MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník VIII. n máj 2007

n nepredajné

Šaľania svojmu mestu
- šaľania sebe I.
občania mesta si sami skrášľujú svoj životný priestor

z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Apríl 2007

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

19

29

11

47

24 501

Naši jubilanti

» 95 rokov: František Daráž
» 85 rokov: Gejza Gubica, Albína Hochelová, Júlia Šmatláková, Mária Kopáčiková, Ján
Hrozenský, Ľudovít Gombík
» 80 rokov: Terézia Vicenová, Eva Belovičová, MUDr. Jozef Zimmermann, Anna Botková, Valéria Štefáneková, Veronika Eisenbergerová
» 75 rokov: Štefan Chovanec, Alžbeta Kissová, Emília Kuklovská, Rozália Žitňáková,
Alexander Szalai, Karol Santus, Judita Ďurková

z matriky

» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 16.4. do 15.5.2007:
Hátašová Patrícia, Kováčová Tamara, Kováč Tibor, Fekete Michal, Gálet Sebastián, Hajduová Zoja, Gáll Tomáš, Szentiványiová Dominika, Žáková Daniela, Gálová Nelli, Čamajová Paulína, Peťko Sebastián.
» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 16.4. do 15.5.2007:
Ďurfinová Jana a Galbavý Peter, Hanková Alena a Gáll Miroslav, Mikulášiková Gabriela
a Klbik Milan, Vavrová Andrea a Kohút Marek, Hotárová Naďa a Kondákor Ján, Borzová
Slavka a Kunovský Miloš, Horáčková Mária a Kušnír Milan, Farkašová Mária a Pirschel
Dušan, Matušková Petra a Sekereš Marián, Ďaďová Terézia a Turičík Ladislav
» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 16.4. do 15.5.2007:
Adamec Matej (32), Dulík Róbert (78), Farkašová Mária (59), Filimpocherová Klára
(97), Futová Anna (77), Gálik Jozef (63), Gažík Andrej (75), Iványi Ladislav (78),
Kubla Juraj (35), Mitošinková Helena (77), Mrva Dušan (48), Šimková Etela (74),
Takáčová Júlia (76), Vinczeová Alžbeta (56)
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mestské zastupiteľstvo

3. riadne rokovanie mestského
zastupiteľstva v Šali		
3. máj 2007

Výmena pešej zóny

P

o dohode mesta Šaľa s dodávateľom stavby bude postupne vymenená
časť pešej zóny na Hlavnej ulici. K výmene dôjde z dôvodu jej nízkej
kvality. Výmena bude prebiehať postupne po malých častiach tak, aby práce
čo najmenej obmedzovali využitie pešej zóny. Oprava bude ukončená 31.7.
a mesto nebude stáť navyše žiadne financie. Okrem výmeny dlažby dôjde
po dohode s autorom-architektom aj k malým architektonickým úpravám,
najmä z pohľadu zväčšenia „zelených plôch“.
jm

Poslanecká kancelária
navštívte svojho poslanca

M

estské zastupiteľstvo schválilo vytvorenie poslaneckej kancelárie, ktorá bude miestom stretávania sa poslancov s občanmi
a poslancov medzi sebou. Ako poslanecká kancelária slúži malá zasadacia miestnosť v budove
mestského úradu na prízemí. V čase 16.00-18.00
hod. je kancelária k dispozícii poslancom a širokej verejnosti. Harmonogram bude zverejnený
na vývesných tabuliach a na internetovej stránke
mesta. Občania v tomto čase môžu navštíviť kanceláriu a stretnúť sa s poslancami zastupiteľstva,
ktorí budú kanceláriu obsadzovať podľa dohodnutého harmonogramu. Poslanecká kancelária
je vytvorená aj vo Veči, v budove COV a do prevádzky bude spustená od 1. júna.

V čase od 18.00-21.00 je kancelária k dispozícii
poslancom na rokovania medzi sebou (poslanecké kluby, skupiny poslancov). Vzhľadom na politickú príslušnosť jednotlivých poslancov sú na
prevádzku kancelárie vyčlenené 3 dni s nasledovným harmonogramom:
» Utorok: 16.00-18.00
koal. SDKÚ-DS, KDH s verejnosťou
» Streda: 16.00-18.00
SMK, NEKA s verejnosťou
» Štvrtok: 16.00-18.00
SMER, ZSNS s verejnosťou
Kancelária vo Veči:
» Streda a štvrtok: 16.00-18.00

Poznámka: NEKA – nezavislí kandidáti
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mestské zastupiteľstvo

Zmena rozpočtu

M

estské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu, ktorá vyplýva z toho, že mesto získalo z podielových daní za rok 2006 o 1 215 000 Sk
viac.
Získanú sumu prerozdelilo zastupiteľstvo nasledovne:

Kapitálové výdavky:
» 320 000 Sk – (Program Správa mesta) nákup drevených trhových stánkov na príležitostné trhy
v meste. Ide o 10 ks stánkov v celkovej hodnote
320 tis. Sk, ktoré budú prenajímané jednotlivým
trhovníkom.

Bežné výdavky:
» 350 000 Sk – (Program Kultúra, MsKS, MsK, šport
a sociálna starostlivosť), vytvorenie novej položky
– dotácie pre PO a FO (z toho 200 tis. Sk je plánovaných na údržbu a čistenie medzihrádzového
priestoru.
» 65 000 Sk – (Program Správa mesta) výdavky na
právne služby, ktoré sa touto úpravou zvýšia na sumu 465 tis. Sk.
» 50 000 Sk – (Program Ľudské zdroje) vytvorenie
novej položky – inzercia. Vytvorenie položky je
potrebné z dôvodu vyhlasovania výberových konaní v meste na obsadenie jednotlivých pracovných pozícií.
» 330 000 Sk – (Program Strategický rozvoj a informačný systém) zabezpečenie tlačiarní a počítačového vybavenia mestského úradu (resp. výmeny
zastaralého a sčasti nefunkčného zariadenia) a zabezpečenie bezpapierovej samosprávy v zmysle
uznesenia MsZ č. 2/2007 zo dňa 29.3.2007.
» 100 000 Sk – (Program Strategický rozvoj a informačný systém), projektový manažment

Spomínanými úpravami rozpočtu sa bežné príjmy
rozpočtu mesta na rok 2007 zvýšia o 1 215 tis. Sk.
V prípade výdavkov sa schválením úpravy rozpočtu zvýšia bežné výdavky mesta o 895 tis. Sk a zvýšia
sa aj kapitálové výdavky o 320 tis. Sk
Rozpočet mesta Šaľa na rok 2007 po úprave:
Bežné príjmy:
323 864 tis. Sk
Bežné výdavky:
322 943 tis. Sk
Rozdiel:
921 tis. Sk
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:

20 146 tis. Sk
56 580 tis. Sk
– 36 434 tis. Sk
46 419 tis. Sk
10 906 tis. Sk
35 513 tis. Sk

Rozpočet na rok 2007 celkom:
Príjmy celkom:
390 429 tis. Sk
Výdavky celkom:
390 429 tis. Sk
Rozdiel celkom:
0
jm

informujeme občanov po novom

M

estské zastupiteľstvo v Šali schválilo v marci Zásady informovania, podľa ktorých sa
má mesto pri informovaní občanov riadiť. Zásady
sa koncom mája začali uplatňovať a tak môžete na
internetovej stránke nájsť informácie o hospodárení
mesta:
• všetky faktúry došlé na mesto
• účty za služobné telefóny
• zoznamy služobných ciest
• plnenie rozpočtu mesta
K zvýšeniu transparentnosti slúži aj zoznam
miestnych komunikácií a ich bodové ohodnotenie

kvality, ktoré slúži na určenie poradia, v ktorom budú jednotlivé komunikácie rekonštruované. V časti
Verejné obstarávanie nájdete všetky aktuálne súťaže,
aj tie ukončené.
Využívanie zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám je zjednodušené, keďže na internetovej stránke je k dispozícii jednoduchý formulár, ktorý žiadosť o informácie vygeneruje. Zároveň
na stránke mesta www.sala.sk sú zverejnené všetky
žiadosti o informácie aj s odpoveďami.
Navštívte stránku www.sala.sk a dozviete sa viac.
Jozef Mečiar
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Šaľania svojmu mestu
– šaľania sebe I.
občania mesta si sami skrášľujú svoj životný priestor
12. mája po prvýkrát v tomto volebnom období usporiadali niektorí poslanci zastupiteľstva
dobrovoľnú akciu zameranú na čistenie mesta
a jeho skrášľovanie.
Akcia, pri ktorej si budú občania mesta sami
skrášľovať prostredie v ktorom žijú, sa bude opakovať. Jej pokračovanie, „Šaľania svojmu mestu
– Šaľania sebe II.“ sa uskutoční 16. júna na pravej
strane Váhu (stretnutie o 9.00 na pláži).
Aj samotný názov akcie jasne vyjadruje, že to,
čo občania dobrovoľne v meste urobia, urobia sami pre seba. Vytváranie si vzťahu k svojmu mestu
je jednou z úloh akcie.
Akcie pod názvom „Šaľania svojmu mestu –
Šaľania sebe I.“ sa zúčastnil primátor mesta Martin Alföldi, jeho zástupca Jozef Mečiar, poslanci
mestského zastupiteľstva Erika Velasquézová,
Marián Kántor, Tibor Mikula a Michal Lužica.

Dôležitá a potešiteľná bola najmä účasť žiakov
základných škôl z Veče, konkrétne:
ZŠ Hollého zastupovali žiaci 3.A, 3.C a 4.B pod
vedením učiteliek: Jany Vrábelovej, Márie Goldbergerovej, Emílie Bialončíkovej a riaditeľa školy
Rudolfa Kuklovského.
ZŠ Bernolákovu zastupoval jej žiak Tibor
Okenka. Celkovo prišlo asi 30 Šaľanov.
Mestský úrad zastupovala a organizačne akciu
zastrešovala Edita Haládiková.
Výsledok akcie, pri ktorej účastníci čistili ľavý
breh Váhu od odpadkov bol príjemne prekvapujúci – za približne dve hodiny vyzbierali 126 vriec
odpadu (cca 620 kg), najmä plastových fliaš.
Organizátori ďakujú spoločnosti Phobos za
poskytnutie pracovných rukavíc a reštaurácii Hepaj za občerstvenie a guláš pre účastníkov.
jm
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projekt

Projekt pokračoval
prácou skautov
„Mini–park – Sídlisko – Tesco v Šali–Veči;
Založenie miniparku pri novostavbách“

Pohľad na prácu skautov

D

ňa 14.4.2007 sa v čase od 8.00 do 11.00
hod. konala brigáda dobrovoľníkov
v rámci projektu založenia miniparku pri novostavbách vo Veči, ktorý financuje Nadačný fond
Tesco STORES SR a.s. – Nadácie Pontis. Aktuálne išlo o etapu výsadby kríkov a predtým potrebné hĺbenie priestoru pre výsadbu kríkov.
RRA Šaľa v tejto súvislosti oslovila miestne
mimovládne organizácie a občianske združenia,
rovnako mesto Šaľa oslovilo prostredníctvom listu (zaslaný 16.3.2007) adresovaného predsedom
bytových spoločenstiev a domovým dôverníkom
obytných domov na uliciach Slnečná a Rímska
obyvateľov dotknutých realizáciou projektu s informáciou o aktivitách projektu spolu s výzvou
na zapojenie sa v rámci dobrovoľníckych prác

a s priloženým oznamom pre obyvateľov do vchodov aj s nákresom jednotlivých prvkov zelene.
Žiaľ, okrem zástupcov skautov sa ďalší obyvatelia do dobrovoľnej práce nezapojili, hoci išlo
o skrášlenie priestoru, v okolí ktorého bývajú.
Verím však, že postoj skautov bude príkladom
pre ďalších do budúcnosti, aby sa aktívne zapájali do zveľaďovania mesta a svojho okolia a nielen
mnohokrát pasívne z balkóna sledovali dianie.
Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí naše
poďakovanie.
Spracovala:
Ing. Eliška Vargová
Referát pre rozvojovú stratégiu
a štrukturálne fondy
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Podujatia v šalianskej
knižnici

S

nahou detského oddelenia Mestskej knižnice v Šali je neustále zblíženie detí materských, základných i stredných škôl s knihou.
Kniha, či už rozprávková, alebo náučná je výborným spoločníkom detí vo voľnom čase, napriek
dnešnému obrovskému boomu počítačov, internetu a počítačových hier. Aby deti vedeli do svojho voľného času rozumne zaradiť i čas strávený
s knihou, usporadúva knižnica množstvo podujatí v spolupráci so školami v meste Šaľa. V rámci mesiaca knihy šalianska knižnica realizovala

každý deň niekoľko podujatí, ako napríklad rozprávkové dopoludnia s deťmi materských škôl,
slávnostné zápisy prváčikov základných škôl,
informačná výchova, exkurzie a besedy stredoškolákov. Svoje prvé preukazy dostali všetci prváčikovia základných škôl, niektorí z nich s týmito preukazmi neskôr nadšene prišli aj so svojimi
rodičmi požičať si svoju prvú knižku.
Obľúbeným podujatím sa stalo čítanie rozprávok, keď veľké deti čítali rozprávky menším.
Z nových knižiek zaujal Grázlik Gabo a Nikto
ma nechce. S deťmi prvého stupňa ZŠ Krátka tety
knihovníčky besedovali o slovenských ľudových
rozprávkach Pavla Dobšinského a o knihe Rozprávky starej matere.
V rámci informačnej výchovy navštívili knižnicu aj študenti z chemickej školy. Posledný marcový týždeň v rámci celoslovenskej akcie „Týždeň
slovenských knižníc“ už tradične ako každý rok,
šalianska knižnica vyhlásila amnestiu, počas ktorej mohli všetci čitatelia „zábudlivci“ vrátiť knihy
bez pokuty za omeškanie.
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knižnica

Z

dôvodu REVÍZIE knižničného fondu
budú oddelenia knižnice v mesiacoch
jún, júl, august 2007 otvorené:

JÚN
beletria a detské oddelenie
8.00–12.00 12.30-16.00
náučné: REVÍZIA (zatvorené)

JÚL
náučné a detské oddelenie
8.00-12.00 12.30-16.00
beletria: REVÍZIA (zatvorené)
Okrem podujatí uskutočnených počas marca
– Mesiaca knihy, za zmienku stojí viacero podujatí, ako napríklad
» veľmi príjemné stretnutie stredoškolákov
s Rasťom Ekkertom, autorom knihy „Bláznivá
cesta okolo sveta za 80 dní– iná machrovina“ ,
» tvorivé dielne počas polročných prázdnin, kedy si deti mohli v knižnici vyrobiť figúrky zo
sadry, masky na karneval, obrázky na výzdobu
okien, obľúbili si tiež výrobu kalebasu.
» počas jarných prázdnin si deti mohli v tvorivých dielňach vyrobiť prvé jarné kvety z papie-

AUGUST
beletria a náučné oddelenie
8.00-12.00 12.30-16.00
detské oddelenie: REVÍZIA (zatvorené)
ra, patchworkové veľkonočné vajíčka.
V blízkej budúcnosti knižnica plánuje usporiadať burzu kníh. V mesiacoch jún – august čaká
knižnicu veľmi náročná revízia knižničného fondu. Z tohto dôvodu oznamuje čitateľom, že jednotlivé oddelenia budú postupne zatvorené.

