MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník VIII. n jún 2007

n nepredajné

Oživme spolu Váh

Šaľania svojmu mestu - šaľania sebe II.

OTVÁRANIE VÁHU
„beach beer fest šaľa 2007“

7. 7. 2007
na pláži pod schodami

Program:
9.00-17.00
13.00-18.00
18.00
18.00-24.00

13. Majstrovstvá mesta Šaľa v plážovom volejbale
súťaže pre deti
otváranie Váhu
koncerty, pivo, kofola, guláš....

z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac
Máj 2007

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

20

20

15

57

24 469

Naši jubilanti

» 101 rokov: Krutáková Aurélia
» 90 rokov: Sedlárová Anna
» 80 rokov: Papp Jozef, Gelnický Karol, Szedláková Mária, Nemčoková Mária, Materánková Anna, Vidová Irena, Kovács Július, Lackovičová Jolana
» 75 rokov: Fialová Júlia, Kuchar Štefan, Pištek Štefan.

z matriky

» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 16. 5. 2007 do 15. 6. 2007:
Šimková Denisa, Simeková Chiara, Kruzslík Juraj, Iozefic Kristián, Bajza Matej, Molnár
Matej, Dobrý Miloš, Novelinková Natália, Hlatký Richard, Arpáš Samuel, Szabó Stanislav.
» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 16. 5. 2007 do 15. 6. 2007:
Arpáš Miloš a Packová Miriama, Becker Tibor a Pappová Katarína, Durdiak Dušan
a Valašková Ľubica, Hanák Tomáš a Bobáková Denisa, Horváth Peter a Kovácsová Viera, Karásik Michal a Barienčíková Martina, Klimovský Jaroslav a Vrábová Erika, Kolesík
Jozef a Makaiová Andrea, Launa Kamil a Maľová Anna, Matušica Roman a Marcelová
Noémi, Mojto Boris a Pčolová Emília, Novotný Andrej a Svitková Miriam, Popelka Radovan a Gabaríková Miriam, Šurina Miroslav a Gregorichová Alojzia, Takács Ladislav
a Krišková Mária, Valent Roman a Hatvaniová Jana, Varga Attila a Šlapáková Valéria.
» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 16. 5. 2007 do 15. 6. 2007:
Kováčiková Marie (60), Krnácsová Zuzana (95), Kuzma Ondrej (66), Pákozdy Anton
(65), Petro Imrich (59), Soósová Zuzana (62), Šišák Jozef (57), Šmatláková Júlia (85),
Šmidová Vilma (86), Uhrapka Ladislav (52).
referát evidencie obyvateľstva
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mestské zastupiteľstvo

4. riadne rokovanie mestského
zastupiteľstva v Šali		
7. júna 2007

Komunitná
nadácia

P

oslanci schválili zámer založenia komunitnej nadácie. Dokumenty potrebné na jej založenie bude
zastupiteľstvo schvaľovať na svojom septembrovom rokovaní. Zakladateľom nadácie bude mesto Šaľa. Zastupiteľstvo zároveň zvolí členov orgánov nadácie (správna rada,
dozorná rada). Cieľom komunitnej nadácie bude združovať finančné prostriedky a formou malých grantov pod-

porovať aktivity občanov a skupín občanov mesta, resp.
regiónu a takýmto spôsobom prispievať k rozvoju občianstva a k zapájaniu sa občanov do starostlivosti o spoločné
priestory. Nadácia môže byť poberateľom 2% z daní, čiže
môže získavať finančnú podporu od občanov a podnikateľov. Nadácia môže získavať dary od sponzorov, môže vyhlasovať verejné zbierky. Nadácia môže svoje prostriedky
investovať aj do cudzieho majetku, napríklad formou grantov. Finančné zdroje môže nadácii poskytnúť aj mesto zo
svojho rozpočtu.

Informatizácia mesta

M

estské zastupiteľstvo schválilo aj dokument, ktorý predkladal zástupca primátora Jozef Mečiar
– Koncepciu rozvoja informačných systémov v meste Šaľa.
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Šaľa
do roku 2010 vznikla z dôvodu potreby definovať ciele, ktoré v informatizácii chceme dosiahnuť a určenia jednotlivých
krokov, ktoré je potrebné vykonať. Časový horizont, ktorým
je koniec roku 2010, je vzhľadom na rýchlosť, akou sa informačné technológie a následne aj možnosti ich využitia
rozvíjajú, dostatočný. Koncepciu treba chápať ako otvorený
dokument, ktorý bude promptne reagovať na aktuálny vývoj v oblasti. Realizáciou tejto koncepcie bude mesto Šaľa
postupovať k naplneniu vízie o modernom a efektívne fungujúcom meste s vysokou mierou účasti občanov na chode
samosprávy.
Koncepcia počíta s realizovaním týchto úloh:
» vytvorenie elektronickej podateľne
» e-procurement, systém elektronického verejného obstarávania
» elektronická evidencia psov
» elektronický systém platenia poplatkov, miestnych daní
» ponuka voľných pracovných miest
» register podnikateľských subjektov
» elektronický sprievodca, ktorý slúži ako vodítko pri vybavovaní agendy
» digitálna kronika mesta
» elektronický systém spoplatňovania parkovného (SMS)
» často kladené otázky, ako vybaviť – nástroje, ktoré slúžia
ako návody pre občanov pri vybavovaní ich agendy
» vybudovanie integrovaných obslužných miest
» elektronický dotazník, ktorý bude slúžiť registrovaným
občanom a samospráve na rýchly prieskum a zistenie
spätnej väzby
» SMS Centrum, ktoré bude slúžiť registrovaným občanom a samospráve na rýchly prieskum a zistenie spätnej
väzby, rýchle informovanie o dôležitých udalostiach

» e-voľby, ktoré umožnia elektronické voľby pri voľbách
členov komisií a podobne, budú zároveň slúžiť na vyrábanie prieskumov verejnej mienky
» email notifikácia, ktorá umožní rýchlym a lacným spôsobom upozorňovať občanov na udalosti, ktoré si sami
v prihlasovacom formulári vyberú
» webcasting (web broadcasting) - elektronické spravodajstvo primárne z rokovania MsZ, ktoré umožní vytváranie audio/video záznamov a bude zverejnené na internetovej stránke mesta
» blog – nástroj na prezentovanie sa občanov alebo skupín
občanov
» e-learning – interaktívny systém vzdelávania o fungovaní samosprávy so zvýraznením na miestne podmienky
» diskusné fórum, e-panel
» elektronická petícia, systém na vyjadrovanie postojov
a žiadostí občanov
» vzdelávanie učiteľov v oblasti IT
» vytvorenie samostatného portálu pre školstvo, ktorý bude slúžiť ako komunikačný uzol rodič-učiteľ
» pripojenie knižnice k širokopásmovému internetu
» vytvorenie informačného knižničného systému dostupného z internetu, vrátane online rezervačného systému
» prepojenie iformačného systému mestskej knižnice
s knižnicami regiónu a školami
» pripojenie klubov dôchodcov a ďalších zariadení v správe OSS k širokopásmovému internetu
» vytvorenie vnútorného portálu MsÚ (slúžiaci ako dátový
sklad, interná pošta, zdieľaný kalendár)
» skvalitnenie sieťového prepojenia MsÚ a organizácií
» zaviesť interný elektronický podpis
» zaviesť využívanie zaručeného elektronického podpisu
» budovanie metropolitnej siete
Všetky tieto úlohy by mali byť realizované v období
2007-2010. Celú koncepciu nájdete na www.sala.sk v časti
Samospráva.

mesačník samosprávy mesta Šaľa


Riaditeľ naďalej
Ľubor Gáll

Z

astupiteľstvo na riaditeľa OSS (organizácia
sociálnej starostlivosti) zvolilo Ľubora Gálla,
ktorý bol riaditeľom aj v predchádzajúcom období.

Hodnotová
mapa mesta

Z

astupiteľstvo schávlilo novú hodnotovú mapu
mesta, ktorá je dôležitým územno–plánovacím
podkladom, ktorý dáva prehľad a podnet pre rozvojové zámery mesta, pre ich finančné a kapitálové vyjadrenie. Hodnotová mapa určuje východiskovú hodnotu
pozemkov v Sk za meter štvorcový vo vlastníctve mesta.
V prípade priameho predaja pozemkov sa bude cena
určovať v rámci schváleného intervalu a v prípade predaja súťažou, rozhodne cena vysúťažená.
Hodnotová mapa: Šaľa–Veča
Ozna- hodnota
poznámka legenda
čenie v Sk
lokality so sústredenou obchodnou
7A
800–1300
vybavenosťou
7B
800–1500 centrálne polohy m.č. Veča
8A
900–1200 okrajové polohy sídliska m.č. Veča
9A
1000–1300 nová výstavba
9B
800–1000 jestvujúca výstavba
9C
700–900
jestvujúca výstavba
jestvujúca výstavba s možnými
9D
900–1200
navrhovanými plochami
polohy nekomerčných činností
10A
600–700
– cintoríny
rekreačné plochy – štadión, trvalá
11A
600–800
záhradkárska osada
plochy s dočasným záhradkárskym
11B
500–700
využitím
12A
1000–1200 výhľadové priemyselné parky
plochy s tech.budovami pre vy12B
700–900
bavenosť
plochy na spracovanie poľnohosp.
12C
600–800
produktov
lodenica
13A
600–800
pozemky pod komunik. 600 Sk jednotne v celom katastrálnom území
pozemky v extraviláne 100–200 Sk v celom katastrálnom území

Označenie
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
2E
2F
3A
3B
3C
3D
3E
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B
6C

Hodnotová mapa: Šaľa
hodnota
poznámka legenda
v Sk
vybrané lokality so zvýšeným záuj2000–2500
mom o kúpu–centrum
1800–2000 priľahlé centrum
500–2000 podružné centrum
1500–1880 kontaktné centrum
miesta verejnej zelene a nekomerč.
1000–1200
činnností – cintorín
nekomerč. využitie s parkovou
1200–1600
zeleňou
600–900 prímeský les (zóna oddychu)
územná rezerva (výhľadová
800–1000
výstavba)
900–1200 rekreačné plochy
300–750 územná rezerva
sídliská s byt. domami – vybrané
1300–1600
polohy priľahlé k centru
sídliská s byt. domami – vybrané
1500–1800
polohy priľahlé k centru
sídliská s byt. domami – vybrané
1300–1500
polohy priľahlé k centru
1200–1600 bežné sídliská (okrajové)
1100–1400 bežné sídliská (okrajové)
1500–
okality s rod. domami – priľahlá
1800 l
k podružnému centru
lokality s rod. domami – priľahlá
1500–1700
ku kontaktnému centru
lokality s rod. domami – priľahlá
1300–1700
ku kontaktnému centru
lokality s rod. domami – priľahlá
1400–1600
ku kontaktnému centru
1300–1600 okrajové polohy
1200–1500 okrajové polohy
okrajová poloha so sústredenou
1300–1700
byt.výstavbou
900–1200 priemyselný park za železnicou
1100–1400 priemyselný park pred železnicou
800–1200 priemyselný park pri ČOV
800–1000 priemyselno–obchodná zóna
900–1300 areál Dolná a okolie
zmiešané územie IBV a podnik.
1300–1500
aktivity – okolie železnice
zmiešané územie IBV a podnik.
1100–1300
aktivity – okolie železnice
700–900 bitúnok

Dvojstranu spracoval Jozef Mečiar

mestské zastupiteľstvo
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krátke informácie

Aké zámery smerujú na rokovanie
mestského zastupiteľstva?

Ď

alšie rokovanie mestského zastupiteľstva
sa uskutoční v stredu 4.7. od 14.00 hod.
Hodina vystúpení verejnosti je od 17.00 hod.

