstvo v Šali na svojom 2. riadnom 

zasadnutí konanom dňa 29.3.2007 schválilo no-
vú organizačnú štruktúru Mestského úradu v Šali, v súlade 
s ktorou jedným zo štyroch odborov mestského úradu je 
odbor organizačno-právny. 

Organizačno-právny odbor riadi vedúci odboru, ktorý 
za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Odbor organizačno-právny sa člení na: 
– referát organizačný 
– referát evidencie obyvateľstva
– matričný úrad
– referát právny a verejného obstarávania
Činnosť jednotlivých referátov v rámci daného odbo-

ru je podmienená a usmerňovaná platnou právnou legis-
latívou a riadi sa príslušnými ustanoveniami jednotlivých 
zákonov, vyhlášok, všeobecne záväzných nariadení, ktorý-
mi v rámci organizačno-právneho odboru sú napr.: 
– zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
– štatút mesta
– všeobecne záväzné nariadenia 
– zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informá-

ciám (zákon o slobode infor-mácií) 
– zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny po-

riadok)
– zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov
– zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch 
– zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a re-

gistri obyvateľov SR
– zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách
– zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na 

listinách okresnými úradmi a obcami
– zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov
– zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov 
– ostatné volebné zákony (zákon o spôsobe voľby prezi-

denta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho 
odvolaní, zákon o spôsobe vykonania referenda, zákon 
o voľbách do NR SR

– zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
– vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 

ulíc a iných verejných priestranstiev a čísľovaní stavieb 
– ďalšie prislúchajúce právne predpisy

Činnosť organizačno-právneho odboru je zabezpečo-
vaná 16-timi zamestnancami mestského úradu (vrátane 
vedúcej odboru), pričom činnosť organizačného referátu 
zabezpečuje 9 zamestnancov, činnosť referátu evidencie 

obyvateľstva 2 samostatné odborné referentky, činnosť 
matričného úradu zabezpečujú 2 matrikárky a činnosť re-
ferátu právneho a verejného obstarávania zabezpečujú 2 
zamestnanci – právnik a samostatný odborný referent pre 
verejné obstarávanie.

V nadväznosti na platnú právnu legislatívu jednotlivé 
referáty organizačno-právneho odboru zabezpečujú a vy-
konávajú nasledovné činnosti: 

Referát organizačný
– administratívne vedie evidenciu vyhlásených všeobecne 

záväzných nariadení mesta, zabezpečuje ich vyhlásenie, 
zverejnenie, doručenie

– pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutia mest-
skej rady a mestského zastupiteľstva

– zabezpečuje kompletizovanie materiálov predkladaných 
na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva

– pripravuje návrhy organizačných noriem mesta
– vedie evidenciu interpelácií poslancov podaných na 

mestskom zastupiteľstve, odstupuje ich na vybavenie 
príslušným adresátom

– zabezpečuje kompletizovanie materiálov na zasadnutia 
výborov mestských častí a ich následnú distribúciu jed-
notlivým VMČ za účelom ich prerokovania

– administratívne vedie evidenciu účasti poslancov na za-
sadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady, vý-
borov mestských častí, komisií

– administratívne vedie evidenciu účasti ostatných členov 
komisií – neposlancov na rokovaniach

– vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva, mestskej rady a vedie ich evidenciu

– vyhotovuje prijaté uznesenia mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva a vedie ich evidenciu

– pripravuje podklady na vyplatenie odmeny v súlade s od-
meňovacím poriadkom poslancov MsZ, členov komisií 
– neposlancov a tajomníkov komisií MsZ

– vedie evidenciu zápisníc zo zasadnutí komisií a výborov 
mestských častí

– vykonáva centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty
– zabezpečuje informačnú službu pre občanov
– zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách
– komplexne zabezpečuje chod podateľne, spisovne a ar-

chívu
– zabezpečuje poskytovanie informácií v súlade so záko-

nom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informá-
ciám

– zabezpečuje správu registratúry a archív organizácie
– zabezpečuje rozmnožovacie práce
– zabezpečuje odbornú tlač pre zamestnancov mesta, 

DHIM a kancelársky materiál

»

predstavujeme Msú
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– zabezpečuje dispečing služobných motorových vozidiel, 
spracovanie jázd motorových vozidiel, vyúčtovanie 
spotreby pohonných hmôt

– pripravuje a zabezpečuje práce s vykonaním volieb do NR 
SR, voľby prezidenta SR a volieb do orgánov samospráv, 
vytvára volebné okrsky, zabezpečuje volebné miestnosti, 
spolupracuje so zapisovateľmi okrskových komisií

– pripravuje a zabezpečuje práce spojené s vykonaním re-
ferenda vyhláseného prezidentom republiky – vytvára 
okrsky pre vykonanie referenda, zabezpečuje miestnos-
ti, spolupracuje s administratívnymi pracovníkmi

– zabezpečuje práce spojené so sčítaním ľudu, domov a by-
tov – vytvára sčítacie revízne a urbanistické obvody, ak-
tualizuje údaje z evidencie obyvateľov potrebné pri sčíta-
ní, spolupracuje so sčítacími a revíznymi pracovníkmi

– pripravuje a organizačne zabezpečuje hlasovania obyva-
teľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta

– v spolupráci s výbormi mestských častí pripravuje a za-
bezpečuje verejné zhromaždenia občanov
Činnosť organizačného referátu je zameraná predo-

všetkým na zabezpečenie vnútorného chodu a organizácie 
samotného mestského úradu, vo vzťahu k občanovi je tu 
možné poukázať len na časť činností, ktorými je napr. za-
bezpečovanie informačnej služby pre občanov, zabezpečo-
vanie osvedčovania listín a podpisov na listinách, posky-
tovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám.

Činnosti poskytované hlavne vo vzťahu k občanovi za-
bezpečujú v rámci organizačno-právneho odboru predo-
všetkým referát evidencie obyvateľstva a matričný úrad, 
ktoré vykonávajú nasledovné činnosti:

Referát evidencie obyvateľstva
– zabezpečuje agendu v oblasti evidencie obyvateľov, do-

mov, bytov, realizuje zmeny príslušných údajov pre cen-
trálny register obyvateľov

– zabezpečuje prihlasovanie, odhlasovanie a prechodný 
pobyt občanov v meste

– vykonáva zmeny po uzavretí manželstva, narodení dieťa-
ťa, úmrtí a rozvode

– zabezpečuje evidenciu pobytu občanov podľa jednotli-
vých ulíc

– spracováva hlásenia o sťahovaní pre Slovenský štatistic-
ký úrad

– vydáva potvrdenia o spoločnom pobyte manželov pre 
okresný súd

– vydáva potvrdenia o pobyte a stave k uzavretiu manžel-
stva

– vydáva potvrdenie o trvalom pobyte pre účely vydania 
prvého občianskeho preukazu

– spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
– overuje údaje na žiadostiach o podporu na bývanie 
a sociálnu výpomoc

– spracováva podklady pre centrálny register obyvateľov 

»

a policajný zbor
– vedie zmeny v počítačovej evidencii obyvateľov – eviduje 

prihlásenie, narodenie, úmrtie, odhlásenie
– zabezpečuje výstupy zoznamov pre potreby mestského 

úradu a ostatné organizácie v zmysle zákona o hlásení 
obyvateľov

– vedie prehľad o územnom obvode mesta, jeho hrani-
ciach, častiach, vrátane ich zmien

– vedie evidenciu domov a aktualizuje ju podľa skutočné-
ho stavu

– v spolupráci s odborom technických činností zabezpeču-
je prečísľovanie objektov

– podáva hlásenia na OO PZ na vykonanie zmien pri pri-
delení a zrušení súpisného alebo orientačného čísla, pri 
zmene názvu ulíc

– vedie evidenciu indexov domov a aktualizuje ju podľa 
skutočného stavu

– pri premenovaní ulíc a prečísľovaní domov vydáva po-
tvrdenie potrebné na vykonanie meny v občianskych 
preukazoch občanov

– vedie stály zoznam voličov
– vedie námietkové konanie k voľbám do NR SR, samo-

správy a referenda
– vyhotovuje stanoviská k udeleniu štátneho občianstva SR 

(na základe žiadosti Krajského úradu Nitra)
– vydáva potvrdenie o trvalom pobyte k uzavretiu manžel-

stva v cudzine
– na návrh vlastníka nehnuteľnosti ruší trvalý pobyt obča-

na (v súlade s ust. § 7 zák.č. 253/1998 Z.z. v znení zmien 
a doplnkov), vedie o týchto úkonoch evidenciu, zverej-
ňuje oznámenia o zrušení trvalého pobytu na úradnej 
tabuli mesta
Matričný úrad

– vedie tri druhy matrík (rodnú, sobášnu, úmrtnú) za 
mesto Šaľa a obec Dlhá nad Váhom

– vyhotovuje matričné doklady a doklady na vyplácanie 
podpory pri narodení a úmrtí

– prideľuje rodné čísla pre novonarodené deti
– spracováva podklady pre opravu už pridelených rodných 

čísel
– zabezpečuje uzavretie manželstva pred orgánom štátu 

a zúčastňuje sa obradov
– pripravuje podklady pre uzavretie manželstva pred or-

gánmi cirkví
– vyhotovuje potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o práv-

nej spôsobilosti na uzavretie manželstva
– vydáva zmocnenie k uzavretiu manželstva pred iným než 

miestne príslušným úradom
– rozhoduje vo veci odpustenia dokladov pri uzavretí man-

želstva
– prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva 

k dieťaťu

»

Pokračovanie na 12. str.

predstavujeme Msú



mesačník samosprávy mesta Šaľa

1�
október 2007

– zasiela matričné doklady do cudziny podľa osobitných 
predpisov

– vykonáva výmenu matrík s cudzinou v súlade s medziná-
rodnými zmluvami

– vyhotovuje štatistické lístky pre SŠÚ
– plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach 

iným orgánom podľa osobitných predpisov a vedie evi-
denciu o jej vykonaní

– spracováva podklady udalostí občanov SR nastatých 
v cudzine, pre vykonanie zápisu do Osobitnej matriky 
v Bratislave

– všetky matričné udalosti ručne zapisuje do príslušných 
matričných kníh

– matričné udalosti nastaté v Šali vedie aj v počítači
– podpisuje všetky matričné doklady
– vydáva potvrdenia o účasti na sobáši snúbencom, resp. 

rodičom snúbencov
– uzavretie manželstva cudzincov nahlasuje cudzineckej 

a hraničnej polícii Nové Zámky
Referát právny a verejného obstarávania

– zabezpečuje právnu agendu spojenú s riešením majet-
koprávnych, administratívnoprávnych, pracovnopráv-
nych vzťahov, daňových a poplatkových vzťahov

– vyhotovuje všetky typy zmlúv a iných listín (vyjadrení, 
stanovísk, podaní) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi

– vybavuje priestupkovú agendu v súlade so zákonom č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred-
pisov

– vybavuje riešenie nedoplatkov na prenajatom majetku 
mesta (postupovanie pohľadávok na súd)

– vedie evidenciu zmlúv, kontroluje dodržiavanie podmie-
nok zmlúv a navrhuje opatrenia na odstránenie ziste-
ných nedostatkov

– spolupracuje s odbornými útvarmi pri tvorbe všeobecne 
záväzných nariadení mesta, interných noriem a predpi-
sov

»

– spolupracuje pri vymáhaní a zabezpečovaní pohľadávok 
na daniach a miestnych poplatkoch

– poskytuje právnu pomoc odborom a útvarom mestského 
úradu

– zastupuje mesto v právnych veciach pred orgánmi súdu, 
prokuratúry a ostatnými orgánmi štátnej správy v roz-
sahu poverenia

– zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluv-
ného partnera pri verejnom obstarávaní

– spracováva oznámenia o vyhlásení verejného obstaráva-
nia

– spracováva oznámenia o výsledku verejného obstaráva-
nia

– vedie evidenciu prebiehajúcich postupov verejného ob-
starávania v rozsahu zadávania nadlimitných zákaziek, 
podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek, záka-
ziek s nízkou hodnotou

– zabezpečuje uverejnenie oznámení ako i výsledkov verej-
ného obstarávania na internetovej stránke mesta

– zabezpečuje archiváciu ukončených postupov verejného 
obstarávania v rozsahu zadávania nadlimitných záka-
ziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek, 
zákaziek s nízkou hodnotou 
Časť činností organizačno-právneho odboru je zabezpe-

čovaná priamo na prízemí budovy MsÚ, čím úrad poskytu-
je služby bez toho, aby občan musel hľadať kompetentného 
pracovníka po jednotlivých poschodiach a kanceláriách 
MsÚ.