Umelecký prednes stále zaujíma deti

D

ňa 3. mája 2007 v Dome kultúry v Šali znel
chodbami, miestnosťami a bábkovou sálou
detský prednes na pamiatku významného slovenské
ho básnika P. O. Hviezdoslava. Krajské osvetové stre
disko, Krajský školský úrad v Nitre a Mestské kul
túrne stredisko v Šali pripravilo pre deti základných
škôl a osemročného gymnázia súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy detí. Súťaže sa zúčastnilo
65 detských recitátorov. Dôkazom čoho je, že pred
nes básní a prozaických textov je ešte stále pre deti
atraktívny, rozvíja ich komunikačné zručnosti, fantáziu, obrazotvornosť a lásku k literatúre. V jednotlivých kategóriách porota z radov pedagógov navrhla
organizátorom určiť toto poradie:
v I. kateg. poézii: 1. miesto Tatiana Novosadová
(ZŠ Krátka Šaľa), 2. Barbora Lacková (ZŠ Horná,
Šaľa), 3. Janka Kuchárová (ZŠ Bernolákova, Šaľa)
v próze: 1. Ján Lenický (ZŠ Močenok), 2. Ivona Feld
márová (ZŠ Krátka Šaľa), 3. Lucia Hrubá (ZŠ Hollého, Šaľa), 3. Anna Hátašová (ZŠ Bernolákova, Šaľa).

V II. kateg. poézii: 1. miesto Kristína Margetová (ZŠ Trnovec nad Váhom), 2. Róbert Bobák (ZŠ
Krátka Šaľa), 2. Barbara Zmušková (Gymnázium
Šaľa), 3. Dávid Németh (ZŠ Pionierska, Šaľa) v próze 1. miesto získala Kristína Veselá (ZŠ Krátka Šaľa),
2. Vladimír Šemetka (ZŠ Vlčany), 3. Adrián Farkaš
(ZŠ Trnovec nad Váhom).
V III. kateg. v poézii 1. miesto získala Patrícia
Leššová (ZŠ Krátka Šaľa), 2. Lívia Leššová (ZŠ Mo
čenok), 3. Peter Odráška (ZŠ Horná Kráľová) v próze 1. miesto Veronika Miškovičová (ZŠ Krátka Šaľa),
2. Miloš Kopiary (ZŠ Horná Kráľová), 3. Nikola Poláková (ZŠ Pionierska, Šaľa).
Držíme palce víťazom, ktorí budú reprezentovať
seba a svoju školu na krajskom kole 53. Hviezdoslavovho Kubína v Topoľčanoch dňa 24. mája 2007.
Silvia Bartáková
organizátorka súťaže
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predstavujeme školy

ZŠ Krátka

V

septembri 1984 bola otvorená Základná škola na Krátkej ulici č. 2 v Šali, ktorá leží v tichom prostredí nášho mesta obklopená množstvom
zelene. Škola sa síce nachádza v tichom a príjemnom
prostredí, no život v nej je plný ruchu a rôznych aktivít 490 žiakov a 44 pedagógov, ktorí spoločne dosahujú pekné výchovno–vzdelávacie výsledky i umiestnenia v rozmanitých súťažiach.
Škola mala takmer od svojich začiatkov prívlastok
„jazyková“, pretože sa do nej zaviedlo rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, ktoré až dodnes vyučujú
kvalifikovaní pedagógovia. V tomto školskom roku sa
ešte v troch triedach v 7. 8. a 9. roč. rozšírene vyučuje
anglický alebo nemecký jazyk, ktorý majú žiaci denne, keďže dotácia týchto hodín je rovnaká ako v materinskom jazyku. Povinné vyučovanie cudzieho jazyka sa v našej škole začína už v 3. ročníku, a tak majú
žiaci tieto hodiny počas predpoludňajšieho vyučovania. Školu opustilo množstvo
skvelých absolven-

O

tom, že v škole je veľa šikovných žiakov, svedčia
ich umiestnenia v súťažiach. V posledných dvoch
školských rokoch sme podľa hodnotenia KŠÚ v Nitre získali vo vedomostných súťažiach 1. miesto v okrese Šaľa a 7.
– 8. miesto v rámci všetkých ZŠ Nitrianskeho kraja. Blíži sa
koniec školského roka, a tak môžeme pomaly hodnotiť aj
umiestnenia žiakov v súťažiach v šk. roku 2006/07:
Šaliansky Maťko – okresné kolo
» I. kategória – 1. miesto: Matúš Hučko
» II. kategória – 1. miesto: Ivona Feldmárová
» III. kategória – 1. miesto: Kristína Veselá
Šaliansky Maťko – krajské kolo
» III. kategória – 3. miesto: Kristína Veselá

tov, ktorí sa vďaka dobrej znalosti anglického alebo
nemeckého jazyka úspešne uplatnili v rôznych profe
siách.
Od šk. roku 2000/2001 sa škola snaží vytvárať
čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, ktorých je v súčasnosti v 1. až
8. ročníku 128. Realizujeme projekt alternatívneho
vzdelávania nadaných detí v podmienkach ZŠ, ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová. V súčasnosti je do projektu na Slovensku zapojených asi 25
základných škôl a záujem prejavili ďalšie. Projekt sa
v tomto roku nachádza vo významnej fáze svojej realizácie, keďže autorka s tímom
spolupracovníkov pripravuje jeho konečné vyhodnotenie. Chcela by
som zdôrazniť, že

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
» I. kategória poézia – 1. miesto: Tatiana Novosadová
»
próza – 2. miesto: Ivona Feldmárová
» II. kategória poézia – 2. miesto: Róbert Bobák
»
próza – 1. miesto: Kristína Veselá
» III. kategória poézia – 1. miesto: Patrícia Leššová
»
próza – 1. miesto: Veronika Miškovičová
Prečo mám rád slovenčinu – Slovensko
Žiak 7. ročníka Tomáš Krutý získal svojou básňou Mám
ju rád? čestné uznanie v celoslovenskom kole.
Slávik Slovenska – okresné kolo
» I. kategória – 1. miesto: Pavlína Gáliková
Európa v škole – literárna časť – okresné kolo

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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škola sa nijakým spôsobom nepodieľa na výbere
nadaných žiakov, keďže tento je v plnej kompetencii psychológov. Pri vzdelávaní nadaných detí úzko
spolupracujeme s PPP v Šali, kde deti z materských
škôl absolvujú špeciálne testy, ktoré sa používajú
pri diagnostike detí v rámci všetkých zúčastnených
škôl na Slovensku. Až po dosiahnutí určitých hodnôt
v testoch sa môžu deti vzdelávať v projekte. V ôsmich
triedach pre nadané deti sa učia žiaci z okresu Šaľa
a Galanta (Šaľa: 97 žiakov, ostatné obce: 31 žiakov.)
Žiaci dochádzajú zo Žihárca, Trnovca n/V, Paty, Hornej Kráľovej, Močenka, Tešedíkova. Serede, Galanty
atď. Keďže projekt môže končiť maturitou na gymnáziu (v Bratislave sú tento rok druhí maturanti v Škole
a gymnáziu pre nadané deti), začíname v spolupráci
s Nitrou a Topoľčanmi, ktoré sú v projekte dlhšie ako
my, pripravovať otvorenie triedy pre nadaných žiakov v jednom z nitrianskych gymnázií a to pre tých,
ktorí chcú v pokračovať až po maturitu. Dúfame, že
tento spoločný zámer bude úspešný a intelektovo
nadaní žiaci z nitrianskeho regiónu budú mať vytvorené podobné možnosti pre svoje vzdelávanie ako
žiaci či študenti v Bratislave. Nadaní žiaci, s ktorými
pracujeme, sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi
výchovno–vzdelávacími potrebami, preto sa pre nich
vytvára samostatný alternatívny systém vzdelávania.
Sú súčasťou našej školy, zúčastňujú sa všetkých akti-

vít, celého školského života. Odlišujú sa typom vzdelávania, učebným plánom, ktorého súčasťou je výučba anglického jazyka a informatiky už od 1. ročníka,
v 5. ročníku pribúda nemecký jazyk. Samostatným
predmetom je obohatenie, v rámci ktorého sa žiaci
učia tvoriť projekty na rôzne témy, t.j. vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie hlavne v ročníkových
projektoch a na 2. stupni v ročníkových prácach, ktoré sú pre žiakov povinné. Témy záverečných projektov si vyberajú podľa vlastného záujmu v spolupráci
s pedagógmi. Najlepšie projekty sa prezentujú a vyhodnocujú v školskom kole. Hodnotenie v roč. 1–4
je slovné, v roč. 6–9 prevažuje bodové a percentuálne
hodnotenie, ktoré sa transformuje do záverečných
známok. Štúdium na druhom stupni je štvorročné.
Vyučovanie je veľmi tvorivé, dynamické, žiaci dostávajú čo najmenej hotových informácií, sami hľadajú, bádajú a nachádzajú závery a riešenia. Množstvo
pomôcok, materiálneho vybavenia sa zabezpečuje
väčšinou prostredníctvom sponzorov. Aj v budúcom
školskom roku otvoríme ďalšiu triedu v 1. ročníku
a v súčasnosti sa ešte v pedagogicko–psychologickej
poradni uskutočňuje diagnostikovanie prihlásených
detí. Projekt je však otvorený a možno z neho vystúpiť, ale i zaradiť sa aj v iných ročníkoch po splnení
podmienok. Ak si rodičia myslia, že majú doma intelektovo nadané dieťa, môžu sa ešte stále prihlásiť na
testovanie v PPP v Šali. Myslím si, že je správne, že
v Šali sa základné školy profilujú rôznymi smermi,
čím sa v meste vytvárajú dobré podmienky nielen pre
vzdelávanie detí s jazykovým, matematickým a športovým talentom, ale aj pre deti intelektovo nadané.
Samozrejme, že v škole sa snažíme vytvárať čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov,
teda aj tých, ktorí sa vzdelávajú podľa štandardných

» I. kategória – 2. miesto: Radko Gálus
Európa v škole – výtvarná časť – okresné kolo
» ocenené práce – kol. Lea Grécová, Simona Iszófová,
Bianka Mezeiová, kol. Jana Laurenčíková, Adrián Hajdú, Daniela Tietzová
Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo
» kategória 1B – 1. miesto: Patrícia Grelová
» kategória 1A – 1. miesto – Amir Šakiri
Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo
» kategória 1B – 2. miesto – Patrícia Grelová
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
» kategória 1B – 4. miesto – Nikoleta Körösiová
» kategória 1A – 1. miesto – Gabriel Bergendi