Mestské zastupiteľtsvo bude rokovať aj
o nasledujúcich zámeroch:
• zámer vybudovania veterného parku medzi
Večou a Duslom
• vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemku za kaštieľom
• vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemku pri ČOV smerom na Vlčany
• vyhlásenie verejnej súťaže na zástavbu na Kráľovskej ulici
• predaj niekoľkých menších pozemkov
• finančná podora pre projekt Urbariátu Šaľa,

Outsourcing

V

Dvojstranu spracoval Jozef Mečiar

kauze outsourcing (zmluva o správe
majetku mesta) došlo k rozhodnutiu
súdu. 18. mája 2007 rozhodol Okresný súd
v Galante, že zmluva medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Brantner s.r.o. nie je platná. Rozsudok však ešte nie je právoplatný, keďže obidve
strany majú možnosť sa odvolať.

ktorého cieľom je vyčistenie medzihrádzového
priestoru
• vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunálnym odpadom
• vyhlásenie verejnej súťaže na údržbu verejnej
zelene

Podpora športu

M

estské zastupiteľstvo prerokovalo správu
o analýze priamej a nepriamej podpory
športu na území mesta a uložilo prednostovi MsÚ
Ing. L. Gállovi vypracovať samostatný grantový systém podpory športu pre projekty menšieho rozsahu
v meste a spracovať ho vo forme dodatku k VZN č.
17/2001 o kritériách poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom.

Nový piesok
do pieskovísk

M

esto kúpilo 60 ton piesku. Koncom mája
a začiatkom júna bol použitý do pieskovísk (v areáloch materských škôl a na otvorených
ihriskách). Keby bolo piesku nedostatok, mesto je
pripravené zakúpiť ďalší.

Posun
v separovaní
odpadu

V

ďaka spoločnosti SITA Suez, ktorá
zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, bol v meste spustený experiment v separovaní PET fliaš. V časti mesta bolo rozmiestnených niekoľko kontajnerov (pozri
obrázok) na zber tohto druhu odpadu. Do
týchto kontajnerov je možné dávať PET fľaše aj s uzávermi ako aj iné plastové predmety.
Experiment bude prebiehať do konca tohto
roku a je predpoklad, že sa tento spôsob separácie rozšíri do celého mesta.

mesačník samosprávy mesta Šaľa


krátke informácie

Výberové konania na msú

V

priebehu apríla a začiatkom mája prebehlo niekoľko výberových konaní.
Výberová komisia na obsadenie miesta prednostu mestského úradu pracovala v zložení: Jozef
Mečiar (predseda komisie), Marián Kántor, Peter
Hollý, František Botka, Štefan Bartošovič, Jozef
Husárik, Tatiana Miškovičová. Do výberového
konania sa prihlásil iba jeden uchádzač, ktorého
komisia odporučila menovať do funkcie. Primá-

tor mesta do funkcie prednostu mestského úradu
menoval Ing. Ladislava Gálla.
Výberová komisia na obsadenie miest vedúcich odborov mestského úradu pracovala v zložení: Ladislav Gáll (predseda), Jozef Mečiar, Miroslav Polónyi, Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár,
Tatiana Miškovičová, Alena Oravcová. V tabuľke
uvádzame výsledok výberových konaní na obsadenie miest vedúcich odborov MsÚ.

odbor organizačno-právny

odbor hospodárenia a správy

odbor školstva,
sociálnych vecí
a kultúry

odbor technických činností

referát pre rozvojovú stratégiu
a štrukturálne
fondy

počet
záujemcov

3

2

8

1

2

odporučený
k menovaniu do
funkcie

prebieha nové
konanie

Ing. Daša
Danadová

PhDr. Rudolf
Kuklovský

Ing. Ingrid Čermáková

Ing. Jana
Nitrayová

Skúmajú dopravu

V

priebehu mesiaca jún bola vykonaná
analýza dopravy na svetelných križovatkách, ktorej cieľom je nájsť optimálny režim do-

pravy na daných križovatkách. Zároveň prebiehajú prípravy na zmenu dopravného generelu,
čiže systému dopravy v meste.

Pláž mení svoju
tvár

P

láž pri Váhu postupne mení svoju tvár.
Vďaka žiakom základných škôl, dobrovoľníkom z radov poslancov a občanom
a sponzorom, dochádza k pretvoreniu pláže
na miesto oddychu.
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komunikácia s občanmi

Verejné zhromaždenia

V

mesiaci máj sa uskutočnili dve verejné
zhromaždenia, na ktorých si chceli poslanci zastupiteľstva a predstavitelia mesta vypočuť názory občanov a ich podnety. V rámci stretnutí prebehla aj malá anketa, v ktorej občania
vyjadrovali svoje názory. Prinášame vám zápis zo
zhromaždení. Ďalšie verejné zhromaždenia prebehnú v septembri a na nich odznie aj odpočet,
čiže predstavitelia mesta vysvetlia, ako konkrétne
požiadavky boli vyriešené.
Uvádzame aj priemernú známku, ktorú účastníci zhromaždení nadelili v ankete (známkovanie, ako v škole, od 1 do 5):
» Ako hodnotíte nový mesačník samosprávy
mesta Šaľa ?
grafická úprava............................................2,0
formát...........................................................1,3
obsah............................................................2,0
» Ako hodnotíte prvých 100 dní nového zastupiteľstva a vedenia mesta?
......................................................................2,4
» Ako hodnotíte zmeny v informovaní?
......................................................................2,5
» Ako ste spokojní s mestskou políciou?
Poriadok......................................................2,7
viditeľnosť policajtov..................................2,8
prístup policajtov k občanom...................2,1
» Máte záujem o vianočné trhy?
Áno...............................................................66%
Nie................................................................33%
» Ako ste spokojní s pešou zónou?
jej vybudovanie . ........................................3,0
jej kvalita......................................................4,0
» Ako ste spokojní s informačnými kioskami
v meste?
......................................................................3,0
» Čo je najväčší problém v mestskej časti Veča?
Hustá doprava (ul.Dlhoveská) ,chodníky, cesty,
detské ihriská sú v zlom stave, nedisciplinovaní
vodiči, neporiadok, nečistota, majitelia psov neupratujú po nich, chýbajú spomaľovače na ul. Hollého, parkoviská, rušenie nočného kľudu, mládež.
» Čo je najväčší problém mesta?
Peniaze, doprava (ul.Kráľovská), čistota, pešia
zóna, zeleň, majitelia psov neupratujú po nich,
vandalizmus.

» Čo je najväčší problém dopravy v meste?
Parkovacie miesta, čistota, kvalita ciest a chodníkov, uzavretá hlavná ulica, pešia zóna, kruhový
objazd, samotná doprava (ul.Kráľovská, ul.Komenského, ul.Dlhoveská), zabudovať parkovacie
hodiny pred MÚ a PZ, MHD je neprispôsobená
vlakom, informovanosť.
» Vaše pripomienky, návrhy, názory:
» Starostlivosť o zeleň, nečistota v autobusových
zastávkach, rušenie nočného kľudu, sprejazdniť
Hlavnú ulicu, pokračovať v diskusiách s občanmi, ochrana objektov (kamerový systém -škôlky, školy), pokutovanie psíčkarov a fajčiarov na
autobusových zastávkach, ohradenie detských
ihrísk, na ul.Slnečná je 15-20 árový pozemok,
ktorý nikto nekosí, viac kontroly v reštauráciách najmä v nočných hodinách (13-14 ročné
deti sú silne opité), autobusy prechádzajú ulicou, ktorou nevedie linka a cesta je zničená už
po 5 rokoch po odkanalizovaní, problém túlavých psov, parkovanie autobusov SAD na sídlisku (pri kovošrote).
» Obyvatelia ul. Hollého č.1,3,5,7 žiadajú aby
boli dodané spomaľovače, kritizovali stav pieskoviska v záhrade MŠ Hollého, ktoré je plné
skla a je ohrozená bezpečnosť detí. Žiadajú,
aby mestská polícia dôslednejšie kontrolovala
psíčkarov, či dodržujú VZN a postihovala pri
nedoržiavaní pokutami. MsP by mala kontrolovať fajčenie na zastávkach.
» Za autobusovou zastávkou je drevená chatka,
ktorá hyzdí okolie, okolo rastie burina a behajú
tu potkany. Priestor medzi školou a Jednotou
nie je vyčistený, napriek tomu, že je to centrum obce, je to zanedbané. Uvítala by záhony
s kvetmi.
» Rodinné domy na ul. Nitrianskej, Trnoveckej a Hliník sa nevedia napojiť na kanalizáciu, kedže sú položené nižšie ako kanalizácia.
Sťažoval sa na prevedené práce, na to že nie je
vyčistený hydrant a žiadal aby bol prizvaný na
kolaudáciu tejto stavby, Práce a projektovanie
boli urobené nekvalitne, šafári sa s peniazmi
a stavba neslúži občanom.
Pokračovanie na str. 
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komunikácia s občanmi
Dokončenie zo str. 
» Sťažnosť na stav chodníkov a ciest na sídlisku,
ale najviac na ul. Jilemnického... 19,3,2007 podali písomnú žiadosť aj s fotodokumentáciou
o rekonštrukciu ich ulice. Neúnosná je situácia
po dažďoch. Žiadajú dôslednú opravu. V Šali
sa v minulosti opravovali aj cesty ktoré nepotrebovali opravu (pod násypom).
» Žiadosť riešiť parkovanie na ul. Hollého od
predajne MIK po ul Komenského. Po oboch
stranách parkujú autá, dokonca aj autobusy,
hoci je tam zákaz státia. Je potrebné doplniť
zákazové značenie na celú ulicu, kým nepríde
k úrazu. Chodia tadiaľ dospelí aj deti do školy
a je to veľmi nebezpečné hlavne ráno. Stav komunikácie je veľmi zlý a po daždi sa nedá tadiaľ
chodiť, lebo celá ulica je jedna veľká mláka.
» Žiadosť, aby bola zavedená 40 km rýchlosť po

»

»

»
»

vstupe do obce, lebo sa tu jazdí vysokou rýchlosťou.
Nespokojnosť so separovaním odpadu a s tým,
že sa neplatí podľa množstva, ale každý platí
rovnako, či vyloží nádobu každý týždeň, alebo
iba raz za mesiac. Na sídliskách sa platí menej
ako v rodinných domoch, napriek tomu, že
v rodinných sa separuje.
Mesto by malo pomôcť pri skrášľovaní okolia
nového kostola. Kostol a jeho areál prispievajú
ku skultúrneniu celého sídliska, preto by malo
mať aj mesto záujem o dobudovanie okolia. Je
potrebné doviezť zeminu, oplotiť areál a vybudovať parkovisko, zatiaľ aspoň so štrkom, zlikvidovať odpady v okolí.
Na sídlisku sú výtlky plné vody, tým sú nebezpečné pre vodičov.
Poslanci by mali mať určený obvod za ktorý
budú zodpovedať.

Prihláste sa do SMS Centra

SMS centrum je služba, ktorá umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi občanmi a samosprávou mesta. Občania môžu SMS Centrum
použiť najmä na kladenie otázok mestu, poslancom. Naopak mesto a poslanci ho môžu využiť
na informovanie občanov o chystaných akciách
rôzneho 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 Centrum
s tým, že jeho financovanie na tento rok je zabezpečené zo sponzorských zdrojov.
Koľko a kedy?
Predpokladáme, že dostanete maximálne 15
správ za mesiac. Určite ich nebudeme posielať
pred 9.00 ráno a po 19.00 večer. Budeme preferovať popoludňajšie hodiny. Z posielania SMS
správ sme vylúčili aj nedeľu a sviatky.
Ponuka
Služby SMS Centra môžu poslanci, rôzne občianske združenia v meste, politické strany, organizátori kultúrnych a spoločenských podujatí.
V prípade vášho záujmu nás kontaktujte mailom
na adresu smscentrum@sala.sk.