V nadväznosti na uvedené občan pri vybavovaní svojich 
požiadaviek z referátov organizačno-právneho odboru na 
prízemí budovy MsÚ nájde matričný úrad, referát eviden-
cie obyvateľstva, ďalej je tu možné vybaviť osvedčovanie 
podpisov na listinách a osvedčovanie odpisov listín, a tak-
tiež tu svoju činnosť vykonávajú pracovníčky tzv. prvého 
kontaktu, ktoré zabezpečujú informačnú službu pre obča-
nov a poskytujú základné informácie, ako, kde a čo môže 
občan vybaviť, na koho sa obrátiť a pod. 

Ing. Bc. Ľuba Boháčová
vedúca odboru organizačno-právneho

Dokončenie z 11. str.

predstavujeme Msú
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Klub dÔchOdcOV NA hORNEj 
ulIcI V ŠAlI

O  tom, že aj v jeseni svojho života sa dá spoločen-
sky žiť, svedčí aj aktivita členov Klubu dôchod-

cov pod vedením Margity Polónyiovej. Ich zaujímavý 
plán na jednotlivé roky sa darí napĺňať aj v spolupráci 
ďalších členov výboru, t.j. p. Petríková, p. Kasková, p. 
Reháková, p. Jakušová, p.Hrabovská a p. Keseg.

Činnosť klubu je zameraná hlavne na kultúru, orga-
nizovanie jednodňových zájazdov, ale aj rekreáciíi. Gro 
aktivít spočíva v klube, či sú to posedenia pri hudbe 
Klubovanke, súťaž v kartách, výstava ručných prác a iné 
zaujímavé činnosti. Medzi ne patrí aj spevácky súbor, 
ktorý pravidelne nacvičuje raz za týždeň. Svoje spevácke 
umenie prezentujú na rôznych vystúpeniach na úrovni 
klubov mesta, ale chodia aj na celokrajské vystúpenia. 
Medzi najvýznamnejšie akcie klubu patrí fašiangová ve-
selica, oslava MDŽ, Deň matiek, Úcta k starším, Kata-
rínska veselica, Posedenie pod jedličkou v čase Vianoc 
a samozrejme silvestrovská rozlúčka so starým rokom. 
Mužská časť klubu zabezpečuje stavanie mája, ženy pečú 
koláčiky a potom sa spolu zabávajú pri hudbe Klubo-

vanke. Pravidelne si uctia svojich jubilantov aj kultúr-
nym programom, ktorý im veľakrát spestrujú aj žiaci 
základných škôl.

V rámci spoznávania Slovenska sa zúčastnili niekoľ-
kých zájazdov napr.: Piešťany, Trenčianske Teplice, Boj-
nice, Štúrovo. V  zahraničí navštívili Györ a Ostrihom. 
Už viac rokov organizujú pod vedením p. Petríkovej re-
kreáciu do krásnej horskej prírody v Hronci, nechýbajú 
ani spoločné zdravotné prechádzky pri rieke Váh s ob-
čerstvením na lodi. Radi by medzi sebou v klube privíta-
li ďalších dôchodcov, aby si aj oni spríjemnili svoj voľný 
čas programom, ktorý počas celého roka býva pestrý.

Dôchodcovia z Klubu na ulici Hornej ďakujú vedeniu 
mesta, Organizácii sociálnej starostlivosti s riaditeľom 
Dr. Ľuborom Gállom, že im vytvárajú dobré podmienky 
na trávenie voľného času v jeseni svojho života.

Zároveň by radi prijali sponzorské darčeky na zlepše-
nie svojej činnosti.

Margita Polónyiová
predsedníčka Klubu dôchodcov č.1

predstavujeme
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NÁKuP KNIžNIČNéhO fONdu 
PRE MEStSKú KNIžNIcu V ŠAlI
M estská knižnica v Šali v tomto roku získala 

dotáciu z Grantového systému Ministerstva 
kultúry SR na nákup knižničného fondu v hodnote 
35 000,-Sk (28 000,-Sk dotácia + 7 000,-Sk vlastné 
zdroje). Získané finančné  prostriedky boli použité 
na akvizíciu a dotvorenie kvalitného a pre čitateľov 
pútavého knižničného fondu, ktorý bol doplnený 
o 95 nových knižničných jednotiek. 

Ponuka kníh sa tak rozšírila o výlučne neperiodic-
ké publikácie, najmä o odbornú literatúru pre dospe-
lých a náučnú literatúru pre deti a mládež. Keďže našu 
knižnicu navštevujú čitatelia z celej spádovej oblasti 
okresu Šaľa i širšieho regiónu, najmä žiaci a študenti 
základných, stredných i vysokých škôl, pracovníčky 
knižnice spracovali a sprístupnili verejnosti uvede-
nú novú literatúru pri príležitosti otvorenia nového 
školského roku 2007/2008. Z novej ponuky odbornej 
literatúry sa veľkému záujmu tešia novinky:

encyklopédie: Ottova obrazová encyklopédia 
– Zvieratá, Oxfordský slovník svetových dejín, Ro-
dinná encyklopédia svetových dejín, Rodinná en-
cyklopédia zdravia, Malá encyklopédia starovekej 
gréckej a rímskej literatúry, Encyklopédia Beliana, 
Encyklopédia slovenských hradov, Encyklopédia 
starovekého sveta. 
právnická literatúra: Ústavné právo SR, Európske 
právo
vlastivedná literatúra: Naša vlasť, 55 najkraj-

»

»

»

ších miest Slovenska, Atlas obyvateľov Slovenska 
(v slovenskom i v anglickom jazyku)
prírodopisná literatúra: Hurikány a tornáda, Ha-
dy, Zemetrasenia, Sopky, Sprievodca neskrotnou 
planétou, Rovnice a nerovnice, Učebnica jazyka 
Java
náboženská literatúra: Mytológia, Biblia, Panna 
Mária a bariéra mlčania, 
počítačová literatúra: Microsoft Windows Vis-
ta, Jak na Word 2007, Hardware pro začátečníky, 
Pascal a samozrejme ešte ďalšie zaujímavé tituly.
Služby našej verejnej knižnice sú poskytované na 

základe rovnosti prístupu všetkých. Je to jedna zo zá-
sad Manifestu UNESCO pre verejné knižnice z roku 
1994, preto výber literatúry bol zameraný na rôzne 
oblasti vedy, techniky, umenia a spoločenského živo-
ta. Pozývame do našej knižnice všetkých čítaniachti-
vých záujemcov o dobrú knihu a veríme, že každý si 
príde na svoje, že nájde medzi ponúkanými novin-
kami tituly, ktoré zaujmú, poučia a spríjemnia voľné 
chvíle našich čitateľov.

Zároveň chcem vyjadriť poďakovanie Referátu pre 
rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ v Šali 
za pomoc pri vypracovaní projektu za účelom získa-
nia tejto veľmi významnej dotácie z MK SR.

Magdaléna Lenčéšová
poverená zastupovaním

vedúcej MsK v Šali

»

»

»

POzVÁNKA:

Čo: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V PPP ŠAĽA Kde: PPP ŠAĽA
Kedy: 14.11.2007, 8.00-18.00 S kým: Odborný personál PPP Šaľa
Program:  10.00 –Relaxačné cvičenie
 16.00 - Relaxačné cvičenie
 8.00-18.00 – Priebežne počas celého dňa individuálne konzultácie,  

 resp. poskytovanie informácií o najčastejších problémoch našich detí:
• Vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a iné)
• Hyperaktivita a poruchy pozornosti
• Osobnostné problémy (aj z dôvodov rodinných kríz, rozvodov, sťahovania sa, zmeny školy a iné)
• Poruchy správania (vrátane zneužívania alkoholu a drog)
• Profesionálna orientácia
• Školská zrelosť

Tešíme sa na vašu návštevu. Kolektív pracovníkov PPP Šaľa.

knižnica
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AKtIVAČNé PRÁcE
Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti

M esto Šaľa vytvorilo priestor pre organizáciu 
a výkon aktivačnej činnosti pre uchádza-

čov o zamestnanie v zmysle ideí Národného projektu 
V a uzatvorilo dohody s UPSVaR v Nových Zám-
koch. Cieľom Národného projektu V je poskytnúť 
pomoc a podporu mestu s organizovaním aktivač-
nej činnosti podporovať udržiavanie pracovných ná-
vykov uchádzačov o zamestnanie, ako prostriedok 
zvyšovania zamestnateľnosti najmä znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie a osôb odkázaných na 
dávku v hmotnej núdzi, zlepšiť kvalitu života našim 
občanom a ich životného prostredia.

Organizáciu aktivačnej činnosti v Šali zabezpeču-
je 6 koordinátorov. Pracovné miesta boli vytvorené 
nasledovne:

poskytovanie sociálnych služieb – 8 miest (Orga-
nizácia sociálnej starostlivosti)
Pomoc v inštitúciách – 64 miest (Cintorín, Cha-
rita, Centrum voľného času, Materské školy, Zá-
kladné školy, Mestské kultúrne stredisko, Futbalo-
vý štadión, Farský úrad)
Úprava vnútorných a vonkajších priestorov - 50 
miest
Uchádzači vykonávajú pomocné administratívne 

práce, pomáhajú pri rôznych aktivitách v mestskom 
archíve a v mestskom kultúrnom stredisku. Opat-

»

»

»

rovateľky pôsobia v materských školách a v domove 
dôchodcov, kde pomáhajú aj s upratovaním podobne 
ako na základných školách. Taktiež tí, ktorí boli pri-
delení do organizácií sociálnej starostlivosti pomáha-
jú pri upratovaní, pri prácach v kuchyni, pri úprave 
areálu. Ostatní sú rozdelení do skupín, podieľajúcich 
sa rôznych terénnych prácach v meste, príp. na údrž-
be objektov. Pomáhajú pri čistení mesta zbieraním 
odpadkov, zametaním, hrabaním lístia. Ďalší uchá-
dzači upravujú priestory mestského cintorína, pomá-
hajú pri údržbe čistoty areálu futbalového štadióna. 
Uchádzači pridelení do Organizácie sociálnej starost-
livosti, Centra voľného času pomáhajú pri upratova-
ní priestorov objektov, pri prácach v kuchyni a pri 
údržbe areálu objektov. Tak aj v ďalších základných 
a materských školách sa podieľali na vyhrabávaní 
pokosenej zelene a očisťovaní areálu od buriny, čím 
umožnili školám ušetriť výdavky za údržbu. Na záver 
môžeme konštatovať, že kvantifikovaný prínos práce 
uchádzačov o zamestnanie je vysoký a boli ušetrené 
značné finančné prostriedky. Náš zámer pri organi-
zovaní aktivačných prác sa naplnil a je v súlade so 
zámerom organizovania aktivačných prác na základe 
dohody č.144D3/§52/2004/NP V.

Helena Kysučanová
MsÚ

dEň OtVORENých dVERÍ V PPP ŠAĽA

10. VýROČIE zAlOžENIA PPP V ŠAlI

P red 10 rokmi v náväznosti na vznik okresu 
Šaľa, vznikla aj Pedagogicko-psychologická 

poradňa Šaľa, ako okresná školská inštitúcia pre deti 
od 2-15 rokov.

„Pépéčku,“ alebo poradňu pozná isto mnoho de-
tí a rodičov. Priemerne sa tu otočí ročne okolo 900 
klientov so svojimi starosťami a radosťami. Okrem 
stáleho telefónneho čísla 031/770 54 64 sa každé tri 
roky zmenilo miesto pôsobenia poradne. Začínala v 
budove MŠ Palárika, neskôr sa presťahovala na ZŠ J. 
Murgaša a od januára 2007 sa nachádza v príjemnom 
prostredí rodinného domu na ulici 1.mája.

Ako každá začínajúca organizácia aj poradňa ma-

la spočiatku iba 2 odborné pracovníčky, postupne sa 
ich počet zvýšil na 8. Ženskému osadenstvu poradne 
dnes šéfuje Mgr. Marián Šperka.

Deň otvorených dverí bude pre vás príležitosť zo-
známiť sa s erudovanými pracovníčkami a ich riadi-
teľom, oboznámiť sa s problémami, s ktorými sa mô-
žete na týchto ľudí obrátiť (ak ste to ešte neurobili). 
Máte jedinečnú šancu „na vlastnej koži“ vyskúšať 
relaxačné cvičenia pod odborným vedením, zažiť, 
prečo sa dyslektik nevie naučiť čítať, aj to, prečo dys-
grafika po napísaní dvoch riadkov bolí ruka. 

Samozrejme môžete dostať odpovede aj na iné 
otázky, ktoré by vás zaujímali.

informácie
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Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?