Matematická olympiáda – okresné kolo
» kategória Z6 – úsp. riešitelia – Christián Ulehla, Martin
Trocha
Matematický klokan – celosl. kolo – 37 úsp. riešiteľov
» 1. miesto – 100 % úspešnosť: Martin Csiba, Oliver Halász, Bronislava Kováčová
Pytagoriáda – okresné kolo
» 3. ročník – 1. miesto: Miroslav Podhora; 2. miesto: Norbert Keszely; úspešná riešiteľka – Terézia Juhásová
» 4. ročník – 2. miesto: Peter Alföldi; 3. miesto: Filip Adamík
» 5. ročník – úsp. riešiteľka – Ivona Feldmárová (4. ro.)
» 6. ročník – 3. miesto: Laura Janičová
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učebných plánov. Teší nás, že naši deviataci si opäť
zlepšili svoje výsledky v celoslovenskom testovaní,
Monitor 9/2007, v ktorom boli aj tento rok úspešnejší
zo slovenského jazyka a umiestnili sa nad celoslovenským priemerom. Aj v matematike sa však posunuli
vpred. V tejto oblasti chceme o rok dosiahnuť ešte
lepšiu percentuálnu úspešnosť našich žiakov.
***
Škola sa pravidelne zapája do rôznych projektov
napr. Infovek – Otvorená škola – trikrát úspešný projekt. Získali sme počítače a iné vybavenie do
dvoch počítačových učební. Ďalší projekt je Šport –
Otvorená škola – vybudovali sme nové trávnaté futbalové ihrisko aj vďaka ďalším významným sponzorom. Významným je projekt Comenius – nadviazali
sme kontakty so školami v Nemecku, Lotyšsku a Španielsku. V októbri 2006 sa uskutočnilo v našej škole
prvé stretnutie pedagógov z týchto krajín a pripravil sa program ďalšej spolupráce. V rámci projektu
Zdravá škola – sme zapojení do celonárodnej siete
škôl podporujúcich zdravie. Úspešne sme sa zapojili do projektu Digitálni štúrovci. Žiaci z tried pre
nadané deti sa zúčastnili nášho projektu Univerzita
Viem, kde žijem. Projekt mal environmentálne zameranie a žiaci v ňom spoznávali a skúmali životné
prostredie nášho mesta i jeho okolia. Projektom sme
získali 3. miesto v rámci Slovenska a získali finančnú
dotáciu Nadácie Penta.
V týchto dňoch sme dostali dotáciu z Nitrianskeho
samosprávneho kraja na dva naše projekty, ktoré sme
vypracovali a predložili. Realizovať sa budú do konca
júna. Je to projekt Tancujeme a spievame s Krahulienkou, ktorý je zameraný na podporu a prezentáciu nášho folklórneho súboru, ktorý pôsobí v škole
len druhý rok a viackrát vystúpil na rôznych poduja-

tiach mesta Šaľa. Najbližšie vystúpia na Šalianskych
slávnostiach a školskej akadémii s pásmom ľudových
tancov, piesní, zvykov a detských hier. Druhý projekt
Lopta je môj kamarát má športové zameranie. Športový deň bude venovaný žiakom, rodičom i starým
rodičom a rôznym loptám a loptičkám, ktoré využijú
v rôznych súťažiach.
Našou snahou je aj vybudovať učebňu v prírode
priamo v areáli školy, na ktorú by sme chceli získať finančné prostriedky tiež prostredníctvom projektov.
Voľný čas môžu žiaci školy využívať v rôznych
krúžkoch podľa vlastného výberu. Úspešné sú letecko–modelársky, novinársky (časopis Školáčik),
folklórny, počítačové, futbalové, výtvarný a iné.
Významným krokom v nedávnej minulosti bola rekonštrukcia školy z fondov Európskej únie,
z prostriedkov mesta Šaľa a Stredoeurópskej nadácie
v celkovej výške vyše 26 mil. Sk. Rekonštrukcia skvalitnila celkové prostredie i vzhľad školy. V súčasnosti
sa zameriavame na výmenu školského nábytku (lavice, stoličky, katedry), keďže po vyše dvadsiatich rokoch je značne opotrebovaný. Výmena je možná vďaka príspevkom z 2 % daní od rodičov, zamestnancov
školy a iných fyzických či právnických osôb, za čo im
patrí naše úprimné poďakovanie. Rada by som poďakovala celému kolektívu pedagogických zamestnancov aj ostatným pracovníkom školy, vďaka ktorým sa
naše výsledky stále zlepšujú a rovnako i všetkým tým
žiakom, ktorí svojimi výsledkami šíria dobré meno
našej školy. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí so školou
pravidelne spolupracujú, pomáhajú pri riešení problémov, a sponzorom, ktorí prispievajú k tomu, aby
materiálne vybavenie školy bolo stále kvalitnejšie.
spracovala Mgr. Jarmila Husáriková
riaditeľka školy

» 7. ročník – 2. miesto: Veronika Kabátová
» 8. ročník – úspešný riešiteľ – Zoltán Szitás
Geografická olympiáda – okresné kolo
» kategória H – 2. miesto: Marko Gaľa
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo
» kategória E – úspešný riešiteľ – Juraj Ondrašina
Fyz IQ – okresné kolo
» kategória 8 – úsp. riešitelia – Zoltán Szitás, Jaroslav
Hambalko
Vesmír očami detí – okresné kolo
» I. kategória – 1. miesto: Simona Jánošková
Biblická olympiáda – dekanátne kolo
» I. kategória – 1. miesto: kol. Adriana Klinková, Barbora

Takáčová, Andrea Tóthová. Žiačky postúpili do diecézneho kola.
Žiaci školy sa zapájajú do všetkých druhov športových sú
ťaží, v ktorých získali pekné umiestnenia. Medzi najúspešnejších športovcov patria: Matej Szentiványi, Adrián Bartalos, Dávid Bartalos, Lukáš Kollár, Dávid Kiss, Tomáš Krutý,
Ján Jakub Sikoriak, Radka Babincová, Naďa Okruhlicová,
Bianka Mányová, Patrícia Leššová, Barbora Szabová, Petra
Szalayová. Na majstrovstvách okresu v malom futbale dievčat sme získali 1. miesto a postúpili na majstrovstvá kraja.
Medzi žiakmi sú obľúbené aj súťaže: Genius Logicus, Pikomat, Maks. V súťaži Mladý zdravotník žiaci už tradične
získavajú popredné miesta.
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AKO DOPADLO
JARNÉ
UPRATOVANIE?

J

e za nami tretia etapa jarného upratovania
v roku 2007, ktorá prebehla v Šali v troch
termínoch: od 23. do 25. marca, 30. marca do
01. apríla a 13. do15. apríla. Ako i po iné roky
upratovanie zorganizovali spoločne MsÚ v Šali
a firma SITA Slovensko a.s.
Celkovo sa vyzbieralo 278,98 ton odpadu, čo
vo finančnom vyjadrení predstavuje 522 435,50
Sk (suma pozostáva z nákladov na vývoz VOK
a nákladov na odvoz a uloženie odpadu na
skládke).
Žiaľ, nešlo len o veľkorozmerný a drobný
stavebný odpad, na ktoré tieto kontajnery boli
určené, ale nezodpovední občania napriek zákazu (zákazom bol označený každý kontajner)
do nich ukladali aj biologický odpad zo zelene,
čím skomplikovali situáciu pri vývoze VOK–ov
a uložení odpadu. Tento druh odpadu totiž nie
je možné ukladať na skládky odpadov, ale pôvodca je povinný ho zhodnocovať.
Zároveň s organizovaným zberom veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu prebiehal aj zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.
Zber nebezpečných zložiek komunálneho
odpadu a elektrozariadení bol realizovaný v Šali v troch termínoch, a to 23. marca, 30. marca
a 13. apríla v spolupráci s firmou SPEKO Šaľa
s.r.o. Celkovo sa pozbieralo 9,234 ton takéhoto
odpadu, vo finančnom vyjadrení to predstavuje
4 050,– Sk.
Budeme radi, ak aj tieto informácie a údaje
prispejú k tomu, aby elektrospotrebiče a nebezpečné zložky komunálneho odpadu nekončili na miestach, kde by mohli ohroziť životné
prostredie a tým aj zdravie a život všetkých nás.
Helena Kysučanová,
MsÚ

Počas troch termínov bolo na území Šale rozmiestnených po 13 VOK na nasledovných lokalitách:
Šaľa I.
počet množstvo
		
vývozov v tonách
1. Váhová/Robotnícka
4
7,67
2. Bottova
3
3,99
3. Partizánska
5
7,73
4. Hlboká
5
9,54
5. Švermova/Kráľovská
4
13,29
6. Smetanova/SNP
4
6,52
7. Kpt. Jaroša
4
6,43
8. Mostová
4
5,78
9. Murgašova
4
5,54
10. Novomeského
3
2,72
11 1.mája/8. mája
6
9,23
12. Murgašova/SNP
3
5,34
13. Jesenského/Hlavná
6
9,18
Spolu
55
92,96
Šaľa II.
počet množstvo
		
vývozov v tonách
1. Nábrežná
5
8,67
2. Hviezdoslavova / M.R.Štefánika 3
3,93
3. Vinohradnícka / Družstevná
4
5,48
4. Školská / M. R. Štefánika
5
6,72
5. Školská – pri amfiteátri
2
4,34
6. Družstevná
5
7,28
7. Orechová
6
10,27
8. V. Šrobára
5
6,47
9. Jesenského / Jazerná
5
6,33
10. Jarmočná
4
3,85
11. Kukučínova
6
6,04
12. J. Palárika
5
4,92
13. P. J. Šafárika
4
4,05
Spolu
59
78,35
Veča
počet množstvo
		
vývozov v tonách
1. Rozhranie Trnoveckej a Hliníka 8
14,71
2. Komenského – pri kotolni
7
18,12
3. Cintorínska
6
6,26
4. Slnečná
4
5,74
5. Jilemnického
7
29,56
6. Bernolákova
5
9,05
7. Nivy – pri SOUCH
5
6,35
8. Rozhranie Lúčnej a Nitrianskej 4
5,91
Spolu
46
75,83
Hetmín , Kilič
		
1. Kilič
2. Hetmín
Spolu

počet množstvo
vývozov v tonách
2
7,26
2
4,71
4
11,97
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Experiment
- kontajnery aj na plasty

V

snahe vyhovieť pripomienkam zo strany občanov bývajúcich v bytových domoch, ako aj
na základe vlastných poznatkov pri separovaní odpadu na sídliskách, Mesto Šaľa v spolupráci so zmluvným partnerom, SITA Slovensko, a.s. Bratislava,
prevádzka Šaľa, bude od 15. júna realizovať experimentálny zber plastových odpadov do modifikovaných kontajnerov vo vybranej časti mesta.
Podobne, ako je v súčasnosti zbierané sklo, budú
kontajnery na plasty umiestnené na stanovištiach
kontajnerov na území, ktorú uzatvárajú ulice Budovateľská, Hlavná, Dolná, Jazerná a Jarmočná.

O systéme zberu budú predsedovia samospráv
v dotknutom území informovaní na stretnutí na
MsÚ, na ktoré budú písomne prizvaní.
Experiment bude ukončený koncom roka 2007,
kedy sa vyhodnotia pozitíva aj negatíva. Získané poznatky budú východiskom pre ďalší postup v separovanom zbere na sídliskách.
V ostatných častiach mesta na sídliskách zostáva
zatiaľ spôsob zberu separátov nezmenený, t.j. sklo
do modifikovaných kontajnerov a plasty a papier do
vriec.

Kórejská investícia v Šali
napreduje

S

poločnosť Hanil Foam Chemical Slovakia
s.r.o., ktorá pripravuje výstavbu závodu na výrobu obalových materiálov na televízory pre galantskú spoločnosť Samsung, od 21.4.2007 zmenila svoj
registrovaný názov na Hanil Pack s.r.o.
Momentálne prostredníctvom svojej inžinieringovej spoločnosti pre túto investíciu vybavujú všetky
potrebné povolenia na začatie výstavby.
Pôvodný plán bolo spustiť výrobu od augusta tohto
roku. Nakoľko však niektoré povolenia a projekty,
ich vybavenie, trvá dlhšie než predpokladali, spustenie výroby sa odkladá na začiatok októbra. Túto informáciu doručili zástupcovia uvedenej spoločnosti
mestu s cieľom informovania verejnosti prostredníctvom internetovej stránky mesta a mesačníka
samosprávy mesta Šaľa, pretože sa viacerí občania
obracajú na mestský úrad so žiadosťou o informácie
o napredovaní investície a možnostiach podania žiadostí o prijatie do zamestnania.
Doteraz sa však vôbec zástupcovia investora nezaoberali náborom nových pracovníkov. Nakoľko
k nám na mestský úrad už prišlo niekoľko žiadostí,
kontaktovali sme slovenského právneho zástupcu
spoločnosti s otázkou, či si dané žiadosti príde zástupca spoločnosti prevziať, alebo ich zatiaľ máme
uchovávať na mestskom úrade. Keďže teda v tejto
súvislosti ešte nepodnikajú žiadne aktivity, uvede-

né žiadosti ako aj ďalšie, ktoré nám budú doručené,
ostávajú zatiaľ u nás na úrade, resp. pri osobnej návšteve zástupcov kórejskej spoločnosti im budú odovzdané.
Celkovo však možno odporučiť všetkým uchádzačom, že až po zadefinovaní požiadaviek na jednotlivé
pozície bude možné priamo a cielene podať žiadosti o prijatie do zamestnania na konkrétne pozície,
a preto odporúčame sledovať lokálne médiá, noviny,
časopisy, internetovú stránku mesta, kde sa uvedené
ponuky v najbližšom čase určite objavia.
V tejto súvislosti sme boli požiadaní o zaslanie
kontaktov na všetky miestne, regionálne a iné spolupracujúce médiá, v ktorých by následne spoločnosť
mohla zverejniť ponuky voľných miest.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.
Ing. Eliška Vargová
Referát pre rozvojovú stratégiu
a štrukturálne fondy

VÝZVA

M

estský úrad v Šali vyzýva majiteľov
psov, ktorí si nesplnili svoju daňovú
povinnosť, aby tak urobili najneskôr do 30. júna
2007 v pokladni mestského úradu. Daň za psa
bola splatná do 31.1.2007...
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OZNAM

M

esto Šaľa v súlade s §23 ods. 3 zákona NR
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o doručení zámeru navrhovateľa Tecton Slovakia, s.r.o., Ul. T. Vansovej 225/3, 924 01 Galanta: „Hanil Project Slovakia“
Cieľom zámeru je vybudovanie nového výrobného závodu na spracovanie a distribúciu výrobkov
z expandovaného polypropylénu (EPP) a expandovaného polystyrénu (EPS) klasickým spôsobom, t.j.
s využitím tepla a lisovaním vstupného materiálu na
účelových strojoch v severovýchodnom okraji zastavaného územia mesta Šaľa, miestna časť Veča, na pravej strane cesty III/50811 v smere na Duslo, a.s. Šaľa.