Ako sa prihlásiť do SMS Centra
Prihlásenie je veľmi jednoduché. Stačí, ak pošlete SMS správu na číslo 0905 841 656. V texte
správy uveďte typ informácií, o ktoré máte záujem:
» 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
jm
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POZOR na potkany

V

ážení občania, v súvislosti so zvýšeným výskytom hlodavcov v bezprostrednom okolí
obydlí sme sa rozhodli informovať Vás o odporúčaniach, ktorými je možné predchádzať prípadnému
kontaktu a následnému ohrozeniu zdravia.
Ide o nasledovné odporúčania:
» nevhadzovať kuchynský odpad (zvyšky jedál, surová zelenina a pod.) do záchodov Vašich bytov;
predídete tým prilákaniu hlodavcov (potkany) do
domovej kanalizácie a následne do bytu
» domový odpad biologického pôvodu je možné
likvidovať napr. po zabalení do igelitových sáčkov
vhodením do kontajnerov
» súčasne je nevyhnutné priebežne udržiavať čistotu
okolo týchto stanovíšť (vrátane ich uzatvárania)
» komunálny odpad neukladať mimo nádob na to
určených

» nežiadúce je aj prikrmovanie opustených zvierat
(napr. mačky), ktoré sa vyskytujú v blízkosti stanovíšť.
O uvedené Vás žiadame z toho dôvodu, že v poslednom období boli spozorované (ojedinele) hlodavce (potkany), ktoré cez kanalizačnú stupačku prenikli
až do bytu. Mestský úrad v Šali, Odbor technických
činností, z toho dôvodu nariadil prevádzkovateľovi
verejnej kanalizácie (Západoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali)
vykonanie doplnkovej deratizácie v danej lokalite.
Veríme, že pochopíte dôležitosť týchto krokov
a tým prispejete k ochrane zdravia a životného
prostredia.
MsÚ, OTČ

Ochrana úrody pred požiarmi

L

etné obdobie sa vyznačuje zvýšenou pracovnou
aktivitou poľnohospodárov pri zbere úrody –
žatve. Je to zároveň aj obdobie spojené so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov, ktoré najčastejšie
vznikajú:
» z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvorením ohňom, horľavými kvapalinami a podobne
» od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky
» od závad na elektroinštalácii strojných zariadení
» časté požiare tiež spôsobujú deti bez dozoru pri
hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudským faktorom, najme ľahostajnosťou
a neopatrnosťou.
»
» Hasiči Vám, vážení spoluobčania, ponúkajú niekoľko úprimných odborných rád, aby ste predišli
vzniku požiaru, najmä:
» nefajčite a prísne dbajte na zákaz fajčenia pri kosení, žatve, zvážaní a skladovaní obilia a nemanipulujte s otvoreným ohňom na týchto miestach
» nedovoľte deťom hry s ohňom v blízkosti zrelého
obilia či stohov slamy a prísne zakročte, ak to zistíte
» vždy dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stoho-

»
»
»
»
»

»

vania alebo skladovania potrebnou zásobou vody
a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru – množstvo vody má byť najmenej
500 litrov
dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade
s pokynmi výrobcu
dbajte na umiestňovanie len malých stohov v intraviláne obce do objemu 100 m3 a to vo vzdialenosti :
20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu
10 m od iného stohu
dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania sa najmä skladovaného sena, aby vplyvom
jeho biologickej teploty nedošlo k samovznieteniu.
Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať
a na voľnom priestranstve dosušiť
ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť.
Ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte
hasičskú jednotku, číslo telefónu 150 alebo 112.

Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.
V prípade problémov sa obráťte na mestský úrad
alebo na Hasičský a záchranný zbor, kde Vám odborne poradia.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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„Šaľania svojmu mestu šaľania sebe II.“
občania mesta si sami skrášľujú svoj životný priestor

V

júni sa po druhý krát tento rok konala
dobrovoľná akcia zameraná na čistenie
mesta a jeho skrášľovanie.
Aj samotný názov vyjadruje, že to, čo občania
dobrovoľne v meste urobia, urobia sami pre seba.
Vytváranie si vzťahu k svojmu mestu je jednou
z úloh akcie.

Okrem akcie, ktorej sa zúčastnila skupina občanov, prebiehala aj niekoľkodňová akcia, ktorej sa zúčastnili žiaci základných škôl, za čo im ďakujeme.
Organizátori ďakujú spoločnosti Phobos, spoločnosti Sita Suez, spoločnosti S-Real Holding
a Kovo-In za bezplatnú pomoc.
jm

Výletné plavby po Váhu

V

ýletná loď BLM–WAG, kotviaca na
pravom brehu Váhu pre max. 40 osôb
s možnosťou sedenia, ponúka možnosť spoznať
okolie rieky od Vodného diela Kráľová až po
Vodné dielo Selice.
Kapitán plavidla má osvedčenie na prevádzku
takéhoto plavidla a ponúkanú lokalitu splavil už
mnoho krát. Plavby loďou samozrejme prevádzkujeme na základe licencie – koncesie udelenej
MDPaT SR.
Pripravíme vám vlastný program podľa vašich predstáv a časových možností – pre firmy aj

rodinné stretnutia. Zažite chvíle, aké tak skoro
nezabudnete a spoznajte miesta, kde sa bez plavidla nedostanete...
Hodinová plavba loďou už od 3000 Sk bez
DPH. Výlet po VD Kráľová v trvaní cca 1,5 h,
výlet po VD Selice v trvaní cca 3 hodiny.
Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť vidieť
Šaľu a jej okolie z novej perspektívy.
Čaká vás školený personál, tel. 0903 159 550.
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Súčasnosť a potreby
Domova dôchodcov Nádej

V

auguste tohto roku to bude 5 rokov odkedy
prijal prvých klientov novootvorený Domov
dôchodcov na Nešporovej ulici v Šali. Vznikol adaptáciou priestorov bývalých detských jasieľ ako organizačná súčasť Organizácie sociálnej starostlivosti
mesta Šaľa.
Zrekonštruovaný objekt sa postupne stal domovom 20 klientov. Svojou nízkou kapacitou simuluje ro
dinnú atmosféru a vytvára tak predpoklady pre vyso
kú úroveň kvality života. Služby domova dôchodcov
môžu využiť občania mesta, ktorí dosiahli dôchod
kový vek alebo sú pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na trvalú pomoc inej osoby. Uprednostnení
môžu byť záujemcovia, ktorých nepriaznivá zdravotná a sociálna situácia vyžaduje neodkladné riešenie.
Služby Domova dôchodcov spočívajú v ubytovaní,
stravovaní a celkovom zaopatrení. V objekte sú 1,2,
a 3–posteľové izby, ktoré si klienti môžu sčasti alebo
celkom zariadiť vlastným nábytkom. Poskytuje sa ce
lodenná strava a to racionálna alebo diabetická diéta
päťkrát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, ve
čera a pre diabetikov aj druhá večera. Zaopatrením
sa rozumie celková starostlivosť o klienta. Okrem
upratovania izieb je ním pranie a žehlenie osobného a posteľného prádla, pomoc pri osobnej hygiene,
kúpaní, obliekaní, podávaní stravy, podávaní liekov.
Klientom, ktorí pre mimoriadne nepriaznivý zdra-

votný stav stratili samostatnosť pri sebaobsluhe sa
zabezpečuje osobná hygiena (kúpanie, prebaľovanie,
česanie, holenie atď.), podávanie jedla, polohovanie,
ošetrovanie dekubitov a zvýšený dozor.
Domov úzko spolupracuje s ošetrujúcimi lekármi
svojich klientov, zabezpečuje prísun liekov, zdravotných pomôcok, dbá o dodržiavanie lekárom určenej
terapie.
Na klientov nezabúdajú ani deti zo susednej materskej školy na Nešporovej ul., ktoré chodievajú potešiť
starkých pesničkami a malými darčekmi. Takisto sePokračovanie na str. 13
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predstavujeme
zrealizovať aj jeho rozšírenie. Riešenie však musí byť
také, aby sa zachovali najcennejšie devízy nášho zariadenia: umiestnenie v tichej lokalite s primeranou
vzdialenosťou od centra mesta, najmä však jeho ro
dinný charakter daný kapacitou a stavebným riešením objektu. Cieľom by mal smerovať k uspokojeniu
potrieb všetkých občanov mesta objektívne odkáza
ných na tento typ služieb a pomôcť im tak prežiť
dôstojne pokojné dni staroby so zachovaním vysokej
úrovne kvality ich života.
Akékoľvek bližšie informácie týkajúce sa pobytu
v Domove dôchodcov môžete získať priamo v domove na Nešporovej ulici 21 v Šali alebo telefonicky na
č. 770 4500.
Lada Vyhnáliková,
vedúca DD
Dokončenie zo str. 12
niori zo šalianskych klubov dôchodcov prichádzajú
navštíviť svojich rovesníkov a najmä počas sviatkov
im pripravujú milé prekvapenia v podobe darčekov,
sladkostí, básní a pesničiek.
Samotná budova domova je obkolesená príjemnou zeleňou. Klienti sa radi prechádzajú po parčíku
a v lete využívajú tieň stromov k oddychu. 0 to aby
klienti prežili v domove dôstojnú a pokojnú jeseň ži
vota v príjemnom a láskavom prostredí sa snaží 14
členný kolektív zamestnancov.
Po piatich rokoch existencie je zjavné, že zariadenie kapacitne nepokryje skutočné potreby obyvateľov
mesta. Dopyt po službách domova vysoko prevyšuje
ponuku. Vzhľadom na počet žiadostí o umiestnenie
sa čoraz častejšie dostáva do popredia otázka rozšírenia domova dôchodcov o ďalšie priestory. V minulos
ti už odznelo niekoľko riešení daného problému a zo
stáva len dúfať, že ako sa podarilo po dlhých rokoch
úsilia zriadiť v meste domov dôchodcov, tak sa podarí

Odstávky

MET Šaľa spol. s r.o. z dôvodu plánovaných
odstávkových prác na tepelných zdrojoch CK
31, CK 34 a primárnych rozvodoch oznamuje,
že v roku 2007 bude prerušená dodávka tepla
v nevyhnutnom rozsahu nasledovne:
CK 31 – 06.–08. 08. 2007
CK 34 – 20.–22. 08. 2007
Po ukončení plánovaných odstávkových
prác bude dodávka tepla neodkladne obnovená
podľa zmluvne dohodnutých podmienok.
Kolektív MET Šaľa spol. sr.o.

Oficiálne stanovisko

V

ážený pán primátor mesta Šaľa, spoločnosť Hanil Pack s.r.o. vám oficiálne oznamuje, že projekt Hanil Pack v Šali bol odsunutý
na rok 2009. Keďže rôzne okolnosti nie sú v tejto
chvíli ideálne, chceme odsunúť náš projekt pokiaľ sa okolnosti nezlepšia.

Je nám to veľmi ľúto, ale Hanil Pack vyvinie
úsilie na znovunaštartovanie projektu pred rokom 2009.
So srdečným pozdravom
Inchon Kim / výkonný riaditeľ
Hanil Pack s. r. o.
20.6.2007

jún 2007
13

MsP informuje

Prísnejšie na chovateľov psov

V

ážení spoluobčania. Chov psov v meste Šaľa
prináša nemalé problémy samospráve ale aj
samotným občanom mesta. Nakoľko nie každý chovateľ sa zodpovedne stará o svojho psa, stále sa nájde
dosť nezodpovedných a neuvedomelých občanov
ktorí nerešpektujú základné chovateľské povinnosti,
či porušujú existujúce právne normy. Nakoľko došlo veľa sťažností od občanov mesta, Mestská polícia
upozorňuje, že sprísni kontroly nad dodržiavaním
všeobecne záväzného nariadenia č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území
mesta Šaľa. Kontroly budú zamerané hlavne na dodržiavanie článkov č.3 až 6.
Príloha: výňatok VZN č. 35/02 O podmienkach
a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa.
Čl. 3: Povinnosti držiteľov psov
1. Základné povinnosti držiteľov psov upravujú nasledovné predpisy:
» vyhláška MP SR č. 231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat ...
» zákon č. 337/ 1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
» zákon č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na
MsÚ v Šali do 30 dní od uplynutia lehoty 90 dní
odo dňa jeho nadobudnutia, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mesta Šaľa. Takto

zaevidovaného psa je povinný označiť evidenčnou
známkou, ktorou preukazuje jeho totožnosť.
3. Držiteľ psa je povinný rešpektovať Mestom Šaľa
vymedzené miesta zákazu vstupu so psom a miesta so zákazom voľného pohybu psov.
4. Uhynutého psa (odpad živočíšneho pôvodu) je
držiteľ povinný zneškodniť na vlastné náklady
zákonným spôsobom. Na území mesta je možné
likvidovať uhynuté psy aj cestou veterinárnych
ambulancií.
5. Ak sa počas doby karantenizácie odchyteného psa
zistí jeho držiteľ, je tento povinný uhradiť Mestu
Šaľa náklady spojené s odchytom a karantenizáciou psa.
Čl. 4: Evidencia psov
1. Evidenciu psov na území mesta Šaľa vedie príslušné oddelenie MsÚ v Šali v súlade s ustanovením
§3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov.
2. Ak dôjde k zmene skutočností a údajov, ktoré sú
predmetom evidencie, držiteľ psa je povinný ich
nahlásiť na MsÚ do 30 dní odo dňa, kedy zmena
nastala.
3. Pri strate alebo odcudzení evidenčnej známky
MsÚ Šaľa vydá držiteľovi psa náhradnú známku
za úhradu 40,– Sk.
Pokračovanie na str. 15

MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA
» Dňa 02.05.2007 o 14.10 hod. v areáli ZŠ Hollého venčil svojho psa bez vodidla 43 ročný O.A.,
hliadka MsP menovanému uložila blokovú pokutu 500,- Sk.
» Dňa 06.05.2007 o 17.15 hod. bolo nahlásené na
MsP, že na ZŠ Pionierska sa nachádzajú mladistvé
osoby. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jednalo o 14 ročnú T.M., 14 ročnú S.F. a 13 ročnú J.Sz.
Menované boli pod vplyvom alkoholu, preto boli
odovzdané rodičom oznámené odboru soc. vecí
a rodiny.
» Dňa 09.05.2007 o 14.20 hod sa dopustil 12 ročný
P.M. drobnej krádeže v predajni BILLA, tovaru v
hodnote 73,- Sk. Maloletý bol následne odovzdaný matke, s ktorou bol vedený pohovor.
» Dňa 13.05.2007 o 15.00 hod bolo zistené kamerovým systémom, že na ulici SNP 24 ročný K.L.

ponúka na ulici textil. Hliadka na mieste zistila,
že predával bez povolenia. Preto mu bola uložená
bloková pokuta 200,- Sk.
» Dňa 28.05.2007 o 21.45 hod. došlo k nezhodám
medzi 32 ročným J.L. a jeho družkou 35 ročnou
M.S. Nakoľko sa menovaný pokúsil o samovraždu bol prevezený na ošetrenie do NsP. Nakoľko sa
jednalo o psychicky narušenú osobu bol následne prevezený na psychiatrické oddelenie na NsP
Galanta.
» Dňa 31.05.2007 o 22.50 hod bolo zistené kamerovým systémom, že na schodoch polyfunkčnej
tržnice leží neznáma osoba. Na mieste sa zistilo,
že sa jednalo o 32 ročného M.F., ktorý bol v podnapitom stave. Hliadka menovaného odoslala do
miesta trvalého bydliska.
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MsP informuje
Dokončenie zo str. 14
Čl. 5: Vodenie psov
1. Základné pravidlá vodenia psov určuje § 4 zákona
č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2. Na území mesta Šaľa je zakázané zanechanie nebezpečného psa bez dozoru plnoletej osoby na verejnom priestranstve.
3. V meste Šaľa je zakázané vodiť psov do nasledujúcich priestorov:
a) na detské, športové a školské ihriská
b) do areálov školských a predškolských zariadení
c) do kostolov a ich areálov
d) na cintoríny
e) do zdravotníckych zariadení a na všetky ostatné

miesta, označené zákazom vstupu psov.
4. Voľný pohyb psov v katastrálnom území mesta Šaľa je povolený len na miestach vyznačených informačnými tabuľami MsÚ v Šali v medzihrádzovom
priestore rieky Váh z oboch strán koryta.
Na ostatné územie mesta sa vzťahuje zákaz voľného pohybu psov.
Čl. 6: Zabezpeč. čistoty verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo alebo spoločné priestory bytového domu výkalmi, je ten kto
psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť
a zneškodniť prostredníctvom zberu komunálneho odpadu ( najlepšie pomocou igelitového sáčku)
a udržiavať spoločné priestory v čistote.
Mestská polícia Šaľa

Policajti medzi deťmi

M

estská polícia v Šali uskutočnila 31. mája
prednášku v Materskej škole na ul. 8. mája.
Policajti sa s deťmi rozprávali o tom, čo robia, akú vý
zbroj a výstroj používajú pri svojej práci a potom za
Priestupok
VZN 2/04
VZN 3
VZN 3/03
VZN 7
VZN 8
VZN 14
VZN 16
VZN 35
PCO výjazd
§ 47
§ 49
§ 50
Zák.znač.
§21
§ 24
§ 30
315/96
Dopr. nehody
Trestné činy
Iné prípady
Spolu:
Blok.pokuty :

hrnuli deti policajtov s otázkami, ktoré ich zaujímali. V mesiaci jún-júl sa po dohode uskutoční ukážka
výcviku služobných psov. Na prednáške sa zúčastnili
za MsP por. Ján Komjáthy a MPŠ Ľubomír Hučko.

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa za máj 2007:
Názov priestupku
O nakladaní s komun.odpadom a drob. stavebným odpadom
Obchodná a podnikateľská činnosť
O ochrane ovzd.pred zneč.lát.a o popl.za zneč.ovzdušia
O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách
O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe zelene
O státi voz. na park., odťah. voz. a odstraň.opustených voz.
O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy
O podmienkach a podrobnostiach držania psov
Pult centralizovanej ochrany
Verejný poriadok
Občianské spolunažívanie
Proti majetku
Dopravné značky
Na viacerých úsekoch správy
Na úseku podnikania
Ochrana pred alkoholizmom a toxikomániou
O premávke na pozemných komunikáciách

21 pokút v celkovej  sume

1
5
3
1
2
8
5
30
66
44
16
41
23
2
1
1
3
6
1
67
326
6 400,-
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predstavujeme školy

Základná škola
Jána Hollého Šaľa
Základné informácie o škole
» september 1991: otvorenie Základnej školy na
Ulici Jána Hollého v Šali
» 1. február 1993: škola nadobudla právnu subjektivitu
» 11. december 2000: prepožičanie čestného názvu: „Základná škola Jána Hollého Šaľa“
» šk. rok 2001/2002: škola úspešná v projekte
„Infovek“
» šk. rok 2002/2003: zapojenie do projektu „Škola podporujúca zdravie“
» šk. rok 2002/2003: otvorenie triedy so športovou prípravou – hádzaná dievčat
» šk. rok 2003/2004: škola zaradená do Národnej
siete základných a stredných škôl a školských
zariadení realizujúcich projekt „Škola podporujúca zdravie“
» šk. rok 2005/2006: otvorenie triedy so športovou prípravou – futbal chlapcov (koedukácia)
» šk. rok 2006/2007: zahájenie výučby cudzích
jazykov (AJ, NJ) na I. stupni – od 3. roč.
» V škol. roku 2006/2007 zahájila škola svoju
činnosť s celkovým počtom 455 žiakov.
Profilácia školy
ZŠ Jána Hollého Śaľa sa aj v škol. roku 2006/2007
usilovala svoje základné priority ďalej primerane
presadzovať a kvalitatívne rozvíjať. Primárna pozornosť sa opätovne skoncentrovala na:
1. triedy so športovou prípravou – hádzaná dievčat a futbal chlapcov
2. realizácia výchovno–vzdelávacích aktivít orientovaných na žiakov s rôznymi formami porúch
učenia, resp. na žiakov s telesným postihnutím
3. využívanie informačno–komunikačných technológii
4. školské športové stredisko – vzduchové zbrane,
hádzaná (dievčatá), atletika
5. projekt „ Škola podporujúca zdravie“
1. profilačný pilier
Ako prezieravý taktický ťah so strategickým
významom sa ukázalo otvorenie športovej trie-

dy so zameraním na hádzanú dievčat. Pozitívne
skúsenosti zo školského roka 2002/2003, kedy po
prvýkrát v histórii školy zahájila oficiálne svoju
činnosť trieda so športovou prípravou, potvrdili správnosť realizovaných krokov. Spolupráca
s vedením HK Slovan Duslo Šaľa sa rozvinula
do partnerskej polohy. Vďaka klubu nepociťujú
športové triedy deficit v oblasti materiálno–technického zabezpečenia svojej činnosti, vo finančnom krytí prenájmu haly, v priestoroch ktorej
prebieha výučba športovej prípravy atď. V triedach pôsobia kvalifikovaní pedagógovia s aprobáciou TV, resp. s trénerskou licenciou. Hádzaná
má na škole dlhoročnú tradíciu. K popularizácii
tohoto športu medzi deťmi prispieva na jednej
strane prepracovaný viacúrovňový systém vybudovaný na škole – prípravka, školské športové
stredisko, športová trieda, na strane druhej organizácia medzinárodného hádzanárskeho turnaja
mladších a starších žiačok „O pohár ZŠ Jána Hollého Šaľa“. V školskom roku 2005/2006 sa škola
zamerala na diverzifikáciu aktivít v športových
triedach. Pristúpili sme ku koedukačnej výučbe,
ktorá sa začala orientovať na športovú prípravu,
zameranú na hádzanú dievčat v kombinácii s futbalom chlapcov. Tento postup doplnil ponuku
školy o ďalší profilový šport. V tomto smere nám
pomohla ústretovosť FK Slovan Duslo Šaľa. Uvedené skutočnosti sú prísľubom do budúcnosti, že
triedy so športovou prípravou vlastným zameraním (hádzaná a futbal), potvrdia svoje nezastupiteľné miesto medzi prioritami, tvoriacimi primárnu bázu vlastnej profilácie školy.
2. profilačný pilier
Významnú zložku výchovno–vzdelávacieho
procesu na škole predstavuje komplexná starostlivosť o žiakov s rôznymi formami porúch učenia (dyslexia, dyslália, dysgrafia, dysortografia
a pod.) ako aj s fyzickým postihnutím. Zriadenie
špeciálnej triedy na I. stupni predstavuje splnenie jedného z dôležitých zámerov, ktorý prioriPokračovanie na str. 17
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Pokračovanie zo str. 16
zuje školu v porovnaní s konkurenciou a tvorí
primárny profilačný prvok. Opätovne treba vyzdvihnúť podmienky, v ktorých trieda vykonáva svoju činnosť. Predovšetkým je to prítomnosť
školského špeciálneho pedagóga, jeho odborná
fundovanosť, priestorové a materiálne zabezpečenie ako faktory nepostrádateľné pre samotný
chod triedy.

multifunkčného vzdelávacieho centra, sme tieto
priestory vybavili PC s možnosťou napojenia sa
na internet.
Pre skvalitnenie a urýchlenie práce riadiacich
(ekonomický a pedagogický úsek) zložiek školy,
bola im inovovaná výpočtová technika doplnená
o nevyhnutné internetové pripojenie. V tomto
progresívnom trende škola bude priebežne pokračovať.