OdObERAjtE SMS SPRÁVY O dIANÍ V MEStE

SMS cENtRuM už MÁ 200 OdbERAtEĽOV
dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách 
dozviete sa o dianí v meste
môžte sa mesta opýtať na čokoľvek
môžte sa zúčastniť ankiet
SMS centrum je služba, ktorá umožňuje obojsmernú 

komunikáciu medzi občanmi a samosprávou mesta. Obča-
nia môžu SMS Centrum použiť najmä na kladenie otázok 
mestu a poslancom. Naopak mesto a poslanci ho môžu vy-
užiť na informovanie občanov o chystaných akciách rôzne-
ho druhu. A na získavanie spätnej väzby, čiže na robenie 
prieskumov a ankiet. Služby SMS Centra už využíva viac 
ako 100 občanov Šale. Mesto Šaľa bude využívať SMS Cen-
trum s tým, že jeho financovanie na tento rok je zabezpeče-
né zo sponzorských zdrojov.

Koľko a kedy?
Dostanete maximálne 15 správ za mesiac. Určite ich ne-

budeme posielať pred 9.00 ráno a po 19.00 večer. Budeme 
preferovať popoludňajšie hodiny. Z posielania SMS správ 
sme vylúčili aj nedeľu a sviatky.

Ako sa prihlásiť do SMS Centra
Prihlásenie je veľmi jednoduché a bude vás stáť iba jednu 

SMS. Stačí, ak pošlete SMS správu na číslo 0911 117 127. 
V texte správy uveďte typ informácií, o ktoré máte zá-

ujem:

»
»
»
»

»

»

A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a podobne)
P – správy od politických strán
K – správy o kultúrnych podujatiach
S – správy o spoločenských podujatiach
Z – správy od ďalších občianskych združení, neziskových 

organizácií a nadácií
V – všetky správy
Vxy – váš vek
Gmz – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché. Na to 

isté číslo pošlite správu Stop.
Príklad SMS správy, ktorou sa môžte prihlásiť k odberu 

informácií:
A M P K V37 Gm

(muž vo veku 37 rokov chce odoberať správy o meste, 
politicých stranách, kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet).

Čo vás to bude stáť?
Zaplatíte iba za jednu registračnú SMS-ku vášmu mobil-

nému operátorovi podľa jeho cenníka (cca 2 Sk). Potom už 
neplatíte nič s výnimkou, ak sa zúčastníte Ankety a odpo-
viete nám na otázku – v tom prípade opäť platíte iba operá-
torovi bežnú cenu za SMS správu.

jm

»

sms centrum

ZľAVy: 
38%  na 6 kom. - Luxury, na 5 kom. 
-  Elegance od 10.9. do 31.9.2007
40%  na 5 kom. -  Elegance  
rozmer 2100x1600 mm

RK-TRADING, Ing. Roman Kabina
autorizované zastúpenie INCON

Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalé-
ho Hydrostavu), Mobil: 0905/601186

Cenové kalkulácie: 
Tel/fax: 031/7707704 (12.oo-16.oo hod.)

sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

•

•
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V  dňoch 9. – 14. septembra bol realizovaný za-
ujímavý projekt. Odbor kultúry MsÚ predsta-

vil verejnosti tradície židovskej kultúry, komunity, 
ktorá v minulosti mala v Šali silné korene. Garantom 
projektu bol vedúci odboru kultúry PhDr. Rudolf 
Kuklovský.

„Ide o prvý krok pri realizovaní nášho zámeru, kto-
rým je spoznávať. Spoznávať národy, etniká, konfesie 
a kultúry. Aj v takom malom priestore ako je Šaľa ži-
jú spolu Maďari, Česi, Slováci. Kresťania, židia. Na-
ším cieľom je prezentovať Šaľu ako tolerantné mesto, 
v ktorom sa stretávajú viaceré národy a kultúry. Deji-
ny židov sú dejinami tvrdo skúšaného národa, ktoré-
mu ubližovali mnohí, niekedy z pocitu nadradenosti, 
niekedy len preto, lebo vlastnili obchody na korze.“ 
Tieto slová odzneli z úst zástupcu primátora mesta 

Ing. J. Mečiara pri otvorení výstavy 
v obradnej sieni mestského úradu.

Výstava „Židia – historické reálie“ 
priblížila spôsob života židovského 
obyvateľstva, ich spoločenské, kultúr-
ne i ekonomické postavenie.

Tolerancia, to bolo slovo, ktoré čas-
to znelo pri jednotlivých podujatiach. 
Bolo tak pri pietnej spomienke obe-
tiam holokaustu pri pamätnej tabuli, v cykle predná-
šok popredných slovenských historikov v dome kul-
túry, pri otvorení výstavy fotografií Rubina Kostova 
v Spoločenskom dome vo Veči.

Pozornosti sa tešilo filmové predstavenie pre žia-
kov základných a stredných škôl, taktiež Oscarom 
ocenený film „Obchod na korze“ z roku 1965 s ne-
zabudnuteľnými Jozefom Kronerom a Idou Kamin-
skou. Množstvo zaujímavých informácii poskytla 

i prednáška o vzniku a činnosti kníhtlačiarne Dávida 
Kollmanna, ktorá vznikla pred vyše sto rokmi a svo-
jou činnosťou presiahla Šaľu i jej okolie.

Dni židovskej kultúry ukončil koncert bratislav-
skej hudobnej skupiny Pressburger Klezmer Band na 

preplnenom Námestí Sv. Trojice. Ori-
ginalita a svojráznosť získali priazeň 
publika. Dni židovskej kultúry boli 
kultúrnym a spoločenským obohate-
ním života mesta.

„Etnikum, menšina obohacuje 
väčšinu. Tak tomu bolo aj v prípa-
de šalianskych židov, obohatili život 
v meste, priniesli kultúru, iné zvyky, 

ale boli vždy tolerantní a pre väčšinu obyvateľov aj 
inšpirujúci,“ takto hodnotil význam a postavenie ži-
dovského obyvateľstva v minulosti prednosta úradu 
Ing. L. Gáll.

Podľa vyjadrenia predstaviteľov mesta v budúc-
nosti podobným projektom budú predstavené aj ďal-
šie národnosti a etniká žijúce v meste.

Poznania a tolerancie totiž nikdy nie je dosť.
Mk

dNI žIdOVSKEj KultúRY

udalosti
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PutOVANIE zA VzdElANÍM
M edzinárodná konferencia Putovanie za vzde-

laním sa konala v kongresovej sále Mestské-
ho úradu v Šali 14. septembra 2007. Konferenciu or-
ganizovali Spoločnosť Petra Pázmánya v Šali a Štátny 
archív Šaľa.

V dopoludňajšom programe odzneli viaceré pred-
nášky o štúdiu na zahraničných univerzitách už od 
stredoveku. Študenti zo Žitného ostrova, teda aj zo 
Šale a okolitých dedín navštevovali univerzity na úze-
mí dnešného Nemecka, ale aj vzdelávacie inštitúcie 
vo Viedni, za poznaním chodili aj do Anglicka, Ho-
landska, Talianska, Švajčiarska i do krajín Pobaltia.

Prednášateľmi boli: Dr. László Szögi z Budapešti, 
Dr. Eva Kowalská, Csc. z Historického ústavu SAV, 
Prof. Dr. Jozef Šimončič, DrSc. z Trnavskej univerzi-
ty, Mgr. Veronika Nováková a ďalší.

Súčasťou konferencie bolo aj otvorenie výstavy 
v priestoroch kaštieľa. Výstava poskytuje výsledky 
dlhodobej výskumnej práce, vytvorenie konkrétnej 
databázy študentov ako aj významnejších učiteľov na 
jednotlivých univerzitách.

Návštevníci výstavy majú možnosť zoznámiť sa 
nielen so zoznamami študentov, ale vidieť aj sláv-
nostné oblečenie herolda, originály i kópie diplomov 
z univerzity v Pešti, Trnavy, oblečenie husára, mapy 
území s názvami obcí, odkiaľ a v akom počte od-
chádzali na štúdiá. Výstava mnohostranne približu-

je vývin vzdelanosti vo viacerých krajinách Európy. 
Konferencia i výstava odstraňujú biele miesta v regio-
nálnej histórii.

Je len na škodu, že na konferencii bolo malé za-
stúpenie učiteľov dejepisu zo základných a stredných 
škôl.

Význam konferencie ocenil aj prednosta MsÚ Ing. 
L. Gáll, ktorý vo svojom príhovore okrem iného po-
vedal: „Naši predkovia, obdarení talentom, usilov-
nosťou a vytrvalosťou, neváhali na dlhé roky opustiť 
svoje domovy. Odišli, aby vyštudovali a vrátili sa, aby 
učili, liečili, budovali, riešili spory. Zostala po nich 
kultúra, generácie študentov, geniálne stavby, pretr-
vávajúce dodnes. Inšpirovaní vzdelávacím systémom, 
inštitúciami, zakladali školy, univerzity, priniesli no-
vé myšlienky a nápady.

Zjednotením Európy sme sa vlastne vrátili ku ko-
reňom starej Európy, kedy neexistovali hranice, voľný 
pohyb tovaru a osôb bol prirodzený a samozrejmý. 
Bol to začiatok úžasného spoločenského pokroku, 
rozvoja a zvýšenia vzdelanostnej úrovne obyvateľov 
kontinentu.“

Dušou podujatia bola riaditeľka Štátneho archívu 
v Šali Dr. Veronika Nováková. So svojimi spolupra-
covníkmi pripravila podujatie presahujúce rámec 
mesta i regiónu.

Mk

P lná obradná sieň, desiatky priaznivcov výtvar-
ného umenia, priatelia, známi, inštalované ob-

razy i grafické listy, fotoaparáty i televízne kamery, to 
všetko tvorilo atmosféru vernisáže výstavy pod ná-
zvom TERRA WAG.

Bolo to 9. októbra – podvečer – keď všetkým prí-
tomným sa svojím spôsobom vnímania sveta pred-
stavili Anna Klimková a Tóth Ferenc František.

Pani Anna Klimková je profesne stavebná pro-
jektantka. Kreslením, maľovaním sa zaoberala celý 
život, jej dominantou je zobrazovanie témy prírody 
v jej mnohorakosti i farebnej bohatosti. Stvárňuje 
kompozične mnohoraké obrazy, tvorí i zátišia. Jej 
obrazy dýchajú sviežosťou, osobitosťou, vyvolávajú 
v návštevníkovi príjemné pocity. Sú ukotvené v slo-
venskej prírode.

Jej partner pán František Tóth sa námetovo pohy-
buje najmä v Šali a na okolí. Rodák z Budapešti vy-
rastal v prostredí, ktoré sa dôverne stalo motívom je-
ho tvorby. Veľa a rád kreslil celý život. Napriek tomu, 
že vlastnou profesiou bol uznávaný a profesionálne 

známy zvárač doma i v zahraničí – jeho túžba stať sa 
maliarom bola veľmi silná.

Jeho grafické listy spracúvajú námety najmä Šale, 
no i Tešedíkova i Žihárca, zobrazuje aj krajinu v jej 
mnohorakosti, nechýba ani portrétová tvorba.

Čo je u oboch obdivuhodné? Že sú žiakmi ZUŠ, 
aby ako dospelí ľudia rozvíjali svoj talent a zdoko-
naľovali štýly i techniky výtvarného umenia. A majú 
spoločného učiteľa – Mgr. Čeňka Žiačeka.

Komisárom výstavy bol študent dejín umenia pán 
Peter Buday. 

V príjemnej atmosfére, v ktorej nechýbali gra-
tulácie, kvety i pochvalné slová, mali návštevníci 
možnosť na desiatkach vystavených výtvarných diel 
spoznať motívy tvorby autorov a realizačnú úroveň 
stvárňovaných motívov.

Výstava potvrdila záujem Šaľanov o podujatia ta-
kéhoto typu, evokuje potrebu zriadenia mestskej 
galérie, či stálych výstavných priestorov. Priestory 
obradnej siene sú iba náhradným riešením.

Mk

zAujÍMAVÁ VýStAVA

udalosti
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hIStORIcKý KAlENdÁR VýROČÍ 
OSObNOStÍ V ROKu 2007

EISELLE, ľudovít – 125. výročie narodenia
28. marec 1882 Močenok – 16. júl 1979 Beckov
Náboženský spisovateľ, misionár, kazateľ, jezuita. 

Ľudovú školu absolvoval v Močenku, v rokoch 1894 
-98 gymnázium, 1902 – 1906 teológiu na seminári 
v Nitre, morálku, filozofiu a teológiu v Innsbrucku. 
Pôsobil na Slovensku a vykonával ľudové misie aj 
v zahraničí – v Juhoslávii, Maďarsku a Rumunsku. 
Zakladateľ jezuitského domu v Piešťanoch, dlhoroč-
ný vedúci mariánskych kongregácií.