Do zámeru možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, resp. kópie v čase od 16. 05. 2007 do 06. 06. 2007
t.j. v období trvania 21 dní na odbore TČ, referáte ŽP,
3. poschodie MsÚ Šaľa a to v čase úradných hodín.
Zámer je zverejnený aj na stránke: http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php (názov akcie: Hanil Project
Slovakia; zákon: č. 24/2006 Z.z. EIA (účinnosť od
01. 02. 2006; stav posudzovania: Oznámenie/Zámer;
kraj: Nitriansky; okres: Šaľa; zoznam oblastí: Ostatné
priemyselné odvetvia).
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
na Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná
2/1, Šaľa, do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná (najneskôr do 06. 06. 2007).
Martin Alföldi, primátor
Šaľa 16. 05. 2007

Hodnotenie komunikácií

M

esto vypracovalo zoznam všetkých komunikácií a chodníkov, ktoré patria
mestu Šaľa. Pri komunikáciách je uvedené, kedy
boli rekonštruované a koľko rekonštrukcia stála.
Komunikácie sú ohodnotené známkou od 1 do
5. Známka má vyjadrovať kvalitu komunikácie
(1-najkvalitnejšia, 5-najmenej kvalitná). Hodnotenie kvality komunikácií bude slúžiť na určenie
poradia, v ktorom budú jednotlivé komunikácie

rekonštruované. Samozrejme, ako prvé budú komunikácie s hodnotením 5. Hodnotenie ešte posúdia výbory mestských častí a verejnosť – ktorá sa k zoznamu a k hodnoteniu môže vyjadriť
osobne na mestskom úrade alebo e-mailom na
adresu mesto@sala.sk. Zoznam aj s hodnotením uverejňujeme na nasledujúcej dvojstrane
mesačníka.
jm

Informácia o výberových konaniach
ohľadne opravných prác na miestnych
komunikáciách a chodníkov v meste Šaľa
Koncom apríla boli zverejnené na internetovej stránke mesta výzvy na predloženie cenovej ponuky na
nasledovné stavebné práce:
– Lokálna oprava povrchov chodníkov o celkovej rozlohe 150 m2,
– Obnova vodorovného značenia čiar; vodiace 5010 bm a stredové 3585 bm,
– Súvislá obnova povrchov miestnych komunikácií o celkovej rozlohe 2800 m2,
– Lokálna oprava povrchov miestnych komunikácií o celkovej rozlohe 500 m2,
– Obnova zvislého dopravného značenia o počte 30 ks,
– Výmena a osadenie uličných vpustí o počte 10 ks.
Cenové ponuky boli vyhodnotené dňa 11. mája 2007. Kritériom hodnotenia bola najnižšia cena pri dodržaní predpísanej technológie. Zmluvy s úspešnými uchádzačmi sa uzavrú v priebehu 21. týždňa a s prácami sa začne koncom mája tohto roka. Rozpočet na údržbu a opravy miestnych komunikácií bol schválený
v hodnote 5 mil. Sk. Práce na základe týchto výziev budú v hodnote 3 mil. Sk. Avšak na základe kontrol ako
i nahlásení zo strany občanov mesta, bude potrebné vykonať ďalšie opravy ciest a chodníkov nad rámec
uvedených hodnôt.
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Názov ulice

1. mája
8. mája
Agátová
B. Nemcovej
Bernolákova
Bilická
Bočná I.
Bočná II.
Bottova
Brezová
Broskyňová
Budovateľská
Cintorínska
Čsl. Armády
Dlhoveská – štátna kom.
Dolná – štátna kom..
Dóžova
Drieňová
Družstevná
Feketeházyho
Fr. Kráľa
Gagarinova
Gaštanová
Gen. L. Svobodu
Germánska
Gorkého
Hlavná – štátna kom.
Hlboká
Hliník
Hollého
Horná
Hospodárska
Hurbanova
Hviezdoslavova
J. Kollára
J. Palárika
Jánošíkova
Jarmočná
Jaseňová
Javorová
Jazerná
Jesenského
Jilemnického
Kalinčiakova
Komenského
Kpt. Jaroša
Kráľovská nová – štátna
Kráľovská stará
Krátka
Krížna
Kukučínova
Kvetná
L. Novomeského
Lesná
Letná

Komunikácia
Dĺžka
vm

Šírka
vm

77
255
689
145
680
714
220
320
340
476
119
689
391
587
595
1088
731
145
757
750
1122
238
196
357
262
196
1020
442
527
757
680
170
238
323
383
196
697
340
128
280
570
1207
697
128
714
731
850
502
357
196
748
280
417
110
552

3,0
5,0
6,0
4,0
6,0
6,0
6,0
4,0
6,0
6,0
5,0
7,0
6,0
6,0
7,0
7,0
6,5
5,0
6,0– 7,0
6,5
7,5
6,5
6,0
7,0
4,0
6,5
8,0
7,5
6,0
6,0
5,0
5,0
4,0
6,0
7,0
5,0
6,5
7,0
6,0
7,0
6,0
7,0
5,5
6,5
6,5
6,0
12,0
9,0
6,0
3,0
4,5
6,0
6,0
6,0
4,0

Rok rekonštr.

2006

2006
2006
2005

2006
1993

2002
1994

2005

2006
2006

1993
1994
1998
2004
1999

Povrchová
úprava
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asflt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
betón
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
betón/asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

Chodník
Cena
rekonštr.

14500000

33448

2800000
297908

1100000

149000
49890
920000
430000
284000

Bodové
hodn.

Dĺžka
vm

Šírka
vm

3
3
4
2
2
3
1
1
2
3
1
3
3
3
2
1
2
1
3
1
1/5
2
1
2
1
4
1
1
1
2
3
4
2
3
1
2
3
2
1
1
2
4
3/4
3
2
3
1
1
2
2
2
1
2
2
2

76
238
1342
92
1348
1386
220
0
0
952
0
689
783
587
1028
2256
1360
0
1514
750
890
476
0
1003
500
196
2278
884
1054
1466
732
0
323
646
766
265
1370
680
0
0
570
2006
0
256
1836
1426
1668
1004
714
0
1530
500
627
220
311

1,2
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,5
0,0
0,0
1,5
0,0
2,0
2,2
1,2
1,5
2,0
1,5
0,0
1,5
1,3
1,5
1,5
0,0
2,2
1,5
1,5
3,0
1,5
1,5
2,2
1,0
0,0
1,2
1,5
1,2
1,2
1,5
1,5
0,0
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
1,5
0,0
1,5
1,5
2,0
1,5
1,2

Rok rekonštr.

Povrchová
úprava
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
–
asfalt
asfalt
–
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
–
asfalt
ZD
asfalt/ZD
asfalt
–
asfalt
ZD
bet.kocky
asfalt/ZD
asfalt
asfalt
asfalt
bet.kocky/asf.
–
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
ZD
ZD
asfalt
asfalt
–
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
–
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

Cena re- Bodové
konštr..
hodn.
3
2
4
2
2
3
1
2
3
1
2
3
3
3
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
4
2
1
1
1
3
3
3
2
2
3
2
1
1
3
3
3
2
2
3
1
1
2
2
2
2
2
2
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Názov ulice

Lipová
Lúčna
M. M. Hodžu
M. R. Štefánika
Malá
Markovičova
Most – štátna komunikácia.
Mostová
Murgašova
Nábrežná
Nádražná
Narcisová
Nemocničná
Nešporova
Nezábudková
Nitrianska – štátna
Nivy
Nová
Okružná
Orechová
P. J. Šafárika
P. Pázmaňa – štátna
Partizánska
Pažitná
Pionierska
Prepoj.: Germánska/
Rímska
Prepoj.: Vlčanská/Jesenského
Priečna
Rímska
Robotnícka
Ružová
Sadová
Školská
Sládkovičova
Slnečná
Smetanova
SNP – štát., mestská
820,0m
Staničná
Štúrova I. – štátna
Štúrova II.
Švermova
Trnovecká
Tulipánová
Úzka
V. Šrobára
Váhová
Vajanského
Vinohradnícka
Vlčanská – štátna
Záhradnícka
Železničná
Spolu dĺžka v m

Komunikácia
Dĺžka
vm

Šírka
vm

Rok rekonštr.

Povrchová
úprava

383
306
578
1011
68
569

7,0
7,0
4,0
7,0
3,5
6,5

2006

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
bez
asfalt

383

10,0

340
1046
519
323
434
391
434
119
2142
451
162
187
391
476
722
434
238
629

6,0
6,0
6,0
5,0
6,0
6,0
5,0
4,0
6,0
5,0
4,5
4,0
7,5
4,0
9,0
6,0
6,0
7,0

155

6,0

185
136
200
340
94
179
646
332
255
714
1828

11,0

714
570
451
629
425
60
136
221
833
349
816
1114
977
459
51933

7,0
8,5
11,0
6,0
4,0
5,5
4,0
4,0
6,0
6,0
7,0
8,0
7,5
7,0

Chodník
Cena
rekonštr.

Bodové
hodn.

Dĺžka
vm

Šírka
vm

1
1
2
3
–
2

0
594
170
2022
0
1138

1

766

2
4
2
4
4
1
2
2
1
2
1
4
4
3
1
3
3
4

680
1347
519
501
1020
782
434
94
3857
747
162
595
782
207
1744
135
476
1258

0,0
2,2
1,2
1,5
0,0
1,5
štátna
2,0
1,5
1,5
1,5
2,2
3,0
1,0
1,2
1,5
1,2
1,2
1,2
1,5
1,2
3,0
1,2
1,5
1,5

asfalt

1

0

0,0

–

7,4

asfalt

3

0

0,0

–

4,0
6,2
10,0
6,5
5,5
7,5
6,0
6,0
6,0

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt/betón
asfalt
asfalt

1
1
2
2
1
4
3
3
3

0
388
680
188
399
1292
652
585
1392

0,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
2,2
1,5

–
ZD
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt/betón
asfalt
asfalt

1
1
2
3
2
3
2
3
3

4

3614

2,5

asfalt

2

1
3
3
2
2
1
1
2
4
3
3
1
5
2

672
1140
902
1252
0
0
0
344
633
179
1632
2465
1954
903
82114

2,0
2,0
1,5
1,5
0,0
0,00
0,0
1,2
2,0
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5

betón
asfalt
asfalt
asfalt
–
–
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt / betón
asfalt
asfalt
asfalt

2
3
3
2

asfalt
1997
1997

1999

1998
2002

1993

1998

2006

asfalt
asfalt
asfalt
betón
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
betón
asfalt

asfalt
betón
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

107000
668000

550000

220000

903000

506000

12000000

Rok rekonštr.

Povrchová
úprava

Cena re- Bodové
konštr..
hodn.

ZD
asfalt
asfalt
asfalt
–
asfalt

1
1
2
3
2

asfalt
1999
1993

asfalt
asfalt
asfalt
betón
asfalt
asfalt
bet.kocky/asf.
asfalt
asfalt
bet.kocky
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
betón
asfalt

1
110000
41194

65653

1
3
2
4
2
1
3
2
2
2
1
4
3
3
2
3
2
4
1

–
2
2
3
3
3/4
2
3
2
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Môže byť Veterný park
dobrým susedom?

V

eterná energia je jedným z obnoviteľných
zdrojov energie, ktorého využívanie napomáha redukcii skleníkových vplyvov v ovzduší a zároveň
prispieva k energetickej sebestačnosti Slovenska. Veterné elektrárne sú čistý, nevyčerpateľný, obnoviteľný
zdroj energie, ktorý pri výrobe elektrickej energie využíva energiu vetra, ktorú prostredníctvom lopatiek
a generátora premieňa na elektrickú energiu.
V súvislosti s výstavbou veterných elektrární sa
však objavuje niekoľko otázok, na ktoré skúsime
nájsť odpoveď v nasledujúcich riadkov.