3. profilačný pilier
Škola sa orientuje na využívanie modernej výpočtovej techniky, zapožičanej v rámci Projektu Infovek. Strategickým cieľom je upevňovanie
a rozširovanie zásad počítačovej gramotnosti tak
medzi žiakmi, ako aj pedagogicko–výchovnými
zamestnancami školy, postupné zakomponovávanie PC do výchovno–vzdelávacieho procesu, ich využitie v čo možno najväčšom rozsahu
a kvalite na hodinách jednotlivých odborných
predmetov. Škola vytvára všetky podmienky na
zdokonaľovanie sa v tejto oblasti – nadobúdanie
základných zručností práce s PC, oboznamovanie sa s internetom a činnosťou s ním. Dôraz sa
kladie primárne na vyššie, dokonalejšie formy
činnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou
– problematiku projektového vyučovania, zapájanie sa do projektov intermediálnej komunikácie viacerých škôl, projektov regionálneho, celoštátneho, resp. medzinárodného charakteru.
Doplnkom v tejto činnosti sa podobne ako tomu
bolo v minulých rokoch, stáva práca záujmových
útvarov – výpočtovej techniky pre žiakov I. a II.
stupňa s dôrazom na ich obsahovú, kvalitatívnu
stránku (precíznosť v praktických prevedeniach,
hĺbka nadobúdanej vedomostnej úrovne, resp.
zručností, spätnoväzbové vzťahy, kompatibilita
a náväznosť učiva, interaktivita a pod.). Snahou
je podchyť širší okruh interných zamestnancov
školy na prácu v záujmových útvaroch, v rámci jednotlivých odborných predmetov, kde je
možné využiť dostupné výučbové programy, zaangažovať ich do aktivít so žiakmi. V súčasnosti
máme na škole otvorené dve počítačové učebne, vybavené modernou výpočtovou technikou,
resp. prístrojom umožňujúcim projektové vyučovanie. V rámci budovania školskej knižnice, ako

4. profilačný pilier
Úspešne sa na verejnosti prezentujú školské
športové strediská – hádzaná dievčat, športová
streľba, doplnené o novo zahájené aktivity školského športového strediska so zameraním na ľahkú atletiku. V streľbe zo vzduchovej pušky škola
mala v škol. roku 2005/2006 víťaza celoslovenskej
súťaže. Družstvá školského strediska v hádzanej
dievčat sa umiestňujú pravidelne na popredných
miestach v súťažiach organizovaných v tejto športovej oblasti.  
5. profilačný pilier
Projekt Škola podporujúca zdravie v sebe zahŕňa množstvo aktivít zaoberajúcich sa problematikou ochrany zdravia, „poľudšťovaním“ výchovno–vzdelávacieho procesu, životným prostredím,
činnosťami posilňujúcimi hodnotové princípy
a pravidlá existencie ako individuálne, tak aj kolektívne. V školskom roku 2003/2004 škola splnila podmienky prijatia do Národnej siete základných a stredných škôl a školských zariadení,
realizujúcich uvedený projekt.
Záujmová činnosť
V školskom roku 2006/2007 boli na škole otvorené nasledovné záujmové útvary:
anglický jazyk, výpočtová technika, historicko–geografický, spevácky, čitateľský, hudobno–
relaxačný, tvorivé dielne, futbalový, hádzanársky,
volejbalový, pohybové hry, strelecký, stolnotenisový, plutvové plávanie .
Na škole má niekoľkoročnú tradíciu vydávanie
celoškolského žiackeho časopisu Ťahák. V rámci voľnočasových aktivít pôsobí detská spevácka
skupina.
Pokračovanie na str. 18
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Dokončenie zo str. 17
Škola bola a je dlhodobo zapájaná do viacerých
projektov a programov: Infovek (ako prvá spomedzi škôl v meste Šaľa); Otvorená škola; Počítače
školám; Škola podporujúca zdravie; Project Competition 2004; Modré z neba; Živá voda; Mliečny
program; Živá hora; Študuj chémiu, zamestnáš
sa. Vykonáva charitatívne aktivity v prospech detí postihnutých rakovinou; v rámci protidrogovej
prevencie – projekt Cesta, Stop fajčeniu, Dýchame čistý vzduch; preventívny program Ako čeliť
šikanovaniu; využitie spolupráce s firmou SYKO
pri separovaní odpadu. Vo výchovno–vzdelávacom procese na I. stupni sú využívané popri klasickej výučbe prvky alternatívneho vyučovania
(ITV – účasť v projekte Moje – naše zrkadlo).
Škola sa zapojila do testovania výkonu žiakov 4.
ročníka základnej školy v prírodovede a v matematike v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS 2007.
V rámci grantového programu TESCO pre
zdravšie mestá administrovaného Nadáciou
Pontis sa školský projekt s názvom „Tesco pre
zdravšie mestá“ v tomto ročníku (r. 2006) napriek
kvalitne vypracovaným podkladom, nedostal do
užšieho zoznamu 5 vybraných projektov. Projekt
skončil v hodnotení na 6 až 9 mieste.
Škola sa v súčasnosti uchádza o získanie finančných prostriedkov v rámci programu financovania rozvojových projektov „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy“.
Úspechy žiakov ZŠ Jána Hollého Šaľa v šk.
roku 2006/2007
Matematická olympiáda – okres. kolo: kat. Z5
– 1 úspešný riešiteľ; kat. Z6 – 1. miesto + 1 úspešný rieš.; kat. Z7 – 1 úspešný rieš.; Pytagoriáda
– okres. kolo: kat. P6 – 1. miesto; Olymp. v NJ
– okres. kolo: kat. 1B – 1 úspeš. riešiteľ; Olymp.
v AJ – okres. kolo: kat. 1B – 1 úspeš. rieš.; Fyzikálna olymp. – okres. kolo: kat. F – 1 úspeš. rieš.;
Európa v škole – okresné kolo – literárna časť: 1.
miesto; Európa v škole – okresné kolo – výtvarná časť: ocenený 1 žiak; Vyfarbi sa! – regionálna
súťaž: Ocenení 2 žiaci; Pop aréna – okresné kolo:
1. miesto.
Po vynikajúcom 3. mieste v celkovom hodnotení základných škôl a osemročných gymnázií

Nitrianskeho kraja v športových súťažiach v škol.
roku 2005/2006, úspešne odštartovali žiaci ZŠ Jána Hollého Šaľa aj nový školský rok (2006/2007)
a to s nasledovnými výsledkami:
Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov: 1.
miesto; Majstrovstvá kraja v basketbale chlapcov:
bez umiestnenia; Majstrovstvá okresu v basketbale dievčat: 1. miesto; Majstrovstvá kraja v basketbale dievčat: 3. miesto; Majstrovstvá okresu
v hádzanej chlapcov: 1. miesto; Majstrovstvá kraja v hádzanej chlapcov: 3. miesto; Majstrovstvá
okresu v hádzanej dievčat: 1. miesto; Majstrovstvá kraja v hádzanej dievčat: 1. miesto; Majstrovstvá Slovenska v hádzanej dievčat: 1. miesto
– titul – Majsterky Slovenska; Majstrovstvá Slovenska v hádzanej školských športových stredísk
– ml. žiačky: 2. miesto.
Škola samotná už trinásť rokov organizuje,
dnes už medzinárodný, hádzanársky turnaj starších a mladších žiačok za účasti mužstiev zo Slovenska, Maďarska a Čiech.
Z ďalších úspechov:
Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat: 2.
miesto; Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov: 2. miesto; Majstrovstvá okresu vo vybíjanej
dievčat: 1. miesto; Majstrovstvá okresu v streľbe
zo vzduchovej pušky: 1. miesto; Majstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchovej pušky: 1. miesto; Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchovej pušky: 5. miesto; Majstrovstvá okresu v cezpoľnom
behu chlapcov: 1. miesto; Majstrovstvá kraja
v cezpoľnom behu chlapcov: 4. miesto; Olympiáda detí základných škol v Šali v atletike: 2. miesto;
Majstrovstvá okresu v malom futbale – starší žiaci: 1. miesto; Majstrovstvá kraja v malom futbale:
6. miesto; Majstrovstvá okresu v malom futbale
– ml. žiaci: 1. miesto; Majstrovstvá kraja v malom
futbale –ml. žiaci: 4. miesto; Majstrovstvá okresu
v malom futbale – staršie žiačky: 2. miesto.
Opäť sa potvrdzuje, že ZŠ Jána Hollého Šaľa
patrí svojim záberom k tým najlepším výchovno–vzdelávacím inštitúciám tak v našom meste,
ako aj okrese, pričom je rovnako schopná bez
problémov konkurovať iným školám i na krajskej
či celoslovenskej úrovni.
Členovia mediálnej rady
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Majsterky Slovenska
zo ZŠ J. Hollého

P

osledné májové dni sa stali mimoriadne
dôležitými a zároveň radostnými pre žiačky navštevujúce športové triedy na ZŠ J. Hollého
v Šali. Naša škola sa stala organizátorom dvoch
finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska. Veľkým úspechom našich dievčat bola už samotná
účasť na majstrovstvách, pretože sa prebojovali
medzi najlepšie 4 družstvá na Slovensku.
Prvý finálový turnaj sa uskutočnil v súťaži
Školských športových stredísk v športovej hale
v Šali 23.5.2007. Táto súťaž bola celoročná, organizovaná Slovenským zväzom hádzanej. V priebehu roka dievčatá absolvovali 10 turnajov, kde
nestratili ani bod. Do finále sa prebojovali po
víťazstve v semifinálovej skupine nad družstvami Nitry a Šurian.Vo finálovom turnaji zdolali
družstvá z Vranova a Púchova. Jediným premožiteľom nášho družstva (o 2 góly) sa stalo družstvo
Gymnázia Haanova z Bratislavy, ktoré sa stalo
majstrom Slovenska mladších žiačok a naše dievčatá tak obsadili 2.miesto. Mladšie žiačky nastúpili v zložení: N. Krokavecová, R. Bariová, A.Šarišská, K.Darázsová, V.Tokoliová, N.Oroszová,
T.Némethová, M.Babósová, S.Kováčová, M.Péliová, S.Repová.
Druhý finálový turnaj, tentokrát v kategórii
starších žiačok sa odohral 28.5.2007. Staršie žiač-

ky po získaní okresného a krajského titulu s odhodlaním vstúpili do semifinálových bojov o titul
najcennejší. Ľahko zdolali súperky z Bytče a Michaloviec a vo finálovom zápase porazili družstvo
starších žiačok z Gymnázia Haanova z Bratislavy
o 1 gól. Podarilo sa! Stali sa Majsterkami Slovenska v hádzanej dievčat v kat. starších žiačok za
šk.rok 2006/2007 a zaznamenali tak historický
úspech pre našu školu!
Najlepšími hráčkami majstrovského družstva boli E.Goronová, K.Pócsiková, S.Kováčová,
Z.Bachratá, K.Darázsová, A.Šarišská a v bráne
R.Bariová. Výborne hrali aj I.Tršťanská, A.Líšková, L.Líšková, I.Vríčanová, L.Verešová, S.Krivošíková, M.Cziráková, M.Hátašová. Všetky tieto
dievčatá na sebe tvrdo pracovali počas celého roka pod vedením trénerskej dvojice Žofie Čemanovej a Rudolfa Petrikoviča. Za dosiahnuté výsledky im patrí hlboká vďaka!
Dosiahnuté výsledky ocenilo aj Mesto Šaľa
v zastúpení primátorom mesta Martinom Alföldim, ktorý prijal členky úspešných družstiev s realizačným teamom v obradnej sieni MsÚ v Šali
a odovzdal im ďakovný list za úspešnú reprezentáciu mesta.
Mgr. Rudolf Petrikovič
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Najúspešnejší športovci, kolektívy,
tréneri a funkcionári
Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2006

V

priestoroch Agrokomplexu Nitra v Západoslovenskej kolibe uskutočnilo vedenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci
s Krajským športovým centrom Nitra tretí ročník
„Vyhodnotenia najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov Nitrianskeho kraja za
rok 2006“. V silnej konkurencii reprezentantov siedmych okresov Nitrianskeho kraja si výborne viedli
zástupcovia šalianskeho regiónu, ktorí boli až v ôsmych kategóriách medzi najlepšími a prevzali z rúk
zástupcu vedenia ÚNSK Ing. Heleny Psotovej, vedúcej odboru školstva, kultúry, mládeže a športu ocenenie.
Kategória seniori – jednotlivci:
Ladislav MAJDLEN (TJ Slávia SOUP Šaľa) – bronzový z jazdeckej olympiády v Aachene a majster SR
vo voltížnom jazdení. Medzi ocenenými okrem iných
boli: Štefan Senecký – reprezentačný brankár a opora FC Nitra, Monika Višňovská – majsterka Európy
karate (Kachi Nitra), Barbora Balážová – reprezentantka SR v stolnom tenise (ŠKTS Topoľčany), Miro-

slav Kováčik – hokejový reprezentant SR (Dynamax
Nitra).
Kategória seniori – kolektívy:
Futbalistky Slovan Duslo Šaľa – majster Slovenska,
účastník Ligy majstrov. Medzi ocenenými okrem
iných boli: ženy ŠKTS Topoľčany – majsterky SR
v stolnom tenise, hokejisti Dynamax Nitra – extraliga, futbalisti VION–u Zlaté Moravce – postup do prvoligovej baráže, šachisti Bašta Nové Zámky – druhé
miesto v SR.
Kategória juniori – jednotlivci:
Michal FÜLÖP (ŠKP Tritón Šaľa) – 4 násobný
majster SR v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou.
Medzi ocenenými okrem iných boli: Zuzana Borošová ( KŠK Komárno) majsterka Európy v rapídnom
šachu, Adam Hula (Sokol Topoľčany) majster SR
v horskej cyklistike, Marcel Lomnický (Stavbár ŠG
Nitra) tretí na MS juniorov v hode kladivom, Tomáš
Valentík (Goju Ryu Levice) majster sveta v karate.
Kategória juniori – kolektívy:
KŠP TRITÓN Šaľa – z majstrovstiev SR v plávaní

