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MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

termíny rokovaní mestského 
zastupiteľstva v roku 2007

22. február
29. marec
3. máj
7. jún
4. júl
6. september
11. október
15. november

13. december

VEREjNé zhROMAždENIA

S rdečne vás pozývam na verejné zhromaždenia občanov mes-
ta s vedením mesta a poslancami mestského zastupiteľstva

Šaľa-Veča  – pondelok, 7. máj, 18.00, Spoločenský dom Veča
Šaľa  – pondelok, 21. máj, 18.00, Kongresová sála mestského úradu

Stretnutia sa zúčastnia: primátor mesta, zástupca primátora, prednosta 
mestského úradu, náčelník mestskej polície, poslanci mestského zastupiteľ-
stva, zamestnanci mestského úradu

Program:  verejná diskusia – doprava
 verejná diskusia – školstvo
 priority rozpočtu na rok 2008
 diskusia

Martin Alföldi, primátor mesta

NOVé ObČIANSKE zdRužENIE
VYtVORME SPOlOČNE „OÁzY zElENE“ V NAŠOM MEStE!
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z matriky

NAŠI jubIlANtI
80 rokov: Margita Šimeková, Anna Švecová, Margita Máhrová
75 rokov: Mária Eršeková, Rozália Takácsová, Mária Žemlová, Klára Fúsko-
vá, Antónia Jahodová, Alžbeta Kováčiková, Mária Kočišová, Alžbeta Hlavatá, Margi-
ta Lakatošová.

»
»

ŠtAtIStIKA ObYVAtEĽOV MEStA

Mesiac Prírastok Úbytok Spolu
narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

Február 2007 14 37 25 36 24 511

referát evidencie obyvateľstva

z MAtRIKY
narodili sa:
Adriana Spenárová, Nicolas Berceli, Dušan Szudor, Kristína Janegová, Dávid Drevenák, 
Nina Klačková, Sebastian Paštéka, Maximilián Lenčeš, Dávid Barak, Marco Grunza, Ema 
Bérešová, Marek Rimovský, Veronika Pavlíková, Sofia Kellnerová, Fanni Császár, Simona 
Ižáková, Pavol Šúry, Michal Huček, Imanuel Lelovics, Sára Potúčková, Zuzana Prváková
uzavreli manželstvo:
Lucia Kurucová a Radovan Vincze, Mária Belovičová a Gyarfás Ľuboš, Monika Kau-
kalová a Arnold Vida, Ing. Martina Ferenczeiová a Mgr. Martin Žiška, Katarína Če-
pileková a Patrik Zimmermann 
navždy nás opustili:
František Ferencei, Anna Fašková, Ladislav Szabo, Margita Holičová, Jozef Zsitnyák, 
Gabriela Szilágyiová, František Laluch, Juliana Šímová, Mária Kovácsová, Zoltán Verle, 
Anton Iring, Juraj Kliha,  Ján Oravec, Alžbeta Siczová, Imrich Csicsai, Eduard Juríček

referát evidencie obyvateľstva

»

»

»

INzERujtE 
V MESAČNÍKu 
SAMOSPRÁVY

veľkosť plochy farebná čiernobiela

1 strana 7000 Sk 3500 Sk

1/2 strany 3500 Sk 1750 Sk

1/4 strany 1750 Sk 875 Sk

1/3 strany 2400 Sk 1200 Sk

ceny sú konečné
Zľava 10% pri rezervácii na obdodie min. 6 
mesiacov.

kontakt: noviny@sala.sk
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2. RIAdNE ROKOVANIE MEStSKéhO 
zAStuPItEĽStVA V ŠAlI  29. Marec 2007

Mestské zastupiteľstvo schválilo nový rokovací poriadok

R okovací poriadok upravuje prípravu a spô-
sob fungovania mestského zastupiteľstva. 

Niektoré jeho časti sa týkajú aj širšej verejnosti. 
V tabuľke uverejňujeme iba niekoľko bodov z ro-
kovacieho poriadku, ktoré sa týkajú občanov.

Hlasovanie o novom rokovacom poriadku: 
Za hlasovalo (16): Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, 

Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef 
Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. 
Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír 
Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, 
Milena Verešová 
Proti hlasovalo (0) 
Zdržalo sa (5): Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  MUDr. 
Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi, 
Neprítomní (4):Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. 
Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová.

Nové znenie rokovacieho poriadku Poznámka
§ 5 Materiály 
(3) Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva budú 
jednotlivým poslancom distribuované prostredníctvom po-
slaneckých schránok vo vestibule budovy mestského úradu 
najneskôr 8 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. 
V tej istej lehote budú materiály zverejnené aj na interneto-
vej stránke mesta. 

Materiály, ktoré budú na zastupiteľstve prerokovávané, bu-
dú dopredu zverejnené aj na internete, aby si ich mohli po-
zrieť aj občania.