Veterné elektrárne a hluk
Zvuky, ktoré veterné elektrárne vydávajú, majú
dve príčiny: otáčajúce sa mechanické prvky v strojovni a prúdenie vzduchu okolo listov vrtule.
Dôvodom častých obáv z hluku veterných elektrární sú pravdepodobne zlé skúsenosti s prvými,
dnes už technologicky starými vrtuľami zo začiatku
90–tich rokov. Moderné typy už mechnické zvuky
minimalizovali a niektoré turbíny dokonca nemajú ani relatívne najhlučnejšiu časť – prevodovku.
Taktiež úpravami povrchu a tvarov listov rotoru sa
výrazne eliminoval aerodynamický hluk. Vďaka
technologickému pokroku sú súčasné elektrárne už
o poznanie tichšie.
Najlepším dôkazom je však osobná skúsenosť: rozhodne môžeme každému odporučiť návštevu niektorej z nových veterných elektrární. Návštevníci veterných parkov sú zvyčajne velmi príjemne prekvapení
ich tichým chodom.
Vo veternom parku Šaľa–Močenok majú byť použité najmodernejšie, najvyspelejšie technológie.
Ak majú byť veterné elektrárne umiestnené v blízkosti obytných domov, je potrebné vypracovať hlukovú štúdiu, ktorá hodnoty od výrobcu prepočíta na
hladinu počuteľného zvuku v konkrétnom mieste.
Výsledok musí potvrdiť dodržanie platných hygienických limitov hluku. Tie sú na hranici pozemku
obytných budov 55 dB cez deň a 45 dB v noci.
Merateľný hluk pri päte 100 m vysokej elektrárne sa pohybuje medzi 50 až 60 dB. Vo vzdialenosti
350 m od elektrárne hluk klesá na úroveň 35–40 dB.
Pri meraní sa však hluk z elektrárne musí porovná-

vať s prirodzeným hlukom okolitého prostredia. Pri
rýchlosti vetra 7–8 m/s prevažuje už hluk okolitého
prostredia napr. vietor v korunách stromov, nad hlukom veterných elektrární. Naopak pri miernom vetre
alebo bezvetrí je aerodynamický hluk turbíny nízky
alebo žiadny, pretože veterná elektráreň je vypnutá.
Pokiaľ by hrozilo prekročenie hygienických limitov hluku, je možné danú situáciu riešiť pomocou
ovládacieho programu elektrární (nastavenie listov
rotorov).
Stáva sa, že infrazvuk je omylom zamieňaný za
hluk spôsobený prúdením vetra. Výskum Nemeckého zdravotného úradu na túto tému ukázal, že veterné elektrárne nevydávajú žiadne škodlivé zvuky takto
nízkej frekvencie. Podobne neboli zistené ani žiadne
vysoké frekvencie v oblasti ultrazvuku.
Zdroj: Wind Turbine Noise Issues, Renewable
Energy Research Laboratory, University of Massachusettes at Amherst, 2004.

Veterné elektrárne a krajina
Vzhľad krajiny je tvorený nielen prírodnými dominantami, ale aj človekom vytvorenými prvkami,
ako napríklad vysoké budovy, komíny, priemyselné
komplexy. Veterné elektrárne nesporne tvoria nové
dominanty v krajine. Stavajú sa v oblastiach s dostatočnými veternými podmienkami. Projektant preto
musí posúdiť, či zámer výstavby veterného parku
nie je na území, kde by bol v rozpore s požiadavkami ochrany prírody a krajiny, v blízkosti kutúrnych
pamiatok alebo rekreačných území. Z tohto dôvodu
by mal byť každý projekt posudzovaný individuálne
s ohľadom na konkrétnu lokalitu, prírodné, kultúrne a spoločenské využitie krajiny, počet a rozmiestnenie turbín a technickú infraštruktúru. Výsledkom
takéhoto zhodnotenia je štúdia vplyvu na životné
prostredie, ktorú posudzuje Ministerstvo životného
prostredia. Štúdia komplexne posudzuje vplyv veterného parku na životné prostredie, napr. vplyv na obyvateľstvo, agroturistiku, vtáctvo, faunu, flóru, vplyv
na pôdny edafón, posudzuje vplyv hluku veterného
parku, stroboskopický efekt a mnoho iných oblastí
týkajúcich sa životného prostredia.
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Veterný park Šaľa–Močenok je umiestnený v lokalite pri závode Duslo Šaľa.
Veterné elektrárne a turistika
Na základe príkladov zo zahraničia možno konštatovať, že veterný park môže prilákať mnoho turistov.
Príkladom môže byť veterný park v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, kde sa počas prvého roku
prevádzky prišlo pozrieť 12 tisíc ľudí. Pod veternými
turbínami vzniklo informačné stredisko spojené so
stánkom s občerstvením, čo ilustruje ako môže susedstvo veterného parku slúžiť k rozvoju obce a prilákaniu turistov. Veterné elektrárne sú symbolom ekologicky orientovaného rozvoja a ochrany prírody.
V zahraničí je zvykom, že pri veterných parkoch
stoja informačné tabule alebo informačné centrá.
V rakúskom Prellenkirchene existuje podobné informačné centrum, kde návštevníci môžu absolvovať
odbornú prednášku spojenú s prehliadkou samotného veterného parku. Centrum okrem iného ponúka i mnohé kulinárske pochúťky, návštevníci môžu
ochutnať kvalitné víno pochádzajúce z okolitej oblasti, prípadne stráviť zvyšok dňa v športových zariadeniach Prellenkirchenu.
Veterné elektrárne a vtáky
Pokiaľ sú veterné elektrárne dobre naplánované
a umiestnené, nepredstavujú pre vtáky a zvieratá
žiadne nebezpečenstvo. Známe organizácie zamerané na ochranu prírody, napr. Britská kráľovská spoločnosť pre ochranu vtákov alebo Svetový fond pre
ochranu prírody WWF, podporujú veternú energetiku, pretože neznamená nebezpečenstvo pre zvieratá.
Horeuvedená Britská kráľovská spoločnosť pre
ochranu vtákov uskutočnila prieskum na veterných
elektrárňach vo Walese a dospela k záveru, že na každých 10 tisíc vtákov, ktoré preletia cez veternú elektráreň pripadá iba jedna smrteľná kolízia.
Skutočný nepriateľ vtákov je však inde. Napríklad
vo Veľkej Británii zahynie ročne cez 10 miliónov vtákov na diaľniciach. V USA pri strete s autami zahynie najmenej 60 miliónov vtákov ročne, najmenej 98
miliónov umiera kvôli nárazom do budov a okien a 4
milióny pri zrážkach s telekomunikačnými stĺpmi.
Treba podotknúť, že súčasťou štúdie vplyvu na životné prostredie je i komplexný monitoring vtáctva,
ktorý detailne posudzuje vplyv veterného parku na
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vtáctvo. Závery monitoringu sú smerodajné v tejto
oblasti, ktoré projektanti veterných parkov rešpektujú v plnej miere.
Veterné elektrárne a stroboskopický efekt
Pokiaľ stojí veterná elektráreň medzi vami a nízkopoloženým slnkom môže vzniknúť mihanie svetla, tzv. stroboskopický efekt. Ak zoberiame do úvahy
svit slnka, smer vetra a priemernú oblačnosť, možno
skonštatovať, že daný jav môže vzniknúť za veľmi teoretických podmienok a može trvať maximálne 5–6
hodín za celý rok. Stroboskopický efekt však možno
obmedziť jednoduchým matným náterom listov rotora.
Veterné elektrárne a televízny,
resp. rádiový príjem
Stožiare veterných elektrární vadia televíznemu či
rádiovému signálu rovnako ako akýkoľvek komín.
Ten elektromagnetické pole narušuje, ale príjmu rozhlasu, televízie alebo siete mobilných operátorov to
nevadí. Dnešné moderné turbíny sa vyrábajú z materiálov, ktoré elektromagnetické vlny neodrážajú.
Ing. Peter Hegeduš,
CE Energy, s.r.o. Bratislava
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Správa o činnosti
mestskej polície Šaľa za rok 2006
predložená na rokovaní mestského zastupiteľstva
Priestupky (Zákon SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
V roku 2006 bolo oznámených a zistených 4703
prípadov na území mesta Šaľa. Z toho zaevidovaných bolo celkom 2264 priestupkov. V blokovom
konaní bolo prejednaných celkom 429 priestupkov v celkovej sume 144 900,– Sk. Prejednaných
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste bolo 110 priestupkov na
celkovú sumu 74200,– Sk. Dohovorom bolo vyriešených celkom 1619 priestupkov.
Riešenia priestupkov podľa pokút: porušenia
§47, 48 – proti verejnému poriadku bolo riešených 38 priestupkov v celkovej sume 19000,– Sk
a vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste bolo riešených 32 priestupkov v celkovej sume
21000,– Sk. §49 – proti občianskemu spolunažívaniu boli riešené 2 priestupky v celkovej sume
300,– Sk a vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste boli riešené 3 priestupky v celkovej

MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA
» Dňa 22.4.2007 o 08.55 hod. nahlásili na MsP,
že na ul. Vlčanská pobehuje malé dieťa, oblečené len v plienke. V spolupráci s primátorom mesta bolo dieťa hospitalizované v NsP
Šaľa na detskom odd. Pátranie po rodičoch
vyhlásené v mest. rozhlase. V čase o 10.10
hod. sa prihlásil otec dieťaťa, D.Š. bytom Šaľa.
Dieťa si prevzal z NsP.
» Dňa 24.4.2007 o 12.15 hod. sa dopustil drobnej krádeže v HM Tesco na ul. Lúčnej 25-ročný M.S. z Hájskeho. Menovaný bol vyriešený
blokovou pokutou 200,- Sk.
» Dňa 27.4.2007 o 20.20 hod. sa dopustil drobnej krádeže v HM Tesco na ul. Lúčnej 41ročný M.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený
blokovou pokutou 1.000,- Sk.
» Dňa 28.4.2007 o 00.35 hod. na ul. Hlavnej rušil nočný kľud spevom 18-ročný S. M. zo Šale.
Vyriešený blokovou pokutou 200,- Sk.

sume 2500,– Sk. §50 – proti majetku bolo riešených 65 priestupkov v celkovej sume 25 300,– Sk
a vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste bolo riešených 47 priestupkov v celkovej sume
32700,– Sk. §22 – proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky bolo riešených 166 priestupkov
v celkovej sume 54 300,– Sk a vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste bolo riešených 16
priestupkov v celkovej sume 10100,– Sk. Porušením VZN mesta Šaľa bolo riešených 153 priestupkov v celkovej sume 44 500,– Sk a vydaním bloku
na pokutu nezaplatenú na mieste bolo riešených
11 priestupkov v celkovej sume 7400,– Sk.
Ostatné priestupky: bolo riešených 5 priestupkov v celkovej sume 1500,– Sk. Vydaním bloku
na pokutu nezaplatenú na mieste bol riešený 1
priestupok v sume 500 Sk.
Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na
príslušníkov mestskej polície:
Za rok 2006 bolo vykonaných celkom 135 zákrokov a donucovacie prostriedky boli použité
v 39 prípadoch.
Pri riešení uvedených priestupkov a pri služobných zákrokoch príslušníci mestskej polície
využili dostupné donucovacie prostriedky, ktoré
boli použité v zmysle zákona. Pri použití donucovacích prostriedkov nebola žiadna osoba zranená
a pri služobnom zákroku bol zranený 1 príslušník
mestskej polície Šaľa.
Činnosť pri plnení úloh mestskej polície:
Celkový počet osôb, ktorým bola obmedzená
osobná sloboda zákrokmi, vykonanými príslušníkmi mestskej polície bol 86. Z uvedeného počtu bolo predvedených na útvar MsP 62 občanov,
na útvar policajného zboru 24 občanov.
Ďalšia činnosť mestskej polície:
V priebehu roku MsP v Šali vykonala viacero
mimoriadnych preventívnych akcií zameraných
na ochranu majetku, kriminálnu a protidrogo-
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vú prevenciu /v denných a nočných hodinách/.
Niektoré akcie boli organizované v spolupráci
s Odborom kriminálnej polície a s OOPZ Šaľa.
Preventívne aktivity mestskej polície:
1/ zvýšila obchôdzkovú činnosť
2/ hliadky MsP vykonali mimoriadne služby v civilnom odeve na inkriminovaných miestach
v meste v spolupráci s OOPZ, s ÚJaKP NZ
detašované pracovisko Šaľa, a s ORPZ Nové
Zámky
3/ rozšírila počet objektov napojených na SRP
4/ zrealizovala 53 prednášok na materských, základných a stredných školách
5/pokračovala v preventívnom projekte LUMIPER na území mesta Šaľa v spolupráci s KÚ,
PZ SR, s odborom sociálnych vecí, ktorého

úlohou je zachytiť mladistvých alebo maloletých v nočných prevádzkach a pri požívaní alkoholických nápojov
6/ zlepšila spoluprácu a výmenu informácií medzi MsP Šaľa a OOPZ Šaľa
7/ počas školského roku v čase od 7.15 h. až 8.00
h. hliadkujú príslušníci MsP pri štyroch ZŠ
a dohliadajú na bezpečný prechod detí cez cestu
8/ vytvorila špecializovanú skupinu policajtov na
odchyt túlavých psov a zabezpečila ich vyškolenie /každý je držiteľom osvedčenia na odchyt
túlavých psov/
9/ prevádzkuje kamerový systém
10/ realizácia projektu „Správaj sa normálne“ pre
piatakov ZŠ J. Murgaša
Peter Krokavec

Štatistické vyhodnotenie činnosti
MsP Šaľa za mesiac apríl 2007:
Priestupok
VZN 3
VZN 3/03
VZN 8
VZN 14
VZN 16
VZN 35
PCO výjazd
§ 47
§ 49
§ 50
Zákazové značenia
§ 24
315/96
Dopravné nehody
Trestné činy
Iné prípady
Spolu:
Blokové pokuty:

Názov priestupku
Obchodná a podnikateľská činnosť
O ochrane ovzd.pred zneč.lát.a o popl.za zneč.ovzdušia
O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe zelene
O státí 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
Občianske spolunažívanie
Proti majetku
Dopravné značky
Na úseku podnikania
O premávke na pozemných komunikáciách