Z HÁDZANÁRSKEJ A FUTBALOVEJ KUCHYNE
HÁDZANÁ
eniorské hádzanárky po zisku strieborných
medailí vo WHIL–ke oddychujú, ale vrcholia
záverečné súťažné turnaje v mládežníckych kategóriách. Pre blízku budúcnosť sú prísľubom výsledky šalianskych družstiev, ktoré dosiahli v súbojoch so slovenskou mládežníckou špičkou niekoľko výrazných
úspechov a znova potvrdili, že medzi najmladšími
hádzanárskymi nádejami sa talenty stále rodia.
Majsterky Slovenska vyrástli pri Váhu
mestskej športovej hale v Šali sa uskutočnil
finálový hádzanársky turnaj dievčat o majstra Slovenska, ktorý organizovala Slovenská akadé
mia športu (SAŠ) na základných školách. Do finálo
vej štvorky sa prebojovali okrem šalianskej ZŠ J.
Hollého Šaľa–Veča prebojovali: Gymnázium Haanova Bratislava, ZŠ E. Lániho Bytča a ZŠ Okružná Mi
chalovce. Výsledky finálového turnaja: Šaľa – Bytča
15:7 (6:1) Kováčová 3, Bachratá 3,... Bratislava – Mi

S

V

chalovce 17:13 (7:5), Bytča – Michalovce 16:6 (8:3)
Šaľa – Bratislava 12:11 (5:5) Kováčová 4, Pócsiková
2. Bratislava – Bytča 22:17 (13:6), Michalovce – Šaľa
7:18 (3:7) Tršťanská 7, Pócsiková 3.
Celkové poradie MSR: 1. ZŠ J. Hollého Šaľa – Veča 45:25 – 6 b, 2. Gymnázium Haanová Bratislava
50:42 – 4 b, 3. ZŠ E. Lániho Bytča 40:43 – 2 b, 4. ZŠ
Okružná Michalovce 26:51 – 0 b. Pod vedením trénerskej dvojice Rudolf Petrikovič a Žofia Čemanová
prvenstvo pre šalianske farby vybojovali: Renáta Bariová, Lucia Líšková, Stanislava Kováčová – 10 gólov,
Soňa Krivošíková, Simona Reháková, Ivana Tršťanská – 9 g., Ivana Vričanová, Katarína Pócsiková – 7
g., Klaudia Darázsová – 5 g., Zuzana Bachratá – 4 g.,
Eliška Goronová – 4 g., Simona Mackovičová, Nikola
Krokavecová – 1 g., Andrea Šarišská – 3 góly a Aneta Líšková – 2 g.. Vedeniu základnej školy, trénerom
a samozrejme úspešným hádzanárkam blahoželáme
a držíme palce pri ďalšom hádzanárskom raste.
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priniesli plavci 14 titulov. Medzi ocenenými okrem
iných boli: hokejisti HK Dynamax Nitra, hokejisti
VTJ Topoľčany – 1. miesto v dorast. lige, atléti AC
ŠG Stavbár Nitra – majstri SR a účastníci PEM.
Kategória – tréneri:
František CSEMEZ (KŠP Tritón Šaľa) jeho zverenci
obsadili v slovenskej Lige mládeže druhé miesto. Medzi ocenenými okrem iných boli: Ivan Galád – futbal
FC Nitra, Jozef Fabo – stolný tenis ŠKTS Topoľčany,
Karol Lengyel – zápasenie Spartacus Komárno, Marcel Ozimák – hokej Dynamax Nitra.
Kategória Združenie technických športov
– jednolivci:
František LIPTAI ml. (ŠSK Šaľa) – majster SR
v streľbe a bronzový v družstve puškárov. Medzi ocenenými okrem iných boli: Ján Ivančík reprezentant
a majster Slovenska v leteckom modelárstve, Karol
Hudeček (Levice) majster SR a ČR v rýchlostnom
biatlone.
Kategória Združenie technických športov
– kolektívy:
družstvo puškárov – ŠSK ŠAĽA v zložení František Liptai ml., Erik Kováč, František Liptai st. získalo
na majstrovstvách SR bronz.
Kategória – telesne postihnutí športovci:
Vincent STOJKA – TJ Slovan Duslo Šaľa (kolky)

patrí medzi najlepších v rámci regionálnych súťaží
kolkárov s poruchou zraku a nevidiacich. Medzi ocenenými okrem iných boli: Miroslav Kačina (ŠK TPŠ
Nitra) – reprezentant SR v lukostreľbe, Dominik Tokár (Komárno) – majster SR v plávaní.
Čestná cena za celoživotný prístup k športu:
Ľudovít MARINČÁK (Slovan Duslo Šaľa) dlhoročný predseda TJ Slovan Duslo Šaľa, od roku 1997
predseda OATJK okresu Šaľa. Medzi ocenenými
okrem iných boli: Eduard Godál (ZHP Topvar Topoľčany) – hádzaná, Jozef Šulgan (AC ŠG Stavbár
Nitra) – dlhoročný atletický tréner.
Ako povedali tesne po skončení slávnostného
vyhodnotenia primátor mesta Šaľa Martin Alföldi
a predseda Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov JUDr. Ľudovít Marinčák „Mesto a okres
Šaľa sú oprávnene hrdí na všetkých ocenených, ktorí
v minulom roku na športoviskách regiónu, Slovenska, ale aj v zahraničí úspešne reprezentovali svoju
telovýchovnú jednotu, mesto a okres Šaľa v silnej
konkurencii svojich súperov“. Tieto slová uznania sú
oprávnené a na mieste. Veď napriek tomu, že okres
Šaľa sa v rámci Nitrianskeho kraja radí v počte obyvateľov až na 6. miesto, v športovej aktivite a výsledkoch zásluhou svojich športovcov im patrí umiestnenie na vrchole krajskej pyramídy.

FUTBAL: V nadstavbovej súťaži až na chvoste
Prelínacia súťaž v boji o postup do futbalovej
Corgoň ligy ročník 2007/2008, v ktorom štartovali
v peletóne 8 účastníkov aj futbalisti Slovana Duslo
Šaľa je už iba spomienkou, nakoľko už skoro mesiac
poznáme tých, ktorí sa budú môcť hrdiť ďalší rok
Corgoň–ligovým dresom. Stali sa nimi kolektívy:
Spartak Trnava, ZŤS Dubnica, VION Zlaté Moravce
a AS Trenčín. Našim reprezentantom sa nedarilo tak,
ako v základnej časti prvej ligy a po viacerých nepresvedčivých výkonoch skončili až na poslednom
mieste peletónu, čo nepotešilo trénera Petra Ančica,
vedenie futbalového klubu ale ani širokú rodinu šalianskych futbalových priaznivcov.
Výsledky posledných kôl: 11. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA – ŠK Eldus Močenok 3:3 (Čižmár, Obert,
Masný), 12. kolo: AS Trenčín – Slovan Duslo ŠAĽA 3:1 (Valachovič), 13. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA
– Zlaté Moravce 1:3 (Čirik), 14. kolo: Spartak Trnava

– Slovan Duslo ŠAĽA 1:0.
Neuspokojivé výkony šalianskych futbalistov sa
odzrkadlili aj vo viacerých zmenách. K výmene prichádza pri trénerskom kormidle, keď namiesto trénera Petra Ančica povedie šalianskych futbalistov
nový tréner Ladislav Totkovič, ktorý v minulom ročníku pôsobil ako šéf tréner mládeže v 1. FC Košice.
Zmeny sa nevyhli ani hráčskemu kádru, keď na odchode sú brankár Valenský, Čižmár sa vracia do Nitry, Masný bude pracovne pôsobiť v Anglicku a opora
záložnej formácie Lalák si vyberá z viacerých ponúk
na prestup.
Konečná tabuľka po 14. kole:
1. Trnava.......................................18:13................ 25 b
2. Dubnica....................................16:15................ 23 b
3. Zlaté Moravce..........................20:15................ 22 b
4. AS Trenčín................................20:17................ 21 b
5. Inter Bratislava.........................14:15................ 19 b
6. Eldus MOČENOK...................16:18................ 18 b
7. Rimavská Sobota.....................20:23................ 15 b
8. Duslo ŠAĽA..........................15:23................ 8 b

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef Sklenár
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ŠPORTOVÁ MOZAIKA

Úspechy karatistov na Slovakia open
Výborné výsledky dosiahli karatisti Telovýchovnej
jednoty Slovan Duslo Šaľa na bratislavskom Slovakia
open s medzinárodnou účasťou, na ktorom si vybojovali
v mládežníckych kategóriach 5 medailových umiestnení. Z výsledkov v súťažiach karate – kata vyberáme: Tretie miesto obsadila v kategórii najmladších 6 – 9 ročných
Kristína Kulacsová, v kategórii 10 – 12 ročných obsadil
Martin Mačák druhé miesto a na piatom mieste skončil
ďalší šaliansky karatista Norbert Runák. Tretie miesto
získal pre šalianske farby Samuel Abrahám a o dve miesta horšie skončil Boris Bleho v kategórii 12 – 14 ročných
(od 5 kyu) pretekárov. Rovnaké miesto vybojovala aj
strieborná z majstrovstiev Slovenska Pavlína Móriová
pred ktorou skončili iba zahraničné karatistky v kategórii 9 – 11 ročných. Najväčší úspech a tým aj vyrovnanosť
výkonov potvrdili šalianski pretekári v súťaži družstiev
v kategórii 8 – 14 ročných, kde „A“ družstvo v zložení:
Martin Mačák, Norbert Runák a Samuel Abrahám zvíťazilo a „B“ družstvo (Róbert Runák, Pavlína Móriová
a Peter Klausman) skončilo na bronzovom stupienku.
Spokojný mohol byť aj šéftrenér šalianskeho karate, ktorý k vystúpeniu svojich zverencov povedal: “Teší ma, ža
naši pretekári na tomto významnom medzinárodnom
podujatí dokázali v priamych súbojoch so slovenskou
a zahraničnou špičkou zúročiť množstvo natrénovaného, ako aj stabilitu formy“. Po nedávnom úspechu na
majstrovstvách Slovenska detí a mládeže v Martine, odkiaľ si priniesli šalianski karatisti 5 medailových umiestnení sú výkony na Slovakia open prísľubom do ďaľších
tohoročných súťažných podujatí.