§ 11 Rokovací deň zasadnutia mestského zastupiteľstva
Rokovacím dňom je spravidla štvrtok s tým, že rokovanie sa 
začína o 14.00 hodine a pokračuje najdlhšie do 22.00 ho-
diny, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak. Primátor 
môže zvolať rokovanie mestského zastupiteľstva aj v inom 
termíne.

Doteraz začínali rokovania o 10.00 hod. 

§ 19 Verejnosť na rokovaní
(1) Občan môže vystúpiť v rozprave k prerokovávanému 
materiálu, ak sa prihlási do rozpravy u zapisovateľky pred 
začiatkom prerokovávania materiálu. Pri nahlasovaní je po-
vinný preukázať svoju totožnosť zapisovateľke.

Občan môže vystúpiť k bodu, ktorý je na programe roko-
vania.

§ 19 Verejnosť na rokovaní
(4) Občan mesta môže vystúpiť na rokovaní mestského 
zastupiteľstva aj v bode programu Vystúpenia verejnosti, 
ktorý je súčasťou každého riadneho rokovania mestského 
zastupiteľstva. V tomto prípade nemusí nahlasovať tému 
svojho vystúpenia, ktoré môže trvať maximálne 10 minút. 
Nahlasovanie sa k tomuto bodu rokovania je možné do 
17.00 h. Bod programu Vystúpenia verejnosti sa počas ro-
kovania mestského zastupiteľstva presunie tak, aby začínal 
po 17.00 hodine ihneď, ako bude ukončený práve prerokú-
vaný bod.

Občan môže vystúpiť o 17.00 hod. so svojim príspevkom 
k akejkoľvek téme. Nemusí súvisieť so žiadnym bodom 
rokovania MsZ. Stačí sa do 17.00 zaregistrovať u zapiso-
vateľky. 

§ 31 Zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(3) Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vy-
hotoví najneskôr do 14 dní od jeho uskutočnenia a zverejní 
sa na internetovej stránke mesta.
(5) Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa uchováva najmenej po dobu 5 rokov.

Na internetovej stránke nebudú zverejnené iba uznesenia, 
ale celé zápisnice, čo má oveľa väčšiu vypovedaciu hodno-
tu.
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M estské zastupiteľstvo spustilo proces in-
formatizácie samosprávy, ktorý bude 

mať viacero fáz. Po prvej fáze budú rokovania 
komisií, mestskej rady a výborov mestských častí 
prebiehať elektronicky.

Druhá fáza bude podstatne zložitejšia a ná-
ročnejšia. K nej mesto pristúpi až po schválení 
Koncepcie rozvoje informačných systémov mes-

ta, ktorú má zástupca primátora predložiť na jú-
nové rokovanie zastupiteľstva (mesto je povinné 
takúto koncepciu prijať, ako vyplýva zo zákona 
275/2006 Z.z o ISVS.).

Cieľom zavedenia bezpapierovej samosprávy 
je zvýšenie efektívnosti rokovaní orgánov samo-
správy mesta a zníženie nákladov mesta.

V prvej fáze budú zakúpené počítače, ktoré bu-
dú majetkom mesta a priestory mestského úradu 
neopustia. Budú ich na rokovaniach využívať po-
slanci a občania, ktorí sú členmi komisií. Náklady 
(približne 200 000 Sk) by sa mali v priebehu asi 3 
rokov vrátiť na ušetrenom papieri a toneroch do 
tlačiarní.

Hlasovanie o zavedení bezpapierovej samosprávy: 
Za hlasovalo: 21 
Proti hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0

bEzPAPIEROVÁ SAMOSPRÁVA

z astupiteľstvo schválilo Zásady informo-
vania v meste Šaľa, ktoré určujú, aké in-

formácie musia byť automaticky zverejňované 
na internete a zároveň systematicky popisujú 
nástroje informovania. Na jeseň tohto roku bu-
de formou prieskumu overené, aká je efektív-
nosť informovania a ktoré informačné nástroje 
sú najvhodnejšie.

Okrem zásadného zväčšenia množstva infor-
mácií na internete, zo schválených zásad vyplý-

va aj zriadenie poslaneckej kancelárie. Tá bude 
slúžiť ako miesto stretávania sa občanov s po-
slancami zastupiteľstva. Kancelária začne fun-
govať v máji, keď budú určené vhodné priestory 
a časový rozvrh jej obsadenia.

Viac informácií budú od mája poskytovať aj 
informačné tabule mesta pred domom kultúry 
a vo Veči. Uvažuje sa aj o pridaní ďalších infor-
mačných tabúľ.

zÁSAdY INfORMOVANIA

ANAlýzA 
PARKOVAcÍch 
MIESt

V zhľadom na veľký záujem o budovanie 
garáží, mestské zastupiteľstvo rozhodlo 

o vypracovaní analýzy parkovacích miest s vy-
pracovaním koncepcie statickej dopravy v mes-
te. Analýzu predstaví prednosta MsÚ na roko-
vaní zastupiteľstva 3. mája. 
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Článok 1 Účel úpravy
Tieto zásady sa vydávajú s cieľom zabezpečiť ko-

munikáciu medzi obyvateľmi mesta a mestskou sa-
mosprávou, určiť informačné prostriedky, upraviť 
spôsob ich používania, stanoviť využívanie iných fo-
riem informovania a určiť minimálny rozsah typov 
informácií, ktoré majú poskytovať jednotlivé komu-
nikačné nástroje.