26 pokút v celkovej sume

2
2
16
14
2
33
76
49
26
49
22
2
6
4
3
60
366
9 300,-

por. Ján Komjáthy
veliteľ odd. štatistiky a evidencie MsP v Šali
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BILANCOVALI ŠPORTOVCI
MESTA a OKRESU

V

aprílovom mesačníku sme prezentovali najlepších športovcov, trénerov, funkcionárov
a kolektívy, ktorí dostali za svoje športové výkony
a aktivity, ktoré vyhodnotilo Mesto Šaľa, vyznamenanie z rúk zástupcov vedenia Mesta Šaľa. Súčasťou
„Vyhodnotenia najúspešnejších športovcov, trénerov,
funkcionárov a kolektívov“ bolo tiež vyhodnotenie
Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov
(OATJK) Šaľa, ktoré sa uskutočnilo spoločne už po
desiatykrát. OATJK Šaľa vyhodnotila a odovzdala
poháre osobne predsedom asociácie JUDr. Ľudovítom Marinčákom a podpredsedom OATJK Ľudovítom Kováčom „Najúspešnejším“ v nasledovných
kategóriách:
Kategória celoštátne súťaže – kolektívy:
1. futbalové mužstvo Slovan Duslo Šaľa – v zákl.
časti ligy druhý – baráž o postup; 2. futbalové družstvo žien Slovan Duslo Šaľa – majster SR, účastník
Ligy majstrov; 3. družstvo voltíže Slávia SOUP Šaľa
– majster SR, 6. miesto na jazdeckej olympiáde v Aachene; hádzanárske družstvo žien Duslo Šaľa – víťaz
SP, 3. miesto vo WHIL, LM a EHF; družstvo st. dorasteniek – HK Junior Močenok, víťaz 2. ligy, druhé
v 1. lige.
Kategória celoštátne súťaže – jednotlivci:
1. Ladislav Majdlen – Slávia SOUP Šaľa, voltížny
majster SR, 3. miesto na olympiáde v Aachene; 2.
Katarína Dugovičová – FK Duslo Šaľa, majster SR,
najlepší strelec ligy; 3. Ľudovít Dékány – FK Duslo
Šaľa, najlepší strelec, opora v jesennej časti ligy; 4.
Veronika Filipová – ĽAO Duslo Šaľa, dorast. majsterka SR v hode diskom; 5. Jana Fabiánová – brankárska
opora účastníka hádz. WHIL, HK Duslo Šaľa; Adrián
Danada – dorast. futbalista Slovan Duslo Šaľa, opora
mužstva.
Kategória regionálne súťaže – kolektívy:
1. FK ŠK Tešedíkovo – seniori vyhrali V. ligu, po
jeseni prvé miesto v IV. lige; 2. HK Slovan Duslo Šaľa – družstvo st. žiačok je po jeseni na postupovom
mieste; 3. MHK Šaľa – hokejové mužstvo st. žiakov
skončilo v 2. lige na druhom mieste; ŠSS Močenok
– hádzanárky ZŠ Močenok vyhrali krajskú ligu šport.
stredísk.
Kategória regionálne súťaže – jednotlivci:
1. Ján Chrenko (ŠK Tešedíkovo) – kapitán a opo-

ra futb. kolektívu IV. ligy; 2. Silvia Lenčéšová (HK Ju
nior Močenok) – osobnosť hádz. družstva st. žiačky;
3. Koloman Györi (FC Neded) – kapitán a opora 3. li
gového mužstva seniorov; 4. Zuzana Haládiková (HK
Duslo Šaľa) – brankárska opora a vo výbere NSK; 5.
Szabolc Bergendi (FC Kráľová n/V) – najlepší strelec,
opora sen. mužstva; Paulína Móriová (karate – Duslo
Šaľa) – v rámci region. súť. pravidelná medailistka.
Kateg. technické a netradičné športy – kolektívy:
1. KŠP Tritón Šaľa – 2. miesto v Lige mládeže v plutvovom a plávaní pod vodou; 2. ŠSK Šaľa – bronzové
družstvo puškárov na MSR v streľbe v Domaniži; 3.
TS Jumping Šaľa – tan. skupina získala na MSR 2. a 3.
miesto. Na ME štvrté; MsO SRZ Šaľa – šport. rybári
skončili v 2. slovenskej lige na treťom mieste.
Kateg. technické a netradič. športy – jednotlivci:
1. František Liptai ml. (ŠSS Šaľa) – majster SR
v streľbe z ľubov. malokalibrovky; 2. Michal Fülöp
(ŠKP Tritón Šaľa) – 4-násobný MSR v plutvovom
plávaní; 3. Viktória Borovská (TK Jumping Šaľa) – 3.
miesto z ME v šport. tancoch; 4. Lenka Zvalová (Model klub Marine Šaľa) – jun. majsterka SR v triede
FSR; 5. Ján Komjáthy (kynológia) – družstvo vybojovalo na MSR zlato a striebro.
Kateg. úspešní tréneri (bez určenia poradia):
Jana Majdlenová (SOUP Šaľa) – trénerka voltíže,
MSR a bronz z Aachenu; František Csemez (KŠP
Tritón Šaľa) – tréner úspešných medailistov z MSR;
Darina Braunová (HK Duslo Šaľa) – trénerka žien vo
WHIL, víťazi Slov. pohára, LM; Vincent Černák (šach
Duslo Šaľa) – tréner mládeže v oddiele a v CVČ; Milan Kriška (RC model klub Šaľa) – tréner mladých
modelárov v klube; Mária Kostková (HK Duslo Šaľa) – dlhoročná trénerka šalianskej hádz. mládeže;
Zoltán Mojzeš (FK Duslo Šaľa) – tréner najmenších
futbal. adeptov prípravky; Bohuš Pákozdy (Eldus
Močenok) – tréner dorast. mužstva v 4. futbal. lige;
Marián Slabécius (karate – Duslo Šaľa) – vychoval
niekoľko medailistov z MSR; Ing. Pavel Tokár (MHK
Duslo Šaľa) – žiaci úspešne reprezentujú v 2. hok. lige; Karol Szabo (FK Žihárec) – tréner mužstva seniorov, ktoré je na 1. mieste v súťaži; Mgr. Gyula Fördös
(FC Neded) – tréner futb. mládeže a zakladateľ stoln.
tenisu; Mgr. Štefan Muran (Eldus Močenok) – šéftréner mládeže v úspešnom oddiele.
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Kateg. zaslúžilí funkcionári (bez urč. poradia):
Gyula Borsányi (ŠK Tešedíkovo) – predseda futb.
klubu, ktorý pôsobí v 4. lige; Benjamín Horváth
(MHK Šaľa) – aktívny funkcionár v mestskom hokej.
klube; Ing. Ján Hudák (HK Duslo Šaľa) – hybná páka hádzanárskeho klubu v Šali; Ladislav Kokeš (TIBI

Hobas cup – medzinárodný futbalový
turnaj juniorov v Šali
23. júna 2007
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Účastníci:
Šaľa, Slovensko
Dabrowa Górnicza, Poľsko
Ferlach, Rakúsko
Ljubljana, Slovinsko
Nyíregyháza, Maďarsko
Russe, Bulharsko
Sibiu, Rumunsko
Uherské Hradiště, Česko
Velden, Rakúsko
Mužstvo: 5 hráčov + 1 brankár,
hráči narodení 1.1.1997 a neskôr

H. Kráľová) – predseda KFC a organizátor halových
MO; Štefan Lenický (HK Junior Močenok) – dlhoročný funkcionár hádzan. klubu; Ivan Hrobár (Eldus
Močenok) – agilný funkcionár prvoligového futb.
klubu; Dušan Oriško (Progres Selice) – po skončení
aktívnej činnosti člen výboru FK; Jozef Timár (skauting Šaľa) – zástupca vedúceho zboru skautov v Šali; František Kocsis (FC Neded) – bývalý predseda,
sústavne pomáha v činnosti FC; Tomáš Sedlár (Duslo Šaľa) – v oddiele vodnej turist. patrí k aktívnym
funkcion; Juraj Varga (Termál Diakovce) – viac ako
40 rokov pôsobí v rôznych funkciách; Ing. Miroslav
Wöllner (FK Duslo Šaľa) – prezident FK bojujúceho
o postup; Ing. Dušan Zvalo (Marine klub Šaľa) – tréner vychoval úspešných modelárov v SR
Kateg. – osobitne ocenené podniky a firmy:
OATJK Šaľa osobitným ocenením odmenila podniky a firmy, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na
podpore športu v meste a regióne Šaľa; DUSLO a.s.
Šaľa, ProCS s.r.o. Šaľa, Menert s.r.o. Šaľa, TIBI Horná
Kráľová, Eldus a.s. Šaľa, JAKO Slovakia a PKP Systém, spol. s.r.o. Šaľa.
Kateg. – osobitne ocenení funkcionári:
Mgr. Július Kolenčík – zakladateľ hádzanej v Močenku, tréner, podpredseda VV OATJK; Ladislav Kovács – dlhoročný činovník v hádzanárskom hnutí,
tajomník HK Duslo Šaľa; Mgr. Ján Garčár – tréner
a funkcionár v oblasti turistiky v okresoch Galanta a Šaľa; Ing. Jozef Kukan – zakladateľ stoln. tenisu v Trnovci n/V, sponzor a stále aktívny hráč; Ing.
Michal Lužica – funkcionár FK Duslo, predseda
a aktívny hráč st. tenisu Tatran Šaľa; JUDr. Ľudovít
Marinčák – Slovan Duslo Šaľa, predseda TJ a OATJK,
funkcionár KŠC Nitra a spoluorganizátor
Ceny odovzdali: vedúca odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre Ing. Helena Psotová a prednosta
obvodného úradu v Šali Mgr. Jaroslav Barcúch.
Ako ukázali výsledky športovcov, trénerov, funkcionárov ako aj kolektívov vyhodnotených Mestom
Šaľa a OATJK za rok 2006 „naši“ odmenení v nejednom prípade potvrdili na podujatiach krajského, celoslovenského, či zahraničného charakteru, že majú
nielen talent a schopnosti, ale vedia si vážiť vytvorené
podmienky pre svoj výkonnostný rast a dobrú reprezentáciu jednotlivých oddielov, mesta a okresu Šaľa,
za čo im patrí aj z tohto miesta poďakovanie.
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ŠPORTOVÁ MOZAIKA

» Jazdecká sezóna odštartovala v Šali
SOUP Šaľa bolo dejiskom úvodného kola Slovenského voltížneho pohára. Výbornú formu a spoľahlivé výkony potvrdili jazdci domácej TJ Slávia SOUP, ktorí dokázali zvíťaziť v piatich zo šiestich súťaží.
Z výsledkov vyberáme: v kategórii mužov vyhral
Adrián Tóth (kôň Flasch) a tretí skončil Tomáš Sátor (obaja Šaľa). V kategórii žien zvíťazila Silvia Ižmanová (kôň Morelo) a tretie miesto obsadila ďalšia
Šalianka Kristína Balušíková. V juniorskej kategórii
vyhral Michal Fogaš (Galaxia Poprad) pred Ivanom
Slezákom (SOUP Šaľa), u dievčat sa z prvenstva tešila Margita Šagátová a tretia skončila ďalšia Šalianka Lucia Vlasáková. V súťaži skupín, medzi seniormi
dominovalo SOUP Šaľa (S. Ižmanová, A. Bičová, R.
Psota, A. Tóth, M. Fogaš, V. Naštický a L. Holbíková) – kôň Vilám, lonžér Jana Majdlenová a rovnako
úspešne si počínali mladší kolegovia z SOUP Šaľa,
ktorí vyhrali juniorskú súťaž skupín v zložení: M.
Šagátová, L. Vlasáková, I. Slezák, T. Szekerešová, Z.
Štrbavá, L. Miškovičová a M. Meluš (kôň Rambo).
Okrem víťazných jazdcov boli vyhodnotené aj dva
najlepšie kone. V cvičeniach jednotlivcov bol najlepší kôň Flasch a v súťažiach skupín kôň Vilám, obaja
zo stajne Slávia SOUP Šaľa. Trénerka a lonžérka najúspešnejšieho kolektívu SOUP Šaľa Jana Majdlenová
tesne po skončení pretekov povedala: „V tomto roku
nás čaká niekoľko významných podujatí, medzi ktoré

bude dozaista patriť už 17. ročník medzinárodného
Svetového voltížneho pohára v Šali, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.–3. júna a štart na tohoročnom vrchole
jazdeckej sezóny na otvorených majstrovstvách Európy v Káposvári.“

» Najmladší strelci s medailami
Slovenský strelecký zväz usporiadal v Košiciach
majstrovstvá Slovenska v streľbe žiakov a mládeže
zo vzduchových zbraní. Na základe výsledkov z nominačných pretekov šaliansky strelecký klub na nich
reprezentovali piati strelci, ktorí dosiahli vynikajúce
výsledky, keď si vybojovali 5 medailových umiestnení. Zlatú medailu vybojoval Peter Pavlík v disciplíne
VzPU – 3 x 20 s nástrelom 566 bodov a Tomáš Bednár v disciplíne VzPU (stoj) s nástrelom 377 bodov,
čím si naviac vytvoril osobný rekord. Striebornú
medailu „vystrieľalo“ družstvo ŠSK Šaľa (Koloman
Polgár, Peter Pavlík, a Róbert Baručák) v disciplíne VzPU 3x20 s nástrelom 1671 bodov a rovnaký
kov získalo družstvo v rovnakom zložení v disciplíne VzPU – ISSF s nástrelom 1187 bodov. Bronzovú
medailu naviac pridal Peter Pavlík v disciplíne VzPU
– ISSF, keď skončil tretí s rovnakým výkonom 399
bodov ako strelci na cennejších stupňoch. Prísľubom
do budúcna je tiež umiestnenie najmladšieho strelca
iba 8-ročného Mirka Lipovského, ktorý v disciplíne
VzPU – Slávia obsadil 13. miesto. Výsledky našich