ESTERHÁZy, Mikuláš – 425. výročie narodenia
8. apríl 1582 Galanta – 11. september 1645 Gros-

shöflein (Rakúsko), poch. v Trnave
Krajinský hodnostár, uhorský palatín. Študo-

val u jezuitov v Trnave a vo Viedni. V rokoch 1609 
– 1611 bol pobočníkom hlavného kapitána Fran-
tiška Magócsiho, 1618 – 1638 zvolenský a súčasne 
v r. 1626 – 1645 aj šopronský župan, 1618 kráľovský 
radca a hlavný dvoran, 1619 hlavný kapitán Nových 
Zámkov a stredoslovenských banských miest, 1622 
krajinský sudca, od 1625 palatín Uhorska. Zúčastnil 
sa protitureckých bojov a víťaznej bitky pri rieke Nit-
ra v roku 1623. V roku 1613 bol povýšený do barón-
skeho, 1626 do grófskeho stavu. V roku 1618 dostal 
vyznamenanie rytiera Zlatej ostrohy, 1628 ako prvý 
v Uhorsku dostal vyznamenanie Radu zlatého rúna.

STRUHÁR, Alojz – 115. výročie narodenia
29. apríl 1892 Zohor -  4. máj 1968 Šaľa
Maliar, grafik, pedagóg. Študoval na učiteľskom 

ústave v Modre a na výtvarnej akadémii v Budapešti. 
Od r. 1941 pôsobil na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave. Popri pedagogickej práci sa inten-
zívne venoval umeleckej činnosti. Venoval sa grafike, 
technike leptu, suchej ihle a ilustrácii. Napísal učebné 

»

»

»

texty Náuka o farbách, Kreslenie stromov a Kreslenie 
aktu. Od r. 1962 pôsobil v Šali.

BARTOŇ, Jozef – 130. výročie úmrtia
5. február 1821 Zohor – 16. apríl 1877 Šaľa
Verejný činiteľ, kňaz. Filozofiu študoval v Trnave, 

teológiu vo Viedni. Pôsobil ako rímskokatolícky kap-
lán, katechéta, riaditeľ základnej školy v Pešti, titulár-
ny opát, hlavný škôldozorca bratislavského školského 
dištriktu a od roku 1876 farár v Šali.

FEKETEHÁZy, Ján – 165. výročie narodenia
80. výročie úmrtia
16. máj 1842 Šaľa – 31. október 1927 Šaľa
Stavebný inžinier, konštruktér. Študoval na gym-

náziu v Trnave a v Nitre, na Vysokej škole technic-
kej vo Viedni a v Zürichu. Pracovník riaditeľstva št. 
železníc vo Viedni, 1873 – 92 inžinier – projektant 
št. železníc (MÁV) v Budapešti, od 1922 žil v Šali. 
Projektoval mosty a strešné oceľové konštrukcie bu-
dov. Medzi jeho významné projekty patrí zastrešenie 
Východnej stanice, centrálna výhrevňa v Budapešti, 
most cez Tisu v Szolnoku a prvý otáčavý most v Ri-
jeke. K jeho najväčším dielam patril cestný most cez 
Dunaj v Budapešti (Most Slobody). Zúčastnil sa na 
projektovaní Bosporského prieplavu a viedenského 
mosta Standlau na Dunaji.

PÉTERHÁZy, Ján – 325. výročie úmrtia
? Šaľa – 4. jún 1682 Trnava
Ostrihomský kanonik. V roku 1653 študoval 

v Ostrihome na Svätoštefanskom seminári pre vý-
chovu kňazov, v roku 1655 bol študentom Pázmánea 
vo Viedni. Pôsobil ako farár v Seredi, Senci a v Pápe. 
V roku 1676 ostrihomský kanonik.

z bibliografie Krajskej knižnice v Nitre
zostavil Július Morávek

»

»

»

naša história

P od týmto názvom sa uskutoční priateľské po-
sedenie v rámci cyklu Spomínanie na starú 

Šaľu. Tradičné posedenie organizuje cestovná agen-
túra Z – Travel v spolupráci s odborom kultúry MsÚ. 
Budeme rozprávať o pôsobení Šaľanov v cudzine, ale 
aj o cudzincoch, ktorí našli svoj druhý domov v Šali. 
Hosťami stretnutia budú JUDr. Eduard Kukan, Mgr. 
Jozef Varsányi, no i prekladatelia, tlmočníci, foto-

grafi, ľudia so zaujímavými osudmi.
Pozývame všetkých, ktorí si tieto podujatia obľú-

bili. Organizátori podujatie pripravujú na nedeľu 21. 
októbra 2007 so začiatkom o 15.00 h v reštaurácii 
hotela Centrál.

Atmosféru umocní dobová hudba, premie-
tanie dokumentov, fotografií a pripravené bude 
tiež občerstvenie.

cudzÍ NAŠINcI A NAŠI cudzINcI
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Dňa 01.08. o 09.15 hod oznámili na MsP, že na uli-
ci Váhová skolabovala tehotná žena. Hliadka MsP sa 
mieste zistila, že sa jedná o 34–ročnú M.M., ktorá sa 
na území mesta pohybuje ako bezdomovec. Privola-
ná RZP.
Dňa 2.8. o 15.50 hod sa dopustila drobnej krádeže 
v OD Kaufland 28– ročná A.L. Riešená blokovou po-
kutou 500,– Sk.
Dňa 11.8. o 02.25 hod požíval 16–Ročný T. L. alko-
holické nápoje. U menovaného bola vykonaná dy-
chová skúška na alkohol s výsledkom merania 0,96 
promile. Vec rieši Odbor sociálnych vecí.
Dňa 13.8. o 00.50 hod. anonym nahlásil na základňu 

»

»

»

»

MsP, že na ulici L.Svobodu dve neznáme osoby vyná-
šajú tovar z novinového stánku. Hliadka po príchode 
namiesto zistila, že sa neznámy páchateľ vlámal do 
chladničky pri novinovom stánku a následne z nej 
odcudzil nealkoholické nápoje. Hliadka ich našla 
v blízkom kroví. Oboznámené OO PZ. 
Dňa 16.8. o 02.40 hod bolo kamerovým systémom 
zistené, že na Nám. Sv. Trojice 17–ročný M.Š. znečis-
ťoval verejné priestranstvo močením. Menovanému 
bola uložená bloková pokuta 200,– Sk
Dňa 17.8. o 00.35 hod bolo telefonicky oznámené, 
že na ul. Budovateľská sa niekto vlámal do predajne. 
Išlo o 19–ročného Š.F. a 17–ročného L.K., ktorí boli 

»

»

MEStSKÁ POlÍcIA ŠAĽA
K riminalita „naštrbuje“ dôveru verejnosti v demo-

kratický proces, ohrozuje ľudské práva a vyvoláva 
u verejnosti nadmerný strach alebo pocit ohrozenia.

Samospráva má možnosť najefektívnejšie realizovať 
koncepcie zníženia kriminality a mestského ohrozenia 
prvkami programov kriminálnej prevencie. Mestská 
samospráva si z tohto dôvodu zriadila mestskú políciu. 
Ale ani polícia, ani miestne orgány nemôžu realizovať 
koncepcie prevencie kriminality bez vzájomnej spolu-
práce a spolupráce s verejnosťou. 

Poslaním samosprávnej polície je 
• zabezpečovanie nepretržitej služby orientovanej na 

ochranu obyvateľov mesta, ich majetku a to spôso-
bom rýchlej a účinnej akcie na základe oznámení, 
žiadostí a vlastných zistení polície

• potláčanie pocitu ohrozenia u obyvateľstva i návštev-
níkov mesta zabezpečovaním preventívnych aktivít 
a technických opatrení na predchádzanie kriminalite

• vkomponovanie verejnosti do vlastnej ochrany 
prostredníctvom komunikácie s verejnosťou a uplat-
ňovaním kriminálno – prevenčných programov

• predchádzanie kriminalite formou sociálne orientova-
ných aktivít polície
Na zabezpečovaní miestnych záležitostí verejného 

poriadku sa spolupodieľa mnoho subjektov. Najdôleži-
tejšími partnermi v plnení úloh MsP je PZ SR, Železnič-
ná polícia a Mestský úrad , Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny, Hasičský záchranný zbor, Zdravotná záchran-
ná služba a iné mestské polície v regióne, atď.

Nutná je i spolupráca s občanmi, pretože bez nich sa 
žiadna mestská polícia nezaobíde. Verejnosť je informo-
vaná o aktivitách prostredníctvom Mesačníka samo-
správy mesta Šaľa, avšak je potrebné v rámci novokonci-
povanej internetovej stránky mesta rozšíriť a zdokonaliť 

aj prezentáciu činnosti mestskej polície, upozornení 
a rád pre občanov pravidelne aktualizovanou vlastnou 
webovou stránkou napojenou na www.sala.sk.

Zásady práce MsP v Šali:
Polícia je tu pre občana a nie opačne. Polícia musí byť 

službou občanom, ktorí sa môžu s dôverou obrátiť na 
príslušníka MsP o pomoc, radu, vykonanie úkonu či zá-
kroku. Činnosť polície musí vychádzať zo zásad legality, 
oficiality a etiky činnosti. Merítkom hodnotenia činnos-
ti polície je miera spokojnosti občanov a pocit bezpečia 
a nie počet uložených pokút.
– Je nutné zvyšovať právne vedomie verejnosti (napr. 

informácie ako sa nestať obeťou protispoločenskej 
činnosti, auto nie je výklad atď.) a dôveru v políciu 
informáciami, vytvárať podmienky pre spoluprácu 
s verejnosťou.

– Činnosť polície musí byť operatívne riadená k rých-
lej reakcii na podnety, sťažnosti, námety, oznámenia 
a stav verejného poriadku a kriminality.

– Dôsledné plnenie povinností príslušníkov MsP, vyko-
návanie zákrokov a úkonov na základe primeranos-
ti, v prípade nutnosti s dôrazným využitím všetkých 
oprávnení, profesionalita.

– Kvalitná, interaktívna spolupráca so všetkými sub-
jektmi v katastri mesta, vzájomné odovzdávanie in-
formácií, metód a postupov činností v záujme zlepše-
nia stavu verejného poriadku. 
Zabezpečenie preventívno–represívnej činnosti pri 
potláčaní uličnej kriminality:
– zabezpečovanie akcií na kontrolu zákazu predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov,
– akcie zamerané na kontrolu dodržiavania všeobec-

ných záväzných nariadení mesta

»

MEStSKÁ POlÍcIA ŠAĽA

mestská polícia
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa 
za mesiac august 2007:

Priestupok Názov priestupku
VZN 3 Obchodná a podnikateľská činnosť 0

VZN 3/03 O ochrane ovzd.pred zneč.lát.
a o popl. za zneč.ovzdušia 1

VZN 6 O používaní zábavnej pyrotechniky 0

VZN 8 O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe, 
ochrane a údržbe zelene 14

VZN 14 O státí voz. na park., odťah. voz. 
a odstraň.opustených voz. 11

VZN 16 O zásadách uskutočňovania propa-
gácie a reklamy 2

VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach 
držania psov 16

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 93
§ 47 Verejný poriadok 114
§ 49 Občianske spolunažívanie 37
§ 50 Proti majetku 39
Zákazové 
značenia Dopravné značky 17

§ 24 Na úseku podnikania 1
§ 26 Na úseku hospodárenia z bytmi 0
§ 46 Iné priest. proti poriadku v správe 0
315/96 O premávke na pozem. komunik. 1

Dopravné nehody 4
Trestné činy 19
Iné prípady 91

Spolu: 487
Blokové 
pokuty: 17 pokút v celkovej sume 4700,-

v spolupráci s OO PZ nájdení podľa popisu. Vec rieši 
OO PZ.
Dňa18.8. o 21.50 hod sa 11–ročný J. I. dopustil drob-
nej krádeže. Maloletý bol odovzdaný matke, 50–roč-
nej E.L., s ktorou bol vedený pohovor.
Dňa 24.8. o 22.35 hod 17–ročný M.B. spolu s 17–roč-
ným T.Š. na cestnom moste fyzicky napadol a zranil 
22–ročného M.F., ktorý bol prevezený na ošetrenie. 
Páchatelia sa na mieste už nenachádzali. Následne 
o 23.00 hod bol však na základe zistenia kamerového 
systému M. B. zadržaný z dôvodu prevracania od-
padkového koša a rozkopnutia sklennej výplne. Spo-
lupáchateľ T.Š. bol dodatočne zadržaný na cestnom 

»

»

moste. Obaja boli v silne podnapitom stave. Prípad 
je v štádiu riešenia.
Dňa 27.8. o 08.00 hod na MsP tel. nahlásili, že na 
predajni na ul. Hlavnej je rozbitá sklená výplň na 
dverách. Privolaný bol majiteľ objektu, ktorý zistil, že 
bola odcudzená pokladňa s hotovosťou 2.000,– Sk. 
Prípad prevzalo OOPZ Šaľa.
Dňa 31.8. o 11.45 hod. na ul. Staničná fetoval toluén 
a obťažoval cestujúcich na žel. stanici 50–ročný D.M. 
Nakoľko bol silne pod jeho vplyvom bola privolaná 
RZP a následne bol prevezený na psych. oddelenie 
do NsP Galanta.