Strieborné hádzanárske nádeje
V mestskej športovej hale v Šali odohrali v priebehu
týždňa s finálový turnaj školských športových stredísk
(žiačky narodené po 1.9.l993), na ktoré sa po semifinálovom prvenstve pred Nitrou a Šuranmi prebojovali tiež žiačky ZŠ Jána Hollého v Šali – Veči. Vo finálovom súboji s rovesníčkami zo ZŠ Haanova Bratislava,
ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou a ZŠ Komenského
Púchov zverenkyne trénerov Žofie Čemanovej a Rudolfa Petrikoviča nesklamali a vybojovali si v celoslovenskom meradle druhé – strieborné miesto, keď utrpeli na
na turnaji iba jedinú prehru s ŠŠS Bratislava, ktoré sa
stalo neskorším víťazom a majstrom SR za rok 2007. Výsledky finálového turnaja: Šaľa – Vranov 19:5 (7:3) góly:
Krokavecová 8, Šarišská 5,... Bratislava – Púchov 29:13
(20:5),... Vranov – Púchov 16:17 (9:10),.... Šaľa – Brati-

slava 17:19 (11:11) Krokavecová 12, Šarišská 3,.... Bratislava – Vranov 28:15 (17:8),.... Púchov – Šaľa 12:14 (8:8)
Krokavecová 8, Šarišská 3.
Celkové poradie finálového turnaja:1. ŠŠS ZŠ Haanová Bratislava 76:45 – 6 bodov, 2. ŠŠS ZŠ J. Hollého Šaľa
– Veča 50:36 – 4 body, 3. ŠŠS ZŠ Komenského Púchov
42:59 – 2 body, 4. ŠŠS ZŠ Bernoláková Vranov 36:64 – 0
bodov. O cenný úspech šalianskej mládežníckej hádzanej sa zaslúžili hráčky: Renáta Bariová, Simona Repová,
Michaela Péliová, Klaudia Darázsová – 5 gólov, Tilda
Némethová, Nikola Oroszová – 2 góly, Júlia Tkáčová,
Veronika Tökölyová – 3 góly, Michaela Babošová, Nikola Krokavecová – 28 gólov, Andrea Šarišská – 11 gólov,
Sandra Kováčová – 1 gól a Simona Lišková. Finálový
turnaj ukázal, že už v žiackom veku rastú na Slovensku
hádzanárske talenty, ktoré to môžu v krátkej budúcnosti
pri odbornom vedení dotiahnúť ďaleko. Aj z toho dôvodu je druhé miesto šalianskych hádzanárskych nádejí vo
finále MSR úspechom a prísľubom.

Šaľa Cup 2007

P

o niekoľkých rokoch sa v meste Šaľa opäť uskutočnila tanečná súťaž pre neregistrované páry
v spoločenských tancoch, pod záštitou primátora mesta. Súťaž niesla názov „Šaľa Cup 2007“ a miesto pre túto akciu poskytlo MsKS Šaľa. Zúčastnilo sa jej vyše 120
tanečníkov z celého Slovenska. Prezentovali sa tu rôzne vekové kategórie a svoju šikovnosť nám predviedli
v štandardných aj v latinsko-amerických tancoch.
Chcel by som pochváliť aj našich najmladších účastníkov, ktorí sa napriek svojmu veku správali ako ozajstní profesionáli. Súťažiaci sa nám predviedli v tancoch,
ako napríklad Anglický a Viedenský valčík, Qickstep,
Samba, Cha-cha, Jive. Každý tanec je zaujímavý, výnimočný a má svoj vlastný charakter.
Program nám na súťaži spestrili ukážky tanečníčok
s latinsko-americkými choreografiami, ktoré fungujú
pod CVČ TIP TOP. Taktiež sa nám predstavili páry
z TŠK VIVA Nové Zámky s choreografiou SHALL WE
DANCE, ktorá sa umiestnila na krásnom treťom mieste na Majstrovstvách Slovenskej republiky.
Svoje tanečné umenie nám predviedli aj dva seniorské páry, ktoré dosahujú výborné umiestnenia na
celoslovenských súťažiach.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na realizácií tejto súťaže, ktorá sa konala dňa
27. mája 2007
Viktor Vadkerti
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Vzorná reprezentácia Slovenska
V bratislavskom Starom háji sa uskutočnilo už
tradičné medzištátne dostihové troj stretnutie žiakov
Česko – Maďarsko – Slovensko v rovinnom behu na
vzdialenosť 1.700 metrov pre 3 ročné a staršie kone,
ktorý sa jazdil ako „Cena SOUP Šaľa“. V jazdeckom
drese Slovenskú republiku reprezentovali žiačky SOUP Šaľa: Eleonóra Šebestová, Bianka Hamdaouiová
a Dominika Grigláková, Česko pretekári SŠ dostihového športu Praha – Veľká Chuchle a Maďarsko
žiaci Strednej poľnohospodárskej školy Bábolna.
Preteky sa nadmieru vydarili šalianskym dostihovým jazdkyniam, keď prekvapujúco zvíťazila Šebestová na koni KOLJA časom 1:48,20 pred češkou E.
Kubínovou (kôň COWBOY) 1:48,37 a ďalšou šalianskou jazdkyňou Griglákovou (kôň NIGHT FOR
MUSIC) – 1:48,58. Dokonalý triumf šalianskeho
žiackeho dostihového športu a víťazstvo Slovenska
v medzištátnom trojstretnutí naviac doplnila piatym
miestom Hamdaouiová (kôň FIORDILIGI). Riaditeľka šalianskeho učilišťa Ing. Magdaléna Birsteinová, ktorá dekorovala najlepších mohla byť spokojná
rovnako ako tréner úspešných jazdkýň Jozef Roszíval: „Som spokojný, že moje zverenkyne odviedli
v dôležitom preteku všetko to, čo mali natrénované. Myslím si že Šebestová, ktorá nebola favoritom
dostihu si víťazstvom dala najkrajší darček k svojim
16. narodeninám, ktoré oslavovala práve v nedeľu“.
Šalianske jazdkyne v drese slovenskej reprezentácie
potvrdili, že na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom sa nedarí iba voltížnemu jazdeniu,
ale aj dostihovému športu.

Šalianski plavci priviezli 40 titulov
Bratislavský olympijský bazén na Pasienkoch bol
dejiskom majstrovstiev Slovenska v plutvovom plávaní
a plávaní pod vodou, na ktorých si vynikajúco viedli
pretekári KŠP Tritón Šaľa, keď dokázali v dvojdňovom
zápolení „vyplávať“ v konkurencii najlepších pretekárov Slovenska 52 medailí. Najúspešnejšími šalianskymi
plavkyňami boli: Ivana Hanáková (8x zlato), Orsolya
Bondor (5x zlato, 1x striebro, 1x bronz), Barbora Pohlová (5x zlato, 1x striebro, 1x bronz), Michaela Zušťáková (2x zlato, 6x striebro), Barbora Kanisová (2x bronz)
a zlato pridala aj štafeta v zložení: Bondor, Hanáková,
Pohlová a Alexandra Balíková. Výborne si viedli tiež
plavci KŠP Tritón, keď Patrik Ščasný vybojoval (6x zlato, 1x striebro), Michal Fülöp (5x zlato, 1x striebro, 2x
bronz), Martin Mika (1x striebro, 3x bronz) a bronz pridala tiež štafeta v zložení: Ščasný, Mika, Fülöp a Peter
Alač. Medailová zbierka plavcov Tritónu Šaľa mohla byť
ešte väčšia, ale na MSR neštartoval Peter Takács, ktorý
v minulom roku získal tri medaily. O tom, že Šaľa sa
stáva pomaly centrom plutvového plávania na Slovensku hovorí tiež účinkovanie plavcov ďalšieho šalianskeho oddielu KŠP Amfora na majstrovstvách Slovenskav
Bratislave, ktorí naviac vybojovali v silnej konkurencii
8 zlatých medailí (5x Starko David, 3x Rastislav Urban)
a bronzovú medailu Urbanom. Oproti minuloročným
majstrovstvám Slovenska, na ktorých získali plavci KŠP
Tritón Šaľa 28 medailí (14x zlato, 8x striebro a 6x bronz)
je vidieť v tomto roku u jeho plavcov obrovský výkonnostný nárast.
Športové spravodajstvo pripravil:
Jozef Sklenár

Stretnutie šachistov po
štvrtýkrát v Šali

C

entrum voľného času Tip Top, Informačne centrum mladých Šaľa, Šachový odd. TJ Slovan Šaľa
a komisia športu a mládeže pri MsZ v Šali po tretí krát
privítala rôzne vekové kategórie šachistov z Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja.
Stretnutie sa uskutočnilo po tretí krát 1. mája pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora nášho mesta.
Mestskej šachovej súťaže sa zúčastnilo 89 súťažiacich.
(kategória: víťaz) muži: Ľuboš Debnár, Cevč-Spu Nitra,
putovný pohár primátora mesta; do 18 rokov: Peter Michálik, ŠK Prievidza; do 16 rokov: Tamas Petényi, ŠK
Dunajská Streda, putovný pohár riaditeľa CVČ; seniori:

Jozef Veselský, ŠK Zentiva Hlohovec; neorganizovaní:
Jozef Mečiar, Šaľa.
Cenu ICM Šaľa získala Ivana Kahancová ŠK Dunajská Streda. Najmladší účastníci, 8 ročný Martin Jablonický a 10 ročný Boris Jablonický dostali cenu formou
sladkosti od ŠK Slovan Šaľa.
Podujatie sa zapísalo medzi atraktívne súťaže medzi
šachistami a tešíme sa na budúci 4. ročník. Zároveň by
som chcel poďakovať hlavnému rozhodcovi pánovi Vincentovi Černákovi a jeho pomocníkovi pánovi Robertovi Burkertovi a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii
a priebehu.
„or“
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Materinky budú hrať
na Kremnických gagoch

V

dňoch 03. – 04. apríla 2007 sa v Šali už
tradične konala krajská súťažná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých
hrajúcich pre deti. Súťažná prehliadka nitrianskeho kraja pod názvom „Detský javiskový sen
2007“ privítala detské a dospelé divadelné súbory
v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali.
Centrum voľného času a MsKS v Šali na súťaži
zastupoval súbor Materinky. V preplnenej bábkovej sále si predstavenie Aleny Demkovej „Klauni
a kolotoč“ pozreli šalianske deti, ale aj deti z ostatných súborov.
Predstavenie Materiniek malo úspech. Svedčí
o tom aj fakt, že súbor bol doporučený na stredoeurópsky festival humoru a satiry v Kremnici, kde
odohrá dve predstavenia a členovia súboru sa zúčastnia aj na súťaži improvizácie.
Vystúpenia budú v Uličke slávnych nosov /malé
nádvorie s reliéfmi nosov zosnulých humoristov
na stene/. Symbolicky tak Materinky vzdajú hold
takým osobnostiam ako boli Stano Radič, Július
Satinský, Jaro Filip, Viktor Kubal, či Marián Kochanský. Deti a všetkých priaznivcov humoru a satiry budú Materinky zabávať tri augustové dni.
Pre Materinky to bude nielen česť, ale aj „pracovný darček“ k blížiacemu sa tridsiatemu výročiu
založenia tohto súboru.
– ADA –

LETO V CVČ

C

entrum voľného času Šaľa už tradične organizuje počas letných prázdnin denné aktivity pre deti vo veku
od 6 do 12 rokov. Profesionálni pedagogickí pracovníci sa
postarajú o deti v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. Pre deti je
pripravený zaujímavý program.
Poplatok: 120 ,– Sk na 1 deň /v poplatku je zahrnutá strava: desiata, obed, olovrant/
Termíny:
02. 07. – 06. 07. Tvorivé dielne
09. 07. – 13. 07. Tvorivé dielne
16. 07. – 20. 07. Pohodový týždeň
23. 07. – 27. 07. Divadelný týždeň
30. 07. – 03. 08. Poďte s nami do detského sna
06. 08. – 10. 08. Tvoríme s fantáziou
13. 08. – 17. 08. Týždeň v tíme
20. 08. – 24. 08. Veselá angličtina s pesničkami
27. 08. – 31. 08. Spoznávame históriu svojho mesta
Tábor v spolupráci s CVČ: 11. – 22. 07. Smolenice DIVADELNÝ BABYLON – dva týždne na „doskách, ktoré
znamenajú svet“. Letný tábor zameraný na dramatickú výchovu – bližšie info na www.divadelnybabylon.sk, alebo A.
Demková, tel. 0915 892 040, osobne v Centre voľného času
Šaľa, M. R. Štefánika č. 12 Šaľa.
10. 07. – 15. 07. Mestský mládežnícky skautský tábor
v Šali /ubytovanie v stanoch/. Poplatok: cca 1. 000,– Sk vrátane stravy.
Všetky informácie k letným aktivitám vám radi poskytnú pracovníci CVČ Šaľa. Informácie denne od 8.00 hod. do
18.00 hod. v Centre voľného času Šaľa, tel.: 031 770 3320.
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Víkend detskej
radosti v Šali