Z HÁDZANÁRSKEJ A FUTBALOVEJ KUCHYNE
Hádzaná:
Hádzanárky majú striebro
čase našej uzávierky vyvrcholili záverečné
súboje v ženskej medzinárodnej hádzanárskej WHIL – ročník 2006/2007 a tak ako sme vás
informovali v minulom čísle, zverenkyne trénerky
Dariny Braunovej hráčky Slovana Duslo Šaľa skončili
o jedno mieste v základnej časti lepšie ako v ročníku
2005/6, keď obsadili tretie miesto. Konečná tabuľka
WHIL po 22. kole: 1. Michalovce 744:510 – 40 bodov,
2. Duslo Šaľa 638:480 – 39 bodov, 3. Banská Bystrica 655:533 – 31 bodov, 4. Veselí n/M 527:491 – 29
bodov, 5. Slávia Praha 591:527 – 27 bodov, 6. Olomouc 580:522 – 24 bodov, 7. Štart Bratislava 535:561
– 22 bodov, 8. Trenčín 523:555 – 18 bodov, 9. Casta
Písek 562:617 – 16 bodov, 10. Zlín 494:649 – 9 bodov, 11. Partizánske 439:632 – 5 bodov, 12. Kunovice
427:631 – 4 body. Poznámka autora: Prvé 4 mužstvá
(Slovensko) a (Česko) zohrajú play – off o postup do

V

finále a titul majstra vlastnej krajiny, posledné mužstvá: Slávia Partizánske a ZFP Kunovice zostúpili do
druhej ligy.
» Semifinále play – off
Slovan Duslo Šaľa – ŠKP Banská Bystrica na stretnutia 3:1, po výsledkoch: 29:24, 36:22, 25:31 a 31:27.
» Finále play – off
Iuventa Michalovce – Slovan Duslo Šaľa 28:21
a 26:14. Tretí zápas Slovan Duslo Šaľa – Michalovce
19:25. Iuventa zvíťazila celkovo 3:0 a získala titul. Slovan Duslo Šaľa obsadil druhé miesto.
FUTBAL:
V nadstavbovej súťaži malé zlepšenie
relínacia súťaž v boji o postup do futbalovej Corgoň ligy ročník 2007/2008, v ktorom
štartujú v peletóne 8 účastníkov aj futbalisti Slovana
Duslo Šaľa pomaly, ale isto finišuje, keď jej účastníci
odohrali už 10 kôl. Reprezentantom nášho mesta sa
nedarí tak ako by si želal tréner Peter Ančic, ale aj

P
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šport
Športovci zaznamenali stratu

V

prvej májovej dekáde sa na šalianskom cintoríne rozlúčili s bývalým
dlhoročným predsedom Telovýchovnej jednoty Slovan Duslo Šaľa Andrejom Gažíkom, ktorý zomrel vo veku 75 rokov, spoluobčania, ale aj široká
športová verejnosť. V osobe Andreja Gažíka stráca telovýchovné hnutie v šalianskom regióne, ale aj v Nitrianskom kraji silnú osobnosť. Najskôr ako aktívny športovec a neskôr ako agilný funkcionár sa pričinil o napredovanie najväčšej telovýchovnej jednoty nielen na poli športovom, ale tiež v oblasti budovania
a výstavby významných športovísk v meste Šaľa, medzi ktoré bezosporu patria
mestská športová hala, kolkáreň, či futbalový areál.
Česť jeho pamiatke!

» Medzinárodný plavecký TRITÓN cup
Na druhom ročníku medzinárodných pretekov
v plávaní a plávaní pod vodou Tritón cup Šaľa štartovalo 181 pretekárov z 12 klubov Česka, Maďarska
Srbska a kompletnej slovenskej plaveckej špičky.
V silnej medzinárodnej konkurencii si dobre počínali pretekári Tritónu Šaľa, ktorí zvíťazili v 10 disciplínach vo svojich kategóriách (3 x Ivana Hanáková
široká rodina futbalových priaznivcov. Oproti prvej
polovičke súťaže sme už konečne zaknihovali aj víťazstvo s bratislavským Interom, ale napriek trojbodovému zisku sa nám vidina boja o postup do Corgoň ligy pomaly, ale isto vzďaľuje.
Výsledky posledných kôl: 6. kolo: VION Zlaté Moravce – Duslo Šaľa 3:2 (Valachovič, Vyskoč). 7. kolo:

a Michaela Zušťáková, 2 x Patrik Ščasný, 1x Orsolya Bondor a štafeta 4x200 v zložení: Patrik Ščasný,
Martin Mika, Orsolya Bondor a Barbora Pohlová).
K úspechom druhého najlepšieho kolektívu na Slovensku z minulého roku na medzinárodnom podujatí prispeli siedmymi druhými miestami a ôsmymi
tretími miestami ďalší úspešní pretekári ŠKP TRITÓNU: Michal Fülöp, Peter Takács, Martin Mika, Ema
Lišková, Barbora Kanišová. K úspechom šalianskeho
plávania prispel s dvoma prvenstvami aj David Starko z ŠKP AMFORA. Ceny za najhodnotnejšie výkony v kategórii chlapcov si odniesol Szabolcs Szolcsák
a u dievčat Lilla Székely obaja z maďarského klubu
Mátrai Eromu. V hodnotení 12 klubov bol najúspešnejší Eromu Mátrai, pred Ádorjanom Kaposvár, Nep
tunom Bratislava a Tritónom Šaľa.
Duslo Šaľa – Spartak Trnava 1:2 (Lancz), 8. kolo: Duslo Šaľa – Rim. Sobota 2:3 (Čirik, Lancz), 9. kolo: Inter
Bratislava – Duslo Šaľa 1:3 (Čirik, Vencel, Čižmár),
10. kolo: Duslo Šaľa – ZŤS Dubnica 1:1 (Obert).
Tabuľka po 12. kole
1.Spartak Trnava
12 6 4 2 16:11 22
2. ZTS Dubnica
12 5 5 2 13:9 20
3. FC ViOn Z. Moravce 12 6 0 6 17:14 18
4. AS Trenčín
12 4 5 3 18:16 17
5. Inter Bratislava
12 4 4 4 12:12 16
6. ŠK Eldus Močenok
12 3 6 3 13:16 15
7. FC Rim. Sobota
12 3 3 6 14:20 12
8. Slovan Duslo Šaľa
12 1 5 6 14:19 8
Najbližší program futbalistov
Slovan Duslo Šaľa
» SO 26.5.2007 o 17.00 hod.
Slovan Duslo Šaľa – VION Zl. Moravce
» STR 30.5.2007 o 17.00 hod.
Spartak Trnava – Slovan Duslo Šaľa

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef Sklenár

strelcov, ktorí sú členmi školského športového strediska na ZŠ J. Hollého v Šali – Veči a sú povďační
riaditeľovi školy Rudolfovi Kuklovskému za vytvorené podmienky a získané medaily sú aj malou odmenou pre ich trénerov Františka Liptaia st. a Ľudovíta
Kováča. Výkony najmladších šalianskych strelcov na
majstrovstvách Slovenska sú prísľubom do budúcna.
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predstavujeme

Žijú medzi nami

V

stupom SR do Európskej Únie sme prevzali
alebo postupne preberáme legislatívne normy týkajúce sa diskriminácie niektorých skupín obyvateľstva vo všetkých oblastiach života. Jednou zo
skupín sú občania so zdravotným postihnutím. Ich
postavenie vzhľadom k trvalej zmene ich fyzických
alebo duševných schopností vyžaduje špecifickú starostlivosť ako od orgánov štátnej a verejnej správy,
tak aj od mimovládnych organizácií. V meste Šaľa
pôsobí v tejto oblasti aj Slovenský zväz zdravotne postihnutých.
Jednou z podmienok účinnosti práce takejto organizácie sú okrem dostatočného počtu dobrovoľníkov aj nevyhnutné materiálne predpoklady. V našom
meste, ako v jednom z mála, máme tieto podmienky na celkom slušnej úrovni. Mestský úrad v Šali,
prostredníctvom Organizácie sociálnej starostlivosti
a v spolupráci s Okresnou radou slovenského zväzu
zdravotne postihnutých, zabezpečuje činnosť Klubu zdravotne postihnutých občanov. Klub združuje
okrem ZO SZZP v Šali aj organizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO rodičov zdravotne
postihnutých detí a umožňuje aj činnosť organizácie
psoriatikov a atopikov a tiež združenia AURA /Združenie občanov postihnutých epilepsiou/.
Činnosť klubu zdravotne postihnutých občanov je
smerovaná na naplnenie kultúrnych, spoločenských
a ostatných špecifických potrieb tejto skupiny obyvateľov nášho mesta.
Najrozšírenejšou, ale aj najžiadanejšou službou je
sociálne poradenstvo. Vykonáva sa v zmysle Zákona
o sociálnej pomoci dobrovoľníkom s certifikovaným
osvedčením a je zamerané na samotný zákon o sociál
nej pomoci, ale aj ostatných zákonov týkajúcich sa
občanov so zdravotným postihnutím.
Značnú časť našej práce predstavuje aj snaha
zlepšiť postavenie zdravotne postihnutých občanov
na trhu práce. Okrem vysvetľovania zákona o službách zamestnanosti sme zariadili v KZPO počítačovú učebňu pre získanie gramotnosti v tejto oblasti.
Pomáha to občanom so zdravotným postihnutím aj
získať „odvahu“ na používanie bezhotovostného platobného styku.
Ďalšou oblasťou, ktorou sa intenzívne zaoberáme,
je odstraňovanie architektonických bariér v našom
meste. Naša úloha spočíva hlavne v mapovaní situ-

ácie a v spolupráci s orgánmi samosprávy a štátnej
správy. S uspokojením sme prijali debariérizáciu Pošty v meste, vyhradené parkovacie miesta a vodiace
pásy pre nevidiacich na „pešej zóne“, odstraňovanie
bariér na prechodoch pre chodcov, ale aj bezbariérové vstupy do nových a rekonštruovaných budov.
Veríme, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Odstraňovanie architektonických bariér je zväčša finančne náročné, no sú aj bariéry na odstránenie
ktorých stačí iba dobrá vôľa a pochopenie. Medzi takéto patrí aj stavanie reklamných stojanov na chodník. Pre nevidiacich môže byť takáto bariéra veľmi
nebezpečná.
Dôležitou oblasťou našej práce je aj osveta v zdravotnej výchove organizovaním lekárskych prednášok z jednotlivých oblastí zdravotného postihnutia
a v spolupráci s organizáciou Červeného kríža aj
niektoré preventívne vyšetrenia.
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Klubu zdravotne postihnutých občanov je organizácia kultúrneho
a spoločenského vyžitia členov. Okrem pravidelných
klubových dní /pondelok, streda a štvrtok/, organizujeme mimoriadne spoločenské podujatia, ako sú Deň
matiek, Deň detí alebo Deň nevidiacich a podobne.
Spravidla dvakrát do roka organizujeme návštevu divadelného prestavenia v DAB Nitra a SND Bratislava.
V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizujeme návštevy termálnych kúpalísk
a nenáročných jednodňových zájazdov.
Prostredníctvom grantu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa nám podarilo rekonštruovať
budovu klubu a chceme v tejto činnosti pokračovať.
Na záver je potrebné konštatovať, že vďaka mestskému zastupiteľstvu, Organizácii sociálnej starostlivosti pri MsÚ v Šali, pracovisku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, podnikom a podnikateľom, ktorí
nám sponzorsky pomohli, sa nám aspoň čiastočne
darí plniť motto EÚ, ktorá rok 2007 vyhlásila za rok
rovnakých príležitostí pre všetkých.
Ľudovít Dojčán
predseda OR SZZP v Šali
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FESTIVAL MEDIAWAVE´07

P

očas posledných dvoch aprílových víkendov sa uskutočnil v Šali filmový a hudobný
festival MEDIAWAVE ´07. Hlavným miestom konania tohto medzinárodného festivalu je maďarské
mesto Győr. V Šali sa jednotlivé podujatia uskutočnili v Mestskom kultúrnom stredisku a v Čajovni
na konci vesmíru. Počas prvého večera festivalu,
dňa 20. apríla, mali diváci možnosť pozrieť si dva
filmy – Iné svety a Silný kafe. V rámci hudobných
vystúpení sa ako prvá predstavila skupina CAPRE
ZO ŠALY, ktorá hrá ambientnú hudbu s prvkami
etna a elektroniky. Po nich vystúpila Šaľanom dobre známa kapela AFRO CAMPANA, ktorá zahrala
tradičné rytmy západnej Afriky a rytmy latinskej
Ameriky doplnené spevom. Sobotňajší večer prvého víkendu festivalu sa niesol v znamení jazzu.
Vystúpila maďarská jazzová skupina OLÁH SZA-