»

»

MEStSKÁ POlÍcIA ŠAĽA

– akcie zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu 
voľného pohybu psov na verejných priestranstvách 
a znečisťovanie týchto priestranstiev psími výkalmi,

– akcie zamerané na odhalenie vandalov, rušenia noč-
ného kľudu, ochrany majetku mesta a občanov aj 
prostredníctvom monitorovania verejných priestran-
stiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabez-
pečuje systematické a kontinuálne sledovanie expo-
novaných lokalít centrálnej mestskej zóny za účelom 
zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku 
občanov a iných hospodárskych, spoločenských i po-
litických subjektov pôsobiacich v meste s cieľom pre-
vencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Práca s verejnosťou

– Aby prevencia mohla byť úspešná, je nevyhnutné na-
plniť zásadu verejnosťou podporovaného policajného 
výkonu služby založenú na dôvere verejnosti v polí-
ciu.
Mestská polícia je v najlepšej pozícii z hľadiska 

zohľadnenia obáv vyjadrených verejnosťou a komuniká-
cie s miestnymi obyvateľmi v záležitostiach kriminality, 
preventívnych kampaní. Rozumie dobre miestnym pod-
mienkam a má najlepšie možnosti vybudovať pocit vzá-
jomnej dôvery s miestnou komunitou. Taktiež môže mať 
účasť na stretnutiach v rámci mestských častí so zástup-
cami všetkých ostatných zainteresovaných organizácií 
a stať sa prínosom pre preventívne plány zamerané na 
deti, mládež, dôchodcov a ženy. Z tohto dôvodu žiadam 
všetkých predsedov bytových spoločenstiev , alebo rôz-
nych organizácií, aby v prípade záujmu o účasť prísluš-
níkov MsP na ich stretnutiach , schôdzach kontaktovali 
MsP na t.č 770 59–87, 770 6777 náčelníka alebo zástup-
cu náčelníka, je možne žiadosť zaslať aj prostredníctvom 
e–mailu: mp@sala.misnet.sk. 

Mestská polícia Šaľa

»
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ŠPORtOVÁ  MOzAIKA

ŠAlIANSKA VOltÍž 
S PIAtIMI tItulMI

V  Topoľčiankach (pri Nitre) sa uskutoč-
nili otvorené medzinárodné majstrov-

stvá Slovenska vo voltížnom jazdení, na ktorých 
okrem kompletnej slovenskej voltížnej špičky 
štartovali tiež pretekári z Česka a Ruska. Suve-
rénnym spôsobom potvrdili dobrú tohoročnú 
formu pretekári TJ Slávia SOUP ŠAĽA, ktorí si 
vybojovali v silnej konkurencii päť majstrovských 
titulov zo siedmych možných. Zlato vybojoval 
v súťaži mužov Adrián Tóth, pred Miroslavom 
Kromkom a Tomášom Sátorom (obaja Poprad), 
ako aj skupina seniorov SOUP Šaľa (lonžér Jana 
Majdlenová – kôň Vilám), ktorá mala pred ÚVL 
Košice náskok skoro celého bodu. Tretie miesto 
po prvýkrát obsadili JK Králiky. Úplne suverénne 
ovládla šalianska voltíž kategóriu juniorov. Súťaž 
jednotlivcov vyhral Ivan Slezák, pred oddielovým 
kolegom Michalom Fogašom, medzi juniorkami 
nenašla premožiteľku Martina Šagátová (oba-
ja lonžérka Jana Majdlenová – kôň Rony), pred 
Michaelou Nemcovou (lonžér Kodak – kôň Fan-
tagíro) z Topoľčianok a ďalšou Šaliankou Luciou 
Vlasákovou (kôň Rambo). Výborne si počínali 
v súťaži juniorskych skupín víťazní šalianski jazd-
ci (kôň Rony), čím len potvrdili, že zisk bronzu 
na tohoročných majstrovstvách Európy v maďar-
skom Kaposvári nebol náhodný. Striebro si vybo-
jovali Topoľčianky a tretie skončili ÚVL Košice. 
Zlato im uniklo iba v súťaži žien, kde vyhrala Fo-
dorová (UVL Košice), pred Alexandrou Vávro-
vou (ŠAĽA) a na treťom mieste skončila Ruska 
Bondarová a v súťaži seniorských dvojíc si od-
niesla prvenstvo dvojica Kromka – Sátor (obaja 
Freestyle Poprad), pred dvojicou Nemcová – Iva 
Kozolková (Topoľčianky) a šalianskou dvojicou 
Viliam Naštický – Lucia Holbíková (na obrázku). 
Trénerka najúspešnejšieho oddielu Slávia SOUP 
Šaľa a zároveň lonžérka medailových jazdcov Ja-
na Majdlenová hodnotí otvorené majstrovstvá 
Slovenska takto: „Vďaka výborným organizáto-
rom, ale aj skvelej pretekárskej účasti (Poznámka: 
štartovali všetci slovenskí jazdci z ME v Kaposvá-

ri) mali otvorené majstrovstvá Slovenska vyso-
ký kvalitatívny punc. Malým hendikepom bolo, 
že si niektorí pretekári, ale aj kone ťažšie zvykali 
na nový povrch v súťažnej hale. Teší ma, že naši 
pretekári, ale aj susedia z Topoľčianok, potvrdili 
výkonmi a umiestnením, kde je základňa sloven-
ského voltížneho športu.“ Nitriansky kraj, ale aj 
šaliansky okres môžu byť právom pyšní na špor-
tovcov vo voltížnom jazdení, ktorí už viac rokov 
šíria dobré meno regiónu nielen u nás, ale aj za 
hranicami vlasti. 

chEMIcI OSlAVOVAlI 
POhYbOM A ŠPORtOM

j eden z najväčších slovenských chemických 
gigantov Duslo a.s. Šaľa si pravidelne v sep-

tembri pripomína Dni Dusla. V priebehu týchto 
osláv sa uskutočňuje okrem slávnostných zasadnu-
tí Vedenia a.s., na ktorých sú Ďakovnými listami 
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ocenení za dlhoročnú v prácu v tomto chemickom 
kombináte najlepší pracovníci, ale aj rad kultúr-
no–spoločenských a športových podujatí. Všetky 
športové podujatia zvykli usporiadať už v prvej 
polovičke mesiaca, ale nečakane nepriaznivé po-
časie ich odsunuli až do poslednej septembrovej 
dekády. V rámci Dní Dusla a osláv 49. výročia za-
loženia chemického podniku Duslo, zorganizovali 
odborové organizácie pôsobiace v akciovej spo-
ločnosti Duslo niekoľko vydarených športových 
podujatí. Na štvordráhovej mestskej kolkárni sa 
uskutočnil kolkársky turnaj neregistrovaných mu-
žov a žien. V kategórii mužov si vybojoval prven-
stvo Ján Lešš, pred Marianom Mrvom a Ladisla-
vom Katonom. V kategórii žien „kraľovala“ Viera 
Andrušková, pred Rozáliou Szomolaiovou a na 
treťom mieste skončila Katarína Dömötörová. Na 
vydarenej akcii štartovala viac ako tridsiatka vy-
znávačov kolkárskeho športu.

Športový areál TJ Slovan Duslo Šaľa bol zasa 
miestom konania tenisového turnaja v štvor-
hrách, kde si palmu víťazstva odniesla dvojica 
Potaš – Dudek, ktorá porazila vo finále pár Chu-
dáčik – Mrva. Tretie miesto si vybojovala dvojica 
Hrúzik – Fatol.

Najväčšiemu záujmu tak ako býva tradične sa 
tešil futbalový turnaj, kde sa o držiteľovi pohára 
Generálneho riaditeľa rozhodlo v priamom súbo-
ji medzi troma mužstvami: SBU organika, Istro-
chem a Spojené mužstvo (technický úsek + od-
bor dopravy). Prvenstvo si vybojovalo mužstvo 
SBU organika, keď najskôr porazilo 1:0 Istrochem 
a v treťom stretnutí turnaja po remíze 1:1 so Spo-

jeným mužstvom malo pevnejšie 
nervy pri streľbe zo značky 11-met-
rového kopu, keď vyhralo 2:0. Druhé 
miesto po výhre 1:0 nad Istroche-
mom si odnieslo Spojené mužstvo. 
Víťazný kolektív (na obr.) na turnaji 
reprezentovali: P. Pálka, M. Ďuriš, 
M. Zabák, J. Ďuriš, M. Hambálek, 
M. Kochan, A. Štefkovič, M. Bachra-
tý, A. Ižof, S. Török, S. Packa, Š. Ku-
bík, P. Hakszer, V. Tóth, B. Bleho, M. 
Packa, P. Mihálik, G. Lencsés, P. Ku-

kan, J. Vnučko a K. Mikle. O kvalite futbalového 
turnaja hovorí aj skutočnosť, že na zelenom tráv-
niku sme videli hráčov: Š. Vincze, P. Bachratý, P. 
Raska, R. Marinčák, P. Hakszer,... ktorí v minulos-
ti obliekali dres šalianskeho Slovana, ale aj Jozefa 
Czuczora, bývalého hráča Šale a Nitry. Všetky tri 
mužstvá obdržali za umiestnenie z rúk jedného 
z hlavných organizátorov Ľudovíta Marinčáka 
(Poznámka autora: o. i. predsedu TJ Slovan Duslo 
Šaľa a Okresnej asociácie jednôt a telovýchovných 
klubov) poháre a najlepší jednotlivci : brankár Pe-
ter Pálka (SBU organika), strelec Jozef Czuczor 
(Spojené mužstvo) a hráč Radovan Jankovič (Is-
trochem) aj vecné ceny. Organizátori podujatia, 
odborové organizácie pôsobiace v Duslo a.s. Ša-
ľa nezabudli ani na rodičov a ich ratolesti, ktorí 
si zasúťažili a boli odmenení v rôznych zábav-
ných a pohybových súťažiach, čím aj oni prispeli 
k zdarnému priebehu osláv Dni Dusla.

MIKA ŠtARtOVAl 
NA PlAVEcKých 
ME VEtERÁNOV

Na základe úspešných výsledkov na medziná-
rodných plaveckých majstrovstvách Slovenska 
veteránov v Košiciach, kde štartovalo 143 pre-
tekárov zo 6 štátov si vybojoval šaliansky pla-
vec Štefan Mika štart na majstrovstvách Európy 
v Slovinsku (Poznámka: 4. miesto v disciplíne na 
50 m voľný spôsob a strieborná medaila na 100 
metrov voľný spôsob). Reprezentant plaveckého 

Pokračovanie na 24. str.
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klubu TJ Slovan Duslo Šaľa reprezentoval spolu 
s 27 vybraným pretekármi našu republiku na ko-
losálnom podujatí. Hovorí o tom skutočnosť, že 
na XI. ročníku majstrovstiev Európy veteránov, 
ktoré sa uskutočnili v slovinskom meste Kranj 
a plávalo sa v 50 metrovom otvorenom bazéne, 
štartovalo 3 490 pretekárov z 33 štátov Európy. 
Reprezentant nášho regiónu Štefan Mika o tomto 
veľkolepom stretnutí bývalých úspešných plav-
cov a reprezentantov jednotlivých štátov povedal: 
„Kto nezažil podobnú atmosféru, tak tomu bu-
de iba ťažko veriť. Vidieť, stretávať sa, ale aj sú-
ťažiť v takej atmosfére a konkurencii tých najlep-
ších je nezabudnuteľným zážitkom. Je vidieť, že 
vek nie je pri športe rozhodujúci, čo potvrdzuje 
aj štart ďalšieho zástupcu nitrianskeho regiónu 
82-ročného Jaroslava Hollého z Komárna v dre-
se Slovenska. V mladších veteránskych kategó-
riách 35–45-roční bola najväčšia konkurencia, 
čo potvrdzuje štart viac ako 120–ky pretekárov 
v disciplíne na 50 a 100 m voľný spôsob. Z toho 
dôvodu nie je umiestnenie v polovičke štartovné-
ho poľa na zahodenie.“ Tréner úspešného šalian-
skeho plaveckého oddielu ŠKP TRITÓN v pláva-
ní s plutvami a v plávaní pod vodou Štefan Mika 
po prvýkrát „ochutnal“ na vlastnej koži atmosfé-
ru veteránskych plaveckých ME a nesmierne sa 
mu zapáčila. Z toho dôvodu tiež pozýva aj ďal-
ších nasledovníkov v Šali a blízkom okolí, aby si 
bez ohľadu na vek našli chvíľku času pre návštevu 
plaveckého bazéna. 

ŠAlAtOVÁ NA 
ČElE StRElEcKých 
ŠtAtIStÍK

N apriek tomu, že medzinárodná hádzanár-
ska WHIL žien je už v plnom prúde (Po-

známka autora v čase uzávierky bolo odohratých 
5 kôl) vraciame sa malou štatistikou k minulému 
ročníku a samozrejme pre priaznivcov šalianskej 
hádzanej sme „načreli“ aj do histórie. 