T

ohtoročný víkend detskej radosti sa oslavoval
pri MsKS v Šali počas troch dní. Samozrejme hlavný program, ktorým sme sa snažili rozžiariť čo najviac detských tvárí, sme sústredili presne
na „ Deň D“ 1.júna. Všetko to vypuklo o 14.00 hod.
divadelným predstavením „Ako vodníkovi vyschol
rybník“ v podaní Aloisa Jiráska – skúseného divadelníka a vnuka známeho českého spisovateľa – jeho
menovca. Po divadielku sa pokračovalo hudobným
pásmom šikovných – určite budúcich speváckych
hviezd zo ZŠ Pionierska v hudobnom štýle Elán.
Zábavno – súťažný program strýka Bonifáca a jeho
pomocníkov, ktorí k nám pricestovali až z Košíc,
roztancoval nejedno dieťa. Avšak rozhodovanie detí
pred DK v Šali bolo naozaj ťažké, pretože postíhať
všetky atrakcie sa naozaj nedalo. Súčasne s hlavným
programom sa maľovalo na tvár, deti mali možnosť
povoziť sa na koníkoch z farmy Humanita, pozrieť si
zvieratká, vystúpenie psovodov či ďalšie krásne divadelné predstavenie nášho domáceho súboru Ma-

Zlatá Priadka
2007

V

Šali sa 28. – 31. mája konala celoštátna
súťažná prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti Zlatá Priadka Šaľa 2007.
Vyhlasovateľmi súťaže sú Národné osvetové
centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
a Ministerstvo školstvo SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali.
Tento rok to bolo už po 36.-ty krát, čo sa mladí
nadšenci dramatického umenia z celého Sloven-

terinky s hrou „Klauni a kolotoč“. Žonglér Alex nám
nielen predviedol svoje žonglérske triky a schopnosti, ale aj mnohé deti naučil základom žonglovania.
Okrem spomenutého hlavného programu sme nezabudli ani na deti so súťaživým duchom, pre ktoré
boli pripravené obrie hry, štafetové súťaže, chodúle,
skákacie nohavice, či nemenej náročné triafanie do
šašovských úst...
Cez víkend sme pritiahli do MsKS predovšetkým
milovníkov kina a rozprávok a zistili sme, že deti v Šali majú rozprávky skutočne radi, pretože do
nášho kina počas tohto víkendu prišlo takmer 500
detí. Na sobotu sme pripravili 3 dimenzionálny film
so špeciálnymi okuliarmi „Dvaja pátrači“ a v nedeľu
novú rozprávku „Lovecká sezóna“.
Dúfame, že sa deťom náš program páčil. Samozrejme radi privítame nové nápady a už sa veľmi
tešíme na budúci rok, na oslavu azda najkrajšieho
sviatku roka, ktorým je DEŇ DETÍ.
Radka Putzová
ska stretli na tejto súťažnej prehliadke, aby svojimi vystúpeniami obohatili seba aj nás všetkých.
Zlatá Priadka je celoštátna postupová prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického). Účasť
súborov a sólistov v celoštátnej konfrontácii bola podmienená účasťou a nomináciou z 8 krajských prehliadok. Na prehliadke sa predstavilo 9
súborov (z toho jeden hosťujúci) a 6 scénických
miniatúr, v ktorých účinkovalo stodvadsať detí.
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Zmena programu vyhradená!!!

Program Letného kina
• 01.07. (nedeľa)

MP 12. r

KRÁĽOVNÁ
Strhujúci a jedinečný pohľad za zatvorené dvere kráľovského paláca a do mysle a srdca Kráľovnej Alžbety II., tesne po tragickej smrti princeznej Diany.
VB/Franc./Tal., 97 min, ČT, dráma Vstup.: 50,- Sk

Čas:21.30 h

• 03.07. (utorok)
MP 12.r
AMERICKÁ KLIATBA
Film nakrútený na základe jediného zdokumentovaného
príbehu v histórii Spojených štátov, kedy duch spôsobil
smrť človeka Prípad popísaný vo viac než dvadsiatich knihách, ktorého tieň sa dodnes vznáša nad mestom… Žiadna fikcia, len čistá Pravda…..
USA, 84 min, ČT, horor/thriller Vstup.: 50,- Sk

Čas: 21.30 h

• 04.07. (streda)
MP 12. r
KNIHA REKORDOV ŠUTKY
Kusturicovski ladené príbehy a hudba z Cabiriiných nocí Frederica Felliniho sa zlievajú v energiu nabitý zážitok
pripomínajúci jazdu na kolotoči. Šutka, najväčšia rómska
osada na Balkáne aspoň podľa tých, ktorí tam žijú...
Srbsko/Č. Hora/ČR/SR/Fín., 79 min, ČT, dokum./kom.
Čas: 21.30 h
Vstup.: 50- Sk

• 05.-08.07. (štvrtok-nedeľa)
MP 12. r
PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI SVETA
Vyvrcholenie pirátskej trilógie! Najočakávanejší film prvej polovice roka! Éra pirátov sa končí a nastávajú pre
nich temné časy. Čo sa stane, keď sa spojí Východoindická spoločnosť s hrôzostrašnou loďou duchov… A kde je
vlastne Jack Sparrow?
USA, 170min, ST, akč. dobrodr. Vstup.: 75,- Sk

Čas: 21.30 h

• 10.07. (utorok)
MP 12. r
300
Epický veľkofilm o antickej bitke pri Termopylách, v ktorej kráľ Leonidas a 300 Sparťanv stáli proti Xerxovi a jeho
obrovskej perzskej armáde.
USA, 117min, ST, dobrodr. dráma Vstup.: 50,- Sk

Čas: 21.30 h

• 11-12.07. (streda, štvrtok)
MP 12. r
SCHNITZEL PARADISE
Multikultúrna romanca z pracovného prostredia, kde na
čierno a za malú mzdu pracujú ľudia rôznych národností. Práca, peniaze, vzťah, rodičia, všetko sa točí len okolo
jednej veci…
Holandsko, 82min, ČT, komédia Vstup.: 50,- Sk

Čas: 21.30 h

• 13-15.07. (piatok-nedeľa)
MP 12. r
T4XI
Ďalšie voľné pokračovanie úspešnej akčnej série z dielne
L. Bessona. Taxikár Daniel Morales, roztržitý policajt Emi
lien Coutant-Kerbalec a komisár Gilbert sú späť, aby…
Franc., 91min, ČT, akčná kom. Vstup.: 59,- Sk

Čas: 21.30 h

• 17-18.07. (utorok, streda)
MP 12. r
NÁUKA O SNOCH
Podivný výlet do kolážovej ríše divov, ktorá je vyrobená z  
papiera, celofánu a predstáv… Romantická fantázia odohrávajúca sa v chaotickom mozgu Stephana Mirouxa.
Franc., 105min, ČT, kom., fantasy, romant. Vstup.: 50,- Sk 21.30 h

• 19-20.07. (štvrtok, piatok)
ALPHA DOG

MP 15. r

Stiahnem ťa do pekla spolu so mnou. Mladý drogový dealer predáva drogy zo svojho luxusného domu. Všetko ide
hladko až do chvíle, keď mu jeden zo zákazníkov dlží prachy. To je čas na pomstu
USA, 117min, ČT, dráma, thriller Vstup.: 55,- Sk

Čas: 21.30 h

USA, 100min, ČT, komédia Vstup.: 50,- Sk

Čas: 21.30 h

USA, 117min, ČT, dráma Vstup.: 59,- Sk

Čas: 21.30 h

USA, 103min, ST, komédia Vstup.: 59,- Sk

Čas: 21.30 h

USA, 99min, ST, dobrodruž. kom. Vstup.: 59,- Sk

Čas: 21.30 h

USA, 99min, ST, horor, thriller Vstup.: 50,- Sk

Čas: 21.30 h

• 22.07. (nedeľa)
MP 12. r
ŠKOLA PRE NESCHOPÁKOV
Nesmelý policajt sa prihlási do špeciálneho kurzu, aby zis
til, ako získať lásku Amandy. Tu zisťuje, že cieľom kurzu
nie je získať srdce dievčaťa, ale dostať sa jej pod sukňu.
• 24-25.07. (utorok, streda)
MP 12. r
ATENTÁT V AMBASSADORE
Príbeh ľudí, ktorých osudy sa stretli na jednom mieste v
deň, keď zavraždili Roberta Kennedyho...
• 26-27.07. (štvrtok, piatok)
MP 12. r
RANDE MESIACA
Sú leniví. Sú pomalí. Sú nemožní. Sú ako my. Kým nepríde ona… a jej poprsie spôsobí peklo, aké ešte obchodný
dom nezažil.
• 28-29.07. (sobota, nedeľa)
MP 12. r
DIVÉ SVINE
Čierna koža, silné stroje. Mala to byť bezstarostná jazda.
Rýchla a zbesilá. Ale to by na tých strojoch nesmeli sedieť
títo – fotríci…
• 31.07.- 01.08. (utorok, streda)
MP 15. r
DIABLOVA ŽATVA
Pred tisíc rokmi sa stala séria záhadných udalostí, o ktorých sa mnohí domnievajú, že šlo o Desať biblických rán.
Nikto nerátal, že by sa mohli zopakovať… až doteraz…
PRIPRAVUJEME NA AUGUST
HARRY POTTER A FÉNIXOV RÁD, VRATNÉ LAHVE,
NEVIDITEĽNÝ, HOSTEL 2

Program MsKS
• 09. – 13.07.

Letná tanečná škola.

SD Veča. Vstupné: 250,- Sk/1 týždeň
• 14.07.

Koncert kapiel z Veče.

od 9.00 do 14.00 h

18.00

pred SD Veča. Vstupné: zdarma
• 16. – 20.07.
od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00

Týždeň detskej radosti.

SD Veča.
• 21.07.

20.00

Amfiteáter Šaľa. 90,- Sk
• 22.07.

14.00

Amfiteáter Šaľa
• 28.07.

18.00

Oldies party

Deň folklóru.
Koncert

Amfiteáter Šaľa

Záverečný happening

Celoštátna súťažná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti

Zlatá
Priadka
Šaľa 2007

jún 2007
27

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

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

www.andreashop.sk

Thomson 32LM051B6

Electrolux EWF 10040 W

19 990,-

11 990,-

21 990,-

14 990,Práãka - spredu plnená

LCD televízor
Uhloprieãka 80 cm, rozlí‰enie 1366 x 768, 16:9, 3D dig.,
odozva 8 ms, hudobn˘ v˘kon 2 x 14W, 2 x SCART, HD READY,
NICAM,

otáãky: 1000 ot./min.
Vx·xH: 85 x 60 x 59cm,
spotreba energie: 0.85kWh,
spotreba vody: 49 L,
náplÀ prádla: 5 kg
LCD displej
noãn˘ program

Panasonic NV-GS27

Electrolux EWT 9120 W

7 990,-

11 990,-

10 990,-

13 990,Zhora plnená práãka

Digitálna videokamera
Systém: Mini DV, 30x opt. zoom, ovládanie a menu v ãe‰tine,
PURE COLOUR ENGINE, SOFT SKIN DETAIL, 2.5" POWER
LCD (105000 pix), USB 2.0, otoãn˘ voliã programov, Joystickovládanie 1prstom, 1.7s r˘chly start

Nikon Coolpix L10

3 490,4 990,-

otáãky: 900 ot./min.
Vx·xH: 85 x 40 x 60cm,
spotreba energie: 1,04 kWh,
spotreba vody: 49 L,
náplÀ prádla: 5,5 kg
TICH¯ program

Zanussi
ZCG 558 NW1

6 390,8 990,-

Digitálny fotoaparát
Objektív Zoom Nikkor, 5 Mpixl CCD, 2" LCD, 3x opt. Zoom,
Funkcia Face-priority AF automaticky lokalizuje a zaostruje,
rozsah citlivostí aÏ do hodnoty ISO 800

Kombinovan˘ sporák
elektrická rúra, 4 plynové horáky,
Vx·xH: 85 x 50 x 50 cm, trojité
sklo dverí rúry, horn˘ ohrev,doln˘
ohrev, horn˘+doln˘ ohrev,
termostat elektrickej rúry,
vnútorné osvetlenie