BOLCS QUARTETT, ktorej repertoár sa skladá
z hudobných diel Szabolcsa Oláha, Dániela Mestera, či Mártona Soósa. Štvorica hudobníkov zo
Zvolena, hrajúcich pod názvom COMP & NEROS
prišla na rad v nedeľu 22. 4. a svojím vystúpením,
počas ktorého prenikla do tajov elektroniky skom
binovanej s prvkami jazzu a ambientu, uzavrela
prvý víkend festivalu. Ďalšie koncertné vystúpenia, ktoré sa uskutočnili 28. apríla, sa už konali
v Čajovni na konci vesmíru. Prítomných divákov
dostal do varu francúzsky husľový virtuóz Baltazár Montanáro. Jeho hudobná improvizácia bola
cestou a putovaním do sveta fantázie a vyslúžila
si veľký potlesk publika. Medzinárodný program
Mediawave´07 v Šali uzavrel mladý hudobník ISO
BUTANE hrajúci elektronickú hudbu.
Denisa Miklášová

MÁJOVÁ RADOSŤ V ŠALI

S

viatok 1. mája snáď každý z nás rád trávi v spoločnosti príjemnej hudby a dobrého občerstvenia. A práve preto pripravilo Mestské
kultúrne stredisko v Šali na tento deň program pod
výstižným názvom Májová radosť, ktorá sa uskutočnila v centre mesta pred Mestským úradom v Šali.
Krátko popoludní celé podujatie otvorili mažoretky
zo ZUŠ Šaľa, po ktorých svojim milým vystúpením
potešili prítomných divákov deti zo Základnej školy
Krátka, ktoré pôsobia vo folklórnom súbore Kratu-

lienka. V rámci hudobných vystúpení sa predstavila
s dychovou hudbou kapela Duslanka, divákov rozospievali známe ľudové melódie v podaní skupiny
Konopa z Veľkého Grobu a po nich vystúpila Šaľanom dobre známa domáca kapela Country mix. Od
17–tej hodiny sa už plné námestie zabávalo na známe hity skupiny Senzus. Samozrejme nemohla chýbať ani dobrá pečená klobása, či cigánska pečienka,
bez ktorej si 1. máj ani nevieme predstaviť.
Denisa Miklášová
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Večianske
slávnosti

V

dňoch 11. a 12. mája 2007 zorganizovalo
Mestské kultúrne stredisko v Šali 3. ročník
hudobného a pivného festivalu, ktorý sa už tradične
koná pod názvom Večianske slávnosti. Pre všetkých
zábavy chtivých Šaľanov bol pripravený bohatý kultúrny a najmä hudobný program, ktorý počas obidvoch dní začal krátko popoludní a trval do neskorých nočných hodín. Prvý deň slávností otvorila
dychová hudba Duslanka, ktorú vystriedali speváci
Zdeno Sychra a Nora Blahová s piesňami, ktoré sú
známe najmä tým skôr narodeným. Počas vystúpenia
hlavného hosťa prvého dňa festivalu, Pavla Hammela, sa už priestor pod pódiom zaplnil a všetci prítomní diváci spolu s ním spievali hity ako Medulienka či
Učiteľka tanca. Hudobná skupina Mango Molas rozprúdila zábavu v štýle latino a dobrá nálada vydržala
napriek daždivému počasiu až do jednej hodiny po
polnoci.
Druhý deň hudobného a pivného festivalu nemohol začať inak ako programom pre našich najmenších. Svoju šikovnosť si mohli vyskúšať v rôznych
súťažno – zábavných disciplínach. Určite nielen deti,
ale aj ich rodičov zaujala Strongman show – program
silných mužov a žonglérske predstavenie svetového
rekordéra v silovom žonglovaní Milana Roskopfa.
Sobotňajší večer bol vyhradený pre koncerty hu-

STAVANIE MÁJA

S

tavanie mája je starobylý zvyk mládencov, ktorí v lese vyrúbali najčastejšie brezu
a ozdobenú ju postavili svojej milej pred dom. Túto dávnu tradíciu si postavením májového stromu
a kultúrnym programom pripomenulo spolu s obyvateľmi Šale aj Mestské kultúrne stredisko. Podujatie sa uskutočnilo 29. apríla 2007 pred Spoločenským domom vo Veči. O vyzdobenie májového
stromu stužkami a fľašou šampanského sa postaral
primátor mesta Šaľa Martin Alföldi a za úspešné
postavenie už ozdobeného stromu vďačíme večianskym dobrovoľným hasičom, ktorí si vyslúžili aj potlesk okolo stojacich divákov. V rámci kultúrneho
programu vystúpil detský folklórny súbor Borinka
z Nitry, ktorý svojim programom pripomenul dávne májové tradície. Podujatie stavania mája uzavrela ľudová hudba Mária Kotlára.
Denisa Miklášová

dobných kapiel, z ktorých ako prvá vystúpila domáca
skupina Vidno na dno. Napriek tomu, že museli svoje vystúpenie kvôli nepriaznivému počasiu skrátiť,
známymi piesňami slovenských hudobných skupín
vytvorili skvelú atmosféru. Po nich prišla na rad mladá hudobná skupina Nič nové, ktorá napriek svojmu
názvu predsa len niečo nové zahrala. Najväčšou speváckou hviezdou tohtoročných slávností bola bezpochyby Zuzana Smatanová, ktorá svoj koncert v Šali
odohrala pred plným parkoviskom fanúšikov. Počas
koncertu odspievala najmä piesne z jej najnovšieho
albumu, avšak nemohli chýbať ani známe hity Tam
kde sa neumiera, Ak sa dá či Pár dní. Výborná atmosféra vládla aj počas koncertu skupiny Nocadeň a domácej kapely Heritage, ktorá hudbou 70–tych rokov
uzavrela Večianske slávnosti 2007.
Denisa Miklášová

POZVÁNKA
Víkend detskej radosti

J

eden z najvýznamnejších detských sviatkov
– Medzinárodný deň detí sa opäť blíži. MsKS
v Šali na svojich najmenších nezabudlo a pripravuje pre nich nezabudnuteľný víkend plný detskej radosti, ktorý sa uskutoční 2.–3. júna 2007. Spomedzi
mnohých súťaží a atrakcií, ktoré sú pre deti pripravené prezradíme aspoň zopár. Prídu medzi nás detskí
zabávači – šašovia, žongléri, divadelníci, lukostrelci...
Zabávať sa a súťažiť budeme predovšetkým vonku,
ale pre milovníkov rozprávok sme pripravili aj premietanie v kine. Všetky prekvapenia vám neprezradíme, sledujte našu propagáciu a všetko sa včas dozviete. Tešíme sa na vás, milé deti a všetkých srdečne
pozývame na veľký „Víkend detskej radosti“.
Radka Putzová
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Program Kina a Msks

Zmena programu vyhradená!!!

• 31.05 - 01.06. (štvrtok, piatok)
MP 15. r
ROZHOVOR S NEPRIATEĽOM
Jeden musí zomrieť aspoň chvíľu pred tým druhým, to je
jediná známa cesta ako vyhrať vojnu.
SR, 120 min, vojnový thriller. Vstup.: 59,- Sk

Čas: 20.00 h

• 02.-03.06. (sobota, nedeľa)
MP 12.r
ZVÁDZANIE NEZNÁMEHO
Čo všetko dokážete urobiť, aby ste udržali tajomstvo?
Smrť priateľky dovedie investigatívnu reportérku k šialenému nápadu zamestnať sa pod cudzím menom a flirtovať cez internet s pravdepodobným vrahom.
USA, 115 min, ST, sexy thriller. Vstup.: 59,- S

Čas: 20.00 h

• 06.-07.06. (streda, štvrtok)
MP 15. r
EXTRÉMNE SVAHY
Päť najlepších snowboardistov sveta na Aljaške, zjazd na
hrane života... Počas príprav na extrémny závod sa skupina zbližuje, spoznáva svoje životné príbehy...
USA, 110 min, ČT, akčný. Vstup.: 59,- Sk

Čas: 20.00 h

• 09.-10.06. (sobota, nedeľa)
MP
TAJOMSTVO ROBINSONOVCOV
Myslíte si, že Vaša rodina nie je normálna? Počkajte, až
spoznáte rodinu budúcnosti! Animovaná rodinná komédia z produkcie Walta Disneyho.
USA, 96 min, SD, rodin.anim. kom. Vstup.: 59,- Sk

Čas: 17.30h

• 09.-10.06. (sobota, nedeľa)
MP 12.r.
PRÁZDNINY PÁNA BEANA
Katastrofa dostala svoj vlastný pas. Svoju neobmedzenú
fantáziu využíva k čo najkomplikovanejším riešeniam
tých najjednoduchejších problémov.
USA/VB, 100 min, ST, komédia. Vstup.: 59,- Sk Čas: 20.00 h

• 14.-15.06. (štvrtok, piatok)
MP 15. r
ZÁSTAVY NAŠICH OTCOV
Február 1945. Víťazstvo je na dosah, ale boje v Tichomorí
neustále pokračujú. Jedna z najzásadnejších a najkrvavejších bitiek celého konfliktu bola o ostrov Iwo Jima.
USA, 132 min, ST, dráma, vojn., hist. Vstup.: 59,- Sk Čas: 20.00 h

Dom kultúry Šaľa

• 16.-17.06. (sobota, nedeľa)
MP 12.r
KUPEC BENÁTSKY
Len libra ľudského mäsa nasýti jeho pomstu... Bezcitný židovský úžerník Shylock je ešte horší, ako jeho zlá povesť.
Nevynechá jedinú príležitosť, aby si nevychutnal problémy kresťanských šlachticov, ktorí sa dostanú do úzkych.
USA, 138 min, ČT, romant. kom. Vstup.: 59,- Sk Čas: 20.00 h

• 20.-21.06. (streda, štvrtok)
MP 12. r
SUNSHINE
Päťdesiat rokov v budúcnosti začína Slnko vyhasínať a
ohrozuje samotnú existenciu života na Zemi. Preto sa k
nemu vydáva kozmická loď Icarus 2 s obrovskou jadrovou
náložou, ktorá by mala Slnko znovu rozžiariť. V blízkosti
Slnka posádka zachytí núdzový signál z Icaru 1...
USA, 107 min, ČT, sci-fi. Vstup.: 59,- Sk

Čas: 20.00 h

USA, 156 min, ČD, sci-fi. Vstup.: 70,- Sk

Čas: 20.00 h

ČR, 96 min, komédia. Vstup.: 59,- Sk

Čas: 20.00 h

• 22.-23.-24.06. (piatok, sobota, nedeľa)
MP 12.r.
SPIDER - MAN 3
Ďalšie pokračovanie úspešného seriálu o pavúčom
mužovi, ktorý vznikol podľa kreslenej predlohy.
• 28.06. (štvrtok) MP 12. r
GRANDHOTEL
Nová komédia režiséra Davida Ondříčka. Ľudia sú ako
mraky. V poradí jeho štvrtý film nás zavedie do hotela
Ještěd, týčiaceho sa nad Libercom. Zvláštna zmes ľudí
pracujúca v tomto hoteli a ich životné príbehy...
• 29.-30.06.-01.07. (piatok ,sobota, nedeľa) MP 12.r.
KRÁĽOVNÁ
Strhujúci a jedinečný pohľad režiséra Stephena Frearsa 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.: 59,- Sk Čas: 20.00 h

PRIPRAVUJEME NA JÚL:
PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI SVETA, ALPHA
DOG, TAXI 4, DIVÉ SVINE

• 3.6. 07 o 15.00 h
Premietanie rozprávky.
divadelná sála DK Šaľa
• 26.5. 07 o 17.30, 20.00, 22.00 h
Večer českých filmov: Rok diabla, Fimfá- • 13.6. 07 o 10.00, 11.00 h
BDS Smejko. Bábkové predstavenie pre marum J. Wericha 2, Jedna ruka netleská
terské školy
Miesto: kino DK Šaľa. Vstupné: 60,- Sk
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma
• 28.5.- 31.5. 07
Zlatá priadka 2007 – Šaľa. 36. celoštátna • 22.-23.6.07
súťažná prehliadka detskej dramatickej tvo- Šalianske slávnosti.
Miesto: pešia zóna
rivosti.
Miesto: DK Šaľa. Vstupné: 10,- Sk
• 1.6.– 3.6. 07
Spoločenský dom Veča
Víkend detskej radosti. Program pre deti
pri príležitosti Dňa detí
• 8.6. 07 o 14.30 h
Vstupné: zdarma
Šikovné ruky. Tvorivé popoludnie pre deti
• 1.6.07 od 13.00 h
Miesto: veľká sála. Vstupné: zdarma.
Poobedie plné hier, súťaží a zábavy.
• 17.6. 07 o 17.00 h
miesto: okolo DK Šaľa
Nedeľníček. Premietanie rozprávky
• 2.6.07 o 10.00 h
Miesto: veľká sála SD Veča. Vstupné: 20,Premietanie rozprávky.
Sk
miesto: divadelná sála DK Šaľa

• 18.-26.6.07 od 8.00 do 16.00 h
Plagát roka. Výstava
Miesto: horná miestnosť. Vstupné: 10,-Sk

Kultúrne stredisko Večierka
• 25.5. 07 o 19.00 h
Súťažno–zábavné popoludnie
Miesto: sála. Vstupné: 10,- Sk
• 8.6. 07 o 15.00 h
Hračkovňa. Tvoríme obrazy z machúľ
Miesto: sála. Vstupné: zdarma
• 12.6. 07 o 10.00 h
Tvorivé dopoludnie pre deti ZŠ – maľovanie na chodník.
Miesto: sála. Vstupné: zdarma
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