Druhé miesto zverenkýň trénerky Dariny Brau-
novej v minulom ročníku WHIL s dvojbodovou 

stratou na Iuventus Michalovce po základnej čas-
ti, ako aj prehra s týmto kolektívom vo finále play 
– off, hovoria o tom, že Šaľa patrí už viac ako de-
saťročie medzi stálice slovenskej ženskej hádza-
nej. V minulom ročníku WHIL sa stala najlepšou 
streľkyňou družstva ako už tradične Andrea Ša-
latová, ktorá nastrieľala súperovým brankárkam 
152 gólov/z toho 37 zo 7-metrových hodov, pred 
Máriou Csalavou 107/33, Marcelou Fečovou 94/0, 
Simonou Pilekovou 80/0, Luciou Váradyovou 65/0 
a mladou Luciou Weibelovou 51/3 gólov. Medzi 
hráčky, ktoré mali dobrú formu, ale vyhýbali sa im 
tiež zranenia a choroby, patrili v minulom roční-
ku: brankárka Lívia Némethová, Fečová, Csalava, 
Pileková a Weibelová, ktoré odohrali všetkých 29 
majstrovských stretnutí (Poznámka: 22 v základ-
nej časti a 7 v play – off), iba v jednom chýbali 
brankárka Jana Fabiánová so Šalatovou. A práve 
na týchto hráčkach doplnených o skúsenú Mar-
celu Martanovičovú (návrat po materskej dovo-
lenke) a reprezentantke Petre Gáborovej (návrat 
po zranení) by mohla v prebiehajúcom ročníku 
súťaže stavať kormidelníčka Dusla Braunová. Za-
ujímavý je tiež pohľad na historickú streleckú ta-
buľku súčasného hráčskeho kádra Dusla. Na čele 
je suverénne Šalatová, ktorá v 203 stretnutiach 
odohraných v drese chemičiek nastrieľala do siete 
súperov 971/198 gólov, pred Fečovou 730/59, Csa-
lavou 172/37, Gáborovou 138/13 a Váradyovou 
134/0 gólov. Poznámka autora: Andrea Šalatová 
(rod. Kostková) v piatich stretnutiach prebiehajú-
cej WHIL zaťažila konto súperových brankárok už 
28/9 gólmi, čo jej v historickom meradle vynieslo 
už konto 999 gólov v drese Dusla, čo znamená, že 
ju iba jeden gól delí od tisícgólovej hranice, čo mô-
že dosiahnuť už v 6. kole v Olomouci!!! 

 V hráčskom kádri šalianskeho Dusla si pre 
tento ročník medzinárodnej hádzanárskej WHIL 
vybojovali miestenku aj mladé talenty: Eva Ho-
došková, Jana Braunová, Martina Túrociová, Iva-
na Trochtová a z materskej dovolenky sa vraca-
júca Andrea Weibelová – Czánik, ktoré by mohli 
spolu so skúsenejším jadrom opäť vytvoriť team 
– work, ktorý by „tvrdil“ kvalitu a úroveň šalian-
skej hádzanej v česko – slovenskom meradle. 

ŠPORtOVÁ  MOzAIKA

Dokončenie z 23. str.
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KOlKY
d o majstrovských bojov naplno zasiahli tiež re-

prezentanti šalianskeho kolkárskeho oddielu, 
ktorí majú zastúpenie vo všetkých troch súťažiach. 

V prípade vášho záujmu o návštevu tohto pekného, ale 
náročného druhu športu vám prinášame nielen výsled-
ky týchto družstiev, ale aj vyžrebovanie ich majstrov-
ských stretnutí.

1. liga
1. kolo: Duslo ŠAĽA – Modranka „B“ 3 : 5 (2987 : 2989) 
2. kolo: Trenčín „B“ – Duslo ŠAĽA 5 : 3 (3159 : 3155)
3. kolo: SO 6.10.2007 o 9.00 hod. Galanta „A“ – Duslo ŠAĽA
4. kolo: SO 20.10.2007 o 9.00 hod. Duslo ŠAĽA – Preseľany
5. kolo: SO 27.10.2007 o 14.00 hod. Rakovice „A“ – Duslo ŠAĽA
6. kolo: SO 03.11.2007 o 9.00 hod. Duslo ŠAĽA – Tatran Bratislava
7. kolo: SO 10.11.2007 o 10.00 hod. Inter Bratislava – Duslo ŠAĽA
8. kolo: SO 17.11.2007 o 9.00 hod. Duslo ŠAĽA – Stará Turá
9. kolo: NE 25.11.2007 o 9.00 hod. Uhrovec – Duslo ŠAĽA
10. kolo: SO 01.12.2007 o 9.00 hod. Duslo ŠAĽA – Zlaté Klasy
11. kolo: SO 08.12.2007 o 9.00 hod. Duslo ŠAĽA – Piešťany „A“ 

Výsledky 2. kola: Trenčín „B“ – ŠAľA 5:3 (3159:3155) 
Király 563 !, Krajčík 490, Hambálek 516, Kleštinec 516, 
Tóth 549, Baboš 521. Modranka „B“ – Piešťany „A“ 5:3 
(3157:3082), Zlaté Klasy – Galanta 1:7 (2938:3034), Ra-
kovice – Stará Turá 3:5 (3327:3341), Preseľany – Uhro-
vec 6:2 (3306:3214), Tatran Blava – Inter Blava „B“ 0:8 

(2957:3245), Rakovice – Stará Turá 3:5 (3327:3341). 
Tabuľka: 1. Stará Turá 10:6 – 4 body, 2. Modranka 

„B“ 10:6 – 4 body, 3. Inter Blava „B“ 12:4 – 3 body,... 10. 
Rakovice 7:9 – 1 bod, 11. ŠAľA 6:10 – 0 bodov, 12. Zl. 
Klasy 2:14 – 0 bodov. 

II. liga 
1. kolo: Duslo ŠAĽA „B“ – Tlmače 5 : 3 (3046 : 2956)
2. kolo: Dubnica – Duslo ŠAĽA „B“  6 : 2 (3197 : 2990)
3. kolo: SO 06.10.2007 o 13.00 hod. Galanta „B“ – Duslo ŠAĽA „B“ 
4. kolo: PIA 19.10.2007 o 18.00 hod. Duslo ŠAĽA „B“ – Nitra
5. kolo: SO 27.10.2007 o 10.00 hod. Pobedim – Duslo ŠAĽA „B“
6. kolo: PIA 02.11.2007 o 18.00 hod. Duslo ŠAĽA „B“ – Cabaj Čápor
7. kolo: SO 10.11.2007 o 10.00 hod. Spoje Bratislava – Duslo ŠAĽA „B“ 
8. kolo: PIA 16.11.2007 o 18.00 hod. Duslo ŠAĽA „B“ – Trenčín KWH
9. kolo: PIA 23.11.2007 o 18.00 hod. Bánovce N/B – Duslo ŠAĽA „B“
10. kolo: PIA 30.11.2007 o 18.00 hod. Duslo ŠAĽA „B“ – Limbach
11. kolo: PIA 07.12.2007 o 18.00 hod. Duslo ŠAĽA „B“ – Piešťany „B“

Poznámka: Odvetná časť II. kolkárskej ligy začína 12. kolom dňa 19. januára 2008.
III. liga

1. kolo: ŠAľA „C“ – Rakovice „B“ 1942 : 1950, 2. kolo: ŠAĽA „C“ – Sládkovičovo „B“ 1966:1842 
3. kolo: Levice – ŠAľA „C“ odložili, 4. kolo: PIA 12.10.2007 o 16.30 hod. Galanta „C“ – ŠAľA „C“, 5. kolo: PIA 

19.10.2007 o 16.00 hod. ŠAľA „C“ – Nitra „B“, 6. kolo: PIA 26.10.2007 o 16.30 hod. Rakovice „B“ – ŠAľA „C“, 7. 
kolo: PIA 02.11.2007 o 16.00 hod. ŠAĽA „C“ – Galanta „C“, 8. kolo: PIA 09.11.2007 o 18.30 hod. Sládkovičovo „B“ 
– ŠAľA „C“, 9. kolo: PIA 16.11.2007 o 16.00 hod. ŠAľA „C“ – Nitra „B“, 10.kolo: PIA 23.11.2007 o 16.00 hod. ŠAľA 
„C“ – Levice. 

Výsledky 2. kola: ŠAľA „C“ – Sládkovičovo „B“ 1966:1842 (Korytárová 497, Szalai 485, Tóth ml. 509, Senkár 
475), Nitra „B“ – Rakovice „B“ 1778 : 1900, Levice – Galanta „C“ 1629:1775. 
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N ávštevníci hádzanárskych zápasov, tur-
najov sa pravidelne stretávali s hlásate-

ľom stretnutí pánom Dušanom Molotom. Bo-
lo tak vyše tridsať rokov. Za ten čas sa menili 
hráčky, tréneri, družstvá, súťaže. Iba informácie 
pravidelne poskytoval ten istý hlásateľ. Podával 
vždy vysoko profesionálny výkon, pôsobil roz-
vážne, presne, jeho prívetivý hlas každý z nás 
citlivo vnímal.

Tento ročník už nie je hlásateľom. Pýtal som 

sa ho – prečo? Vnútorne som sa rozhodol, sta-
čilo – zneli jeho slová. Po stovkách, ba tisíckach 
odhlásených a komentovaných zápasoch už ne-
sedí za mikrofónom.

Ak príde na hádzanú, bude sedieť v hľadisku 
a inak bude vnímať prostredie i hru.

V mene hádzanárskeho obecenstva, jeho ob-
divovateľov mu ďakujeme za lásku k hádzanej 
a za vysokú profesionalitu.

Mk

PO dESAťROČIAch PREStAl hlÁSIť

hÁdzANÁ
M edzinárodná hádzanárska WHIL žien má 

už za sebou päť ligových kôl, ktoré čo to 
naznačili o sile jednotlivých družstiev. Posilnené ko-
lektívy Michaloviec, Olomouca, Veselí n/M a ŠKP 
Bratislava potvrdzujú svoju silu, aj keď sa tiež nevy-
hnú   zaváhaniam (okrem Michaloviec). Naše hráčky 
pod vedením trenérky Dariny Braunovej si udržujú 
pozíciu v silnej štvorke, aj keď sa prehra o päť  gólov 

v Bratislave nečakala. Naše reprezentantky potvrdili 
svoju kvalitu na palubovke Písku, kde dosiahli pre-
svedčivé víťazstvo a poradili si doma aj s českým maj-
strom, pražskou Sláviou.  Na palubovke sa doposiaľ 
pre chorobu neobjavila brankárska opora Jana Fabi-
ánová  a ani Marcela Fečová pre podobné problémy  
toho veľa neodohrala.  Už ďalšie tri majstrovské duely 
vo WHIL môžu ukázať aké  vysoké budú ambície ša-
lianskeho družstva v tomto ročníku.

Vyžrebovanie a výsledky hádzanárskej WHIL – ročník 2007/8
1. kolo: Slovan Duslo ŠAľA – HK Nitra 29 : 20 (16:8) 
2. kolo: Štart Bratislava – Slovan Duslo ŠAľA 25 : 20 (9:11)
3. kolo: Slovan Duslo ŠAľA – Štart Trenčín 33 : 22 (16:12)
4. kolo: Casta Písek – Slovan Duslo ŠAľA  29 : 36 (15:23) 
5. kolo: Slovan Duslo ŠAľA – Slávia Praha 26 : 24 (13:12) 

Najbližší program hádzanárok Dusla ŠAľA vo WHIL–ke
6. kolo: NE 14.10.2007 DHC Olomouc – Duslo ŠAľA o 14.30 hod. 
7. kolo: SO 27.10.2007 Slovan Duslo ŠAľA – HC Zlín o 18.00 hod. 
8. kolo: SO 3.11.2007 Slovan Duslo ŠAľA – Michalovce o 18.00 hod.
9. kolo: SO 11.11.2007 Jindřichúv Hradec – Duslo ŠAľA o 18.00 hod. 
10.kolo: SO 17.11.2007 Slovan Duslo ŠAľA – B. Bystrica o 18.00 hod.
11. kolo: SO 12.1.2008 Veselí n/M – Slovan Duslo ŠAľA o 17.00 hod. 

Odvetná časť hádzanárskej WHIL–ky ročník 2007/2008 pokračuje 12. kolom v termíne 19. – 20. 
januára 2008.

Poznámka: U družstiev: Iuventa Michalovce, Slovan Duslo ŠAľA, ŠKP Banská Bystrica, ŠKP Bra-
tislava, Slávia Praha, Slokov Veselí n/M a DHC Olomouc môže prísť v ich majstrovských stretnutiach 
k zmenám vyžrebovaných termínov z dôvodov ich štartu v európskych pohárových súťažiach.

Tabuľka po 5. kole: 1. Michalovce 174:111 – 10 bodov, 2. ŠAľA 144:120 – 8 bodov, 3. Veselí n/M 
146:127 – 8 bodov, 4. Olomouc 145:114 – 7 bodov,… 10. Písek 139:169 – 3 body, 11. Zlín 111:146 – 2 
body, 12. Nitra 112:167 – 0 bodov.
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V  polovici septembra sa uskutočnili v Žiline 
majstrovstvá sveta a Európy v disko tancoch. 

Súťažili kategórie žiakov, juniorov a dospelých.
Na týchto majstrovstvách úspešne reprezentova-

la žiačka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 
Viktória Borovská. Prvý raz štartovala v kategórii 
juniorov. Svoj prvý štart premenila v kategórii jed-
notlivkýň v bronzovú medailu. V jej kategórii bolo 
hodnotených 24 účastníčok z deviatich krajín.

V kategórii dvojíc so svojou partnerkou Kamilou 
Uhrinovou obsadili 4. miesto. Jej partnerka pochá-
dza z Vrábeľ, podmienky na spoločnú prípravu mali 
zložité. V tejto kategórii súťažilo 16 dvojíc.

Dosiahnutým umiestnením tak Viktória nadvia-
zala na úspechy v kategórii žiačok. K dosiahnutiu 
prenikavého úspechu jej blahoželáme a pridávame 
sa ku gratulantom.

Mk

VIKtóRIA úSPEŠNÁ NA 
MAjStROVStVÁch SVEtA

04.11.2007 16.00 h
Rozprávkovo – divadelné predstavenie pre deti: Indiánske 
rozprávky
Miesto: Bábková sála. Vstupné: 44,– Sk

06.11.2007 17.00 h
Vernisáž výstavy fotografií Šaľania na cestách. Výstava 5 foto-
grafov z ich potuliek po svete (USA, Švédsko, Chorvátsko, Slovinsko, 
Kanada, Anglicko, Francúzsko, Kréta)
Miesto: foyer DS. Vstupné: na pozvánky

06.11.2007 15.00 h
Rómsky klub „Výroba bábok“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

07.11. – 30.11. 2007  9.00 – 12.00 h (st – pi) a 19.00 – 20.00 
h (st – ne)
Výstava fotografií Šaľania na cestách. Výstava 5 fotografov z ich 
potuliek po svete (USA, Švédsko, Chorvátsko, Slovinsko, Kanada, 
Anglicko, Francúzsko, Kréta)
Miesto: foyer DS. Vstupné: 10,– Sk dospelý a 5,– Sk deti a dô-
chodcovia

07.11.2007 15.30 h
Beseda s Jozefom Varsányim: „O putovaní na mori“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

07.11.2007 17.00 h
Dance star. Nábor mládeže do tanečnej súťaže
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

09.11.2007 18.00 – 22.00 h
Mládežnícka diskotéka
Miesto: SD Veča. Vstupné: 20,– Sk

09.11.2007 15.30 h
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.11.2007 16.00 h
Módna prehliadka
Miesto: DK Šaľa – ES. Vstupné: 80,– Sk

12.11. – 23.11.2007  9.00–12.00 h a 14.00 – 17.00 h
Výstava s protidrogovou tematikou 
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13.11.2007 19.00 h
Divadelné predstavenie. Mafiánske historky II. alebo Miki má 
narodeniny
Miesto: DK Šaľa – DS. Vstupné: 260,–Sk

13.11.2007 15.00 h
Rómsky klub „Kurz prvej pomoci“ 
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

16. – 17.11.2007 piatok 08.00 – 04.00 h, sobota 12.00 
– 04.00 h
COLOURFEST
Miesto: DK Šaľa – ES, DS, foyer ES a DS. Vstupné: celofestivalové 
180,–Sk študenti, 220,–Sk dospelý

18.11.2007 17.00 h
Nedeľníček – Dobrodružstvo pirátov v zeleninovej zemi
Miesto: SD Veča. Vstupné: 30,– Sk

20.11.2007 15.00 h 
Rómsky klub
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

21.11.2007 10.00 h
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

23.11.2007 15.30 h
Hračkovňa
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

23.11.2007 20.00 h 
Oldies party
Miesto: DK Šaľa – ES. Vstupné: 90,– Sk

24.11.2007 20.00 h
Katarínska zábava
Miesto: SD Veča. Vstupné: 200,– Sk

24. – 25. 11.2007 sobota – 17.00 h, nedeľa – 16.00 h
Minifest speváckych zborov
Miesto: kostol Sv. Margity Šaľa. Vstupné: dobrovoľné

26. – 30.11.2007 15.00 h
Výstava obrazov ľudovej maliarky 
Miesto: KS Večierka. Vstupné: 10,– Sk dospelý a 5,– Sk deti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROgRAM KultúRNYch POdujAtÍ MSKS

!!! Zmena programu vyhradená !!!
Srdečne Vás pozývame na všetky akcie! Tešíme sa na Vás :–)

program
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N a Námestí Sv. Trojice v Šali sa dňa 15. 9. 2007 
konali folklórne vystúpenia v rámci osláv ša-

lianskych hodov. Mestské kultúrne stredisko Šaľa sa 
rozhodlo pre svojich občanov usporiadať  folklórne 
vystúpenia pod holým nebom na námestí. Divákom 
sa ako prvá predstavila domáca ľudová hudba Kot-
lárovci. Hudobníci nám zahrali a zaspievali rómske 
piesne, ktoré si svojím rytmom hneď podmanili pub-
likum. 

Po ich takmer hodinovom predstavení sa nad-
šencom folklóru predstavil komárňanský folklórny 
súbor Dunaj. Tanečníci nám predviedli tance z úze-

mia celého Slovenska. Mali sme možnosť vidieť kro-
je a tance z Detvy, Terchovej, Myjavy či východného 
Slovenska. Myjavské vyskakovačky, karička a mlá-
denecké tance mali u divákov veľký ohlas. Tí, ktorí 
sa prišli v sobotné popoludnie pozrieť na námestie 
iste neoľutovali. Podujatiu prialo príjemné jesenné 
počasie, návštevníci mali možnosť si v jesenných 
slnečných lúčoch poklebetiť so známymi a vypočuť 
si príjemné tóny ľudových piesní zo všetkých kútov 
Slovenska. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na-
budúce!

Mgr. Zuzana Slobodníková

fOlKlóR NA NÁMEStÍ

M estské kultúrne stredisko Šaľa srdečne 
pozýva svojich obyvateľov na Mini-

fest speváckych zborov. Toto nevšedné, no o to 
zaujímavejšie podujatie sa bude konať 24. – 25. 
novembra 2007  v kostole Sv. Margity v Šali. Mi-
nifest potrvá dva dni a sakrálna hudba bude pre-
zentovaná nie len domácim Caecelia Chorom, 

ale aj hosťujúcim vokálnym zborom. Milovníci 
hudby sa budú môcť započúvať do rôznych spi-
rituálov, viachlasových zborových skladieb no aj 
populárnejších žánrov, ako sú známe muzikálo-
vé melódie. Všetkých vás preto srdečne pozýva-
me a tešíme sa na vašu účasť.

Mgr. Zuzana Slobodníková

MINIfESt SPEVÁcKYch zbOROV

NOVé PRIEStORY KS VEČIERKA 
d ňa 28.09.2007 o 15.00 hodine sa v KS Večierka 

konalo slávnostné otvorenie nových priesto-
rov na Družstevnej ulici v Šali. Táto milá udalosť bola 
o to atraktívnejšia, že sa tu zároveň konalo vyhodno-
tenie súťaže v Maľovaní na veľkoplošné panely.

Najskôr sa všetkým prítomným prihovorila ria-
diteľka MsKS Mgr. Ľudmila Iványiová a srdečne ich 
privítala v novootvorených priestoroch  KS Večier-
ka. O výbornú náladu a bohatý program sa postarala 
najmä Katka Gáborová s pomocou spolupracovníkov 
z MsKS Šaľa. Program tohto zaujímavého podujatia 
bol veľmi pestrý a veselý. Prišlo sa naň pozrieť veľa 
zvedavcov. 

Ako prvý sa divákom predstavil Peter Šrámek, 
úspešný účastník speváckej súťaže „Môj najmilší hit“. 
Po ňom vystúpila tanečná formácia Jumping, spevá-
ci Z. Mikóa zo základnej školy Pionierskej, rómsky 
tanečný a spevácky súbor KHAMORO a na záver za-
spievali žiaci Márie Pellerovej a Rity Záležákovej zo 
ZUŠ. Všetkým účinkujúcim veľmi pekne ďakujeme 
za ich účasť na programe.

Po tomto vydarenom otvorení nových priestorov 
KS Večierka  sa konalo vyhodnotenie  súťaže v Maľo-

vaní na veľkoplošné panely. Súťaže sa zúčastnilo veľa 
detí, no len tie najlepšie mali možnosť maľovať na veľ-
koplošné panely. Nakoniec sa do užšieho výberu do-
stalo 8 účastníkov tejto ojedinelej súťaže. A aké veľké 
bolo ich prekvapenie, keď sa dozvedeli, že víťazmi sú 
všetci! MsKS sa všetkým účastníkom poďakovalo za 
ich prácu a odmenilo ich malým darčekom.

Zostáva nám už len zhodnotiť, že podujatí ako bo-
lo toto sa budeme snažiť organizovať čím viac. Vý-
borná nálada a šťastné tváre detí sú totiž tým najkraj-
ším poďakovaním.

Mgr. Zuzana Slobodníková

kultúra
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dANcE StAR
M estské kultúrne stredisko Šaľa a TK Jum-

ping Šaľa organizujú tanečnú súťaž pre 
mládež pod názvom Dance star. Súťaž určite každý 
z vás pozná z jeho televíznej verzie – „Miliónový ta-
nec“. 

Keď radi tancujete a chcete sa naučiť nové tanečné 
štýly neváhajte a príďte v stredu 7.11. o 17.00 hod na 
konkurz do Spoločenského domu vo Veči. Pripravte 
si minútovú choreografiu a určite so sebou nezabud-
nite priniesť aj CD s vybranou hudbou. Najlepších 
10 tanečníkov postúpi do ďalšieho kola a nasledujú-
ce 4 týždne bude súťažiť o zaujímavé ceny.

Každý týždeň sa súťažiaci naučia jeden tanečný 
štýl a v nedeľu popoludní predvedú svoje tanečné 
umenie divákom a porote.

Podmienkou účasti na „Dance star“ je vek od 12 

rokov a súťažiaci nesmie byť členom tanečného klu-
bu. Členovia tanečnej prípravky sa zúčastniť môžu.

O čo sa súťaží? Víťaz môže byť rok bezplat-
ným členom TK Jumping a tak reprezentovať seba 
a mesto Šaľa na rôznych vystúpeniach a súťažiach. 
Cenou od MsKS je bezplatný vstup do kina počas 
celého roku 2008. 

Najdôležitejšie termíny, ktoré by ste si ako budúci 
účastníci prípadne diváci mali zapamätať:

7.11.  (streda) o 17.00 hod – konkurz
17.11.  (sobota) o 16.00 hod – 1. kolo: vlastná cho-
reografia
25.11.  (nedeľa) o 16.00 hod – 2. kolo: disco
2.12.  (nedeľa) o 16.00 hod – 3. kolo: hip–hop
9.12. (nedeľa) o 16:00 hod – finále: the best of
Tešíme sa na stretnutie v SD Veča!

Mgr. Katarína Botlová

»
»

»
»
»

A j v novembri zavíta do 
priestorov Domu kul-

túry v Šali divadelné predsta-
venie. Tentoraz sa šalianske-
mu publiku predstaví už dobre 
známa formácia „Mafiánov“ 
v podaní Martina Vaneka, Igo-
ra Adamca, Petra Batthyány-
ho a Ivana Macha. Po mimo-
riadnom diváckom úspechu 
inscenácie Mafiánske historky 
– English is easy, Csaba is dead 
nám zahrajú jej pokračovanie 
a druhú časť Mafiánskych his-
toriek s podtitulom Miki má 

narodeniny. Milovníci humoru 
sa teda majú iste na čo tešiť. 

Mestské kultúrne stredisko 
Šaľa všetkých srdečne pozýva na 
toto divadelné predstavenie, kto-
ré sa uskutoční dňa 13.11.2007 
o 19.00 hodine v divadelnej sále. 
Vstupné je 260,– Sk. Preto nevá-
hajte a nezabudnite si lístky za-
dovážiť čím skôr. Vstupenky sú 
v predaji od 13.10.2007. 

Bližšie informácie v pokladni 
kina, alebo na tel. čísle: 031 / 771 
40 59

Mgr. Zuzana Slobodníková

KAtARÍNSKA 
zÁbAVA
S  príchodom novembra sa blíži aj termín Ka-

tarínskej zábavy. Každoročne ju v Spoločen-
skom dome Veča organizuje Základná organizácia 
slovenského zväzu záhradkárov Šaľa–Veča a Mest-
ské kultúrne stredisko Šaľa. Inak tomu nebude ani 
tento rok, preto každý kto má chuť zabaviť sa je 24. 

novembra 2007 vítaný. Začíname o 20.00 hodine 
a zábava potrvá až do skorých ranných hodín. Do 
tanca bude hrať obľúbená hudobná skupina TOP. 
Vstupenky v hodnote 200 Sk je možné zakúpiť od 
12. novembra v čase od 8.00 do 16.00 hod. priamo 
v SD Veča. V cene vstupného je samozrejme aj ve-
čera. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 
031 / 771 54 06.

Mgr. Katarína Botlová

MAfIÁNSKE hIStORKY II. 
AlEbO MIKI MÁ NAROdENINY!
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7 999,-
10 490,-

Digitálna videokamera

Systém: Mini DV, 30 x opt.1000 x dig. zoom, ovládanie 
a menu v ãe‰tine, PURE COLOUR ENGINE, SOFT SKIN DETAIL, 
2.5" POWER LCD (105000 pix), 1.7s r˘chly start

·aºa, Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 

www.andreashop.sk

Panasonic NV-GS60EP

s i e È  p r e d a j n í  z n a ã k o v e j  e l e k t r o n i k y

LG 42PC3RA

29 999,-
44 990,-

Plazmov˘ televízor  106 cm

16:9, jas: 1200 cd/m2, kontrast: 10000:1, pozorovací uhol 160°, rozli‰enie: 1024 x 768,
digitálny odstranenie ‰umu, digitálny hreb. filter, DCDi, DLTI / DCTI ( vylep‰enie kontrastu /
farebnosti), nastavenie: pomer strán, zoom, kontrast, jas, farba, ostrosÈ, 2 x 15W,
Surround MAX, 7 úrovÀov˘ ekvalizér, teletext: 1500 str., PIP, POP, PAP, budík, ãasovaã
vypnutia, detská pojistka, 1x HDMI, 2x SCART

106 cm

Sony KDL-32U2000

19 999,-
25 990,-

LCD televízor BRAVIA  82cm

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

82 cm

Electrolux EWT 10620

13 999,-
19 999,-

A+
EN. TRIEDA

Electrolux ERB 34003W

10 999,-
15 490,-

Kombinovaná chladniãka

Objem chladniãky: 223 L,
objem mrazniãky: 92 L, V x
· x H: 175 x 59,5 x 63,2
cm, spotreba energie: 0,751
kWh/24 h, sklenené police

A+
EN. TRIEDA

Samostatná multifunkãá rúra design
Flat.

mech. ovládanie, 5 programov,
teplovzdu‰ná s ventilátorom, dvierka
s dvojit˘m sklom, V x · x H: 59,5 x
59,5 x 56,4 cm

Whirlpool SET

Whirlpool AKM 250/NB

8 999,-
14 990,-

Plynová varná doska - 60 cm

elektronické zapaºovanie horákov, boãn˘ ovládací
panel, 4 plynové horáky

Whirlpool AKP 230/NB

Zhora plnená 
práãka

Time manager, LCD displej
EASY OPEN, otáãky: 1000 ot./min.
spotreba energie: 0,93 kWh,Vx·xH: 85 x 40
x 60cm,  spotreba vody: 46 L, náplÀ prádla:
5,5 kg elektronické riadenie, kategória A+

salske A4  10/5/07  12:21 PM  Page 1

01.-02.11. (štvrtok, piatok)  MP 12.r.
 KEĎ SI CHUCK BRAL LARRYHO
Aj kamarátstvo by malo mať svoje hranice. Sú najlepší ha-
siči. Sú najlepší kamaráti. Sú ochotní položiť život za toho 
druhého. Ale sú naozaj takí, akými sa zdajú? 
Film: USA, 115 min, ST, komédia Vstupné: 59,- Sk 
03.-04.11. (sobota, nedeľa)  MP 12.r
MISS POTTER
Život Beatrix Potterovej je tým najčarovnejším z jej príbe-
hov. Má tridsať, žije s rodičmi, nápadníkov odmieta a sní-
va – o svete maľovaných príbehov o zvieratkách. A je tu 
vydavateľ, ktorý sa zaľúbi nie len do jej príbehu, ale aj do 
samotnej Beatrix…
Film: USA, 92 min, ČT, romantická dráma Vstupné: 59,- Sk 
07.-08.11. (streda, štvrtok)  MP 12.r.
FRAKTÚRA
Zastrelil som svoju ženu… Dokážte to. Stavebný inžinier, 
podozrivý z vraždy svojej ženy a mladý okresný prokurá-
tor v boji o pravdu, vedenom prevažne v súdnej sieni. 
Film: USA, 113 min, ST, thriller Vstupné: 59,- Sk 
09.11. (piatok)  MP 
NÁVRAT BOCIANOV 
Film pre ľudí, ktorí podobne ako hlavný hrdina cítia neis-
toty, hľadajú hodnoty a domov. Príbeh mladej letušky, kto-
rá má pocit, že musí stále lietať, bez toho, aby mala pevnú 
zem pod nohami.
Film: SR,Nemecko, 100 min, SD, “love” drama Vstupné: 59- Sk
 10-11.11. (sobota, nedeľa)  MP 
17.30 hod.: NINJA KORYTNAČKY
V New Yorku sa začínajú diať divné veci. Tajomný Max 
Winters stavia armádu z príšer neznámeho pôvodu. 
Mesto potrebuje pomoc korytnačích bojovníkov viac, ako 
kedykoľvek predtým. Ale kde vlastne sú?
Film: USA, 87 min, ČT, anim., rodin., dobr. Vstup.: 59,- Sk 
10.-11.11. (sobota, nedeľa)  MP 18. r
20.00 hod.: PLANÉTA TEROR
Manželia Dakota a William pracujú v nemocnici ako dok-
tori. Dnešný deň sa ale vôbec nepodobá na ostatné dni. Je 
to niečo ako vystrihnuté z hororu. V čakárni sa zhromaž-
ďujú potrhaní ľudia s neprítomným pohľadom a s odpu-
divo hnisajúcimi ranami. Čo to vlastne je?
Film: USA, 106 min, ČT, horor, thriller Vstupné: 59,- Sk 
14.11. (streda)  FILMOVÝ KLUB MN 15
CARMEN
Príbeh o nespútanej cigánke Carmen, ktorá dáva pred-
nosť slobode pred láskou. 
Film: 1983, Španielsko, , 102 min, baletný, vstup.: 40/60 ,- Sk
15.11. (štvrtok)  MP 12.r
 ŠUP SEM, ŠUP TAM
Trpká komédia o realite sveta mladých. O tom, čo je v 
mysliach teenagerov najdôležitejšie – láska a sex. Komé-
dia o prvom sexe, priateľstve, dospievaní a problémoch s 
rodičmi.
Film: Dánsko, 96 min, ČT, komédia Vstupné: 59,- Sk 

•

•

•
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•

18.11. (nedeľa)  MP 12.r
ŠUP SEM, ŠUP TAM
Trpká komédia o realite sveta mladých. O tom, čo je v 
mysliach teenagerov najdôležitejšie – láska a sex. Komé-
dia o prvom sexe, priateľstve, dospievaní a problémoch s 
rodičmi.
Film: Dánsko, 96 min, ČT, komédia Vstupné: 59,- Sk 
21-22.11. (streda, štvrtok)  MP 12.r. 
WHOLETRAIN
Graffiti a hip-hop. Dve veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť aj 
zomrieť. Plátna kín v treťom pokračovaní úspešnej ani-
movanej série pre celú rodinu! 
Film: Nemecko, 85 min, ČT, akčná dráma Vstupné: 59,- Sk 
23.11. (piatok)  MP 15. r
DENNÁ HLIADKA
Nočná hliadka odovzdala vládu… Pred dvomi rokmi film 
Nočná hladka, prvý diel fantasy trilógie, dobyl celý svet. 
Druhý diel série pokračuje v rozprávaní príbehu o súbo-
ji Svetlej a Temnej strany, ktorý sa odohráva v súčasnom 
Rusku, ale v podstate i naprieč celými dejinami civilizo-
vaného sveta.
Film: Rusko, 130 min, ČT, akč. fant. thriller Vstup.: 59,- Sk 
24.-25.11. (sobota, nedeľa) MP 12.r 
17.30 hod.: HVIEZDNY PRACH
Príbeh, ktorý stvorila sama fantázia. Začína sa pádom 
hviezdy…. Viete čo sa hovorí, keď padá hviezda? Ale ne-
viete to len vy, ale aj ďalší ľudia na celom svete. Rozpráv-
kový príbeh pre všetky vekové kategórie. 
Film: USA, 127 min, ČD, dobr. romant. fant. Vstup.: 59,- Sk 
24.-25.11. (sobota, nedeľa)  MP 12.r 
20.00 hod.: KLIATBA DOMU SLNEČNÍC
Je dokázané, že deti vnímajú paranormálne javy citlivejšie 
ako dospelí. Vidia veci, ktoré dospelí odmietajú. Veria to-
mu, čo dospelí popierajú. A snažia sa nás varovať. 
Film: USA, 84 min, ČT, thriller/horor Vstupné: 59,- Sk 
28.11. (streda) FILMOVÝ KLUB MP 12
TRETÍ MUŽ
Kriminálny thriller natočený na motívy románu Graha-
ma Greena je jedným z vrcholov britskej kinematografie. 
Film: 1979, Veľká Británia, 105 min, krimi., vstup.: 40/60,- Sk
29.-30.11. (štvrtok, piatok) MP 12.r 
PREBUDENIE TMY
Len on sa môže vzoprieť temnote, aby zachránil svet... 
Will je trinásťročný chlapec, ktorý prežíva úplne normál-
ne problémy s dievčatami v škole, s početnou skupinou 
bratov a sestier a so svojím dospievaním. Len do dňa, kým 
nezistí, že má nadprirodzené schopnosti. Aby to nebolo 
málo, dostane pozvánku na tajomné stretnutie, ktoré mu 
zmení natrvalo celý život.
Film: USA, 100 min, ST, fantasy Vstupné: 59,- Sk 

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER
KLIATBA ZLATÉHO KVETU, NABÚCHANÁ, 
TAJNOSTI, RESIDENT EVIL 3
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7 999,-
10 490,-

Digitálna videokamera

Systém: Mini DV, 30 x opt.1000 x dig. zoom, ovládanie 
a menu v ãe‰tine, PURE COLOUR ENGINE, SOFT SKIN DETAIL, 
2.5" POWER LCD (105000 pix), 1.7s r˘chly start

·aºa, Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 

www.andreashop.sk

Panasonic NV-GS60EP

s i e È  p r e d a j n í  z n a ã k o v e j  e l e k t r o n i k y

LG 42PC3RA

29 999,-
44 990,-

Plazmov˘ televízor  106 cm

16:9, jas: 1200 cd/m2, kontrast: 10000:1, pozorovací uhol 160°, rozli‰enie: 1024 x 768,
digitálny odstranenie ‰umu, digitálny hreb. filter, DCDi, DLTI / DCTI ( vylep‰enie kontrastu /
farebnosti), nastavenie: pomer strán, zoom, kontrast, jas, farba, ostrosÈ, 2 x 15W,
Surround MAX, 7 úrovÀov˘ ekvalizér, teletext: 1500 str., PIP, POP, PAP, budík, ãasovaã
vypnutia, detská pojistka, 1x HDMI, 2x SCART

106 cm

Sony KDL-32U2000

19 999,-
25 990,-

LCD televízor BRAVIA  82cm

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

82 cm

Electrolux EWT 10620

13 999,-
19 999,-

A+
EN. TRIEDA

Electrolux ERB 34003W

10 999,-
15 490,-

Kombinovaná chladniãka

Objem chladniãky: 223 L,
objem mrazniãky: 92 L, V x
· x H: 175 x 59,5 x 63,2
cm, spotreba energie: 0,751
kWh/24 h, sklenené police

A+
EN. TRIEDA

Samostatná multifunkãá rúra design
Flat.

mech. ovládanie, 5 programov,
teplovzdu‰ná s ventilátorom, dvierka
s dvojit˘m sklom, V x · x H: 59,5 x
59,5 x 56,4 cm

Whirlpool SET

Whirlpool AKM 250/NB

8 999,-
14 990,-

Plynová varná doska - 60 cm

elektronické zapaºovanie horákov, boãn˘ ovládací
panel, 4 plynové horáky

Whirlpool AKP 230/NB

Zhora plnená 
práãka

Time manager, LCD displej
EASY OPEN, otáãky: 1000 ot./min.
spotreba energie: 0,93 kWh,Vx·xH: 85 x 40
x 60cm,  spotreba vody: 46 L, náplÀ prádla:
5,5 kg elektronické riadenie, kategória A+
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