Článok 2 Informačné prostriedky
1) Prenos informácií od orgánov mesta k obyvateľom 

môže byť zabezpečovaný nasledovnými informač-
nými prostriedkami:
a) úradná tabuľa mesta,
b) informačné tabule mesta,
c) internetová stránka mesta,
d) mestské tlačové periodikum,
e) letáky, bulletiny a plagáty,
f) regionálna televízia,
g) internetové terminály,
h) poslanecká kancelária,
i) verejné zhromaždenia.

2) Lehota na zverejnenie jednotlivých informácií, 
v závislosti od druhu informácií, vyplýva z Roko-
vacieho poriadku Mestského zastupiteľstva (ďalej 
MsZ) v Šali, z Rokovacieho poriadku komisií pri 
MsZ a z príslušných zákonov SR.

Článok 3 Komisia
Za dodržiavanie týchto zásad a zverejňovanie in-

formácii podľa nich, je zodpovedný prednosta Mest-
ského úradu v Šali. Kontrolu dodržiavania vykonáva 

Komisia pre strategický rozvoj, ktorej oblasťou pôso-
benia je aj komunikačná a mediálna politika mesta. 
Komisia predkladá správu o dodržiavaní týchto zá-
sad Mestskému zastupiteľstvu v Šali raz do roka a to 
na prvom rokovaní MsZ v kalendárnom roku.

Článok 4 Úradná tabuľa mesta
Úradná tabuľa mesta sa nachádza pred budovou 
Mestského úradu v Šali. Na úradnej tabuli sú zve-
rejňované informácie podľa zákona č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení:
a) návrh nariadenia a vyhlásenie nariadenia,
b) výsledky hlasovania obyvateľov pri miestnom 

referende,
c) program rokovania MsZ,
d) voľba hlavného kontrolóra.
Okrem týchto informácií sú na úradnej tabuli zve-
rejňované aj:
e) uznesenia mestského zastupiteľstva s hlasova-

ním jednotlivých poslancov,
f) zoznam poslancov s kontaktnými údajmi,
g) termíny a miesto zasadnutia výborov mestských 

častí,
h) príslušné dokumenty súvisiace s verejným pre-

rokovávaním,
i) ďalšie materiály určené na rokovanie MsZ, ktoré 

určí prednosta MsÚ alebo mestská rada,
j) zoznam komisií s oblasťami pôsobenia, zoznam 

členov,
k) ďalšie dokumenty určené primátorom mesta, 

jeho zástupcom alebo prednostom MsÚ.

»

»

zÁSAdY INfORMOVANIA V MEStE ŠAĽA

z astupiteľstvo schválilo zmeny v stanovách 
spoločnosti MeT Šaľa s.r.o., podľa ktorých 

bude mať spoločnosť 3 konateľov. K existujúcim 
konateľom (Ing. Karol Mikloš a František Cho-
vanec) pribudol ako tretí konateľ Ing. Ladislav 
Gáll, prednosta MsÚ.

Dozorná rada spoločnosti MeT Šaľa s.r.o. bu-
de v tomto volebnom období pracovať v zložení: 
Ing. Štefan Bartošovič (predseda DR), Ing. Mi-
chal Lužica, Ing. Peter Hollý a Gabriela Talajko-

vá. Ďalším členom dozornej rady bude zamest-
nanec spoločnosti MeT Šaľa s.r.o.

Zastupiteľstvo taktiež schválilo zmeny v spo-
ločnosti MIS Šaľa s.r.o., v ktorej má mesto 40%-
ný podiel. Konateľom spoločnosti za mesto bu-
de Ing. Jozef Mečiar a členmi dozornej rady za 
mesto bude Ing. Marián Kántor a Ing. Jozef Hu-
sárik. Druhého konateľa a ďalšieho člena dozor-
nej rady určí druhý vlastník, ktorým je spoloč-
nosť ITS s.r.o.

zMENY V ORgÁNOch SPOlOČNOStÍ 
zRIAdENých MEStOM AlEbO 
S MAjEtKOVOu úČASťOu MEStA
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Na úradnej tabuli je vyhradený priestor aj pre:
l) mimovládne organizácie pôsobiace na území 

mesta,
m) politické strany pôsobiace na území mesta.

Článok 5 Informačné tabule mesta
Informačné tabule sa nachádzajú pred MsKS 

a v mestskej časti Šaľa-Veča. Na informačných tabu-
liach sú zverejňované, okrem iného, tie isté informá-
cie ako na úradnej tabuli mesta, okrem bodov l) a m) 
z článku 5. Zverejňovanie informácií na úradných ta-
buliach zabezpečuje Mestský úrad v Šali.

Článok 6 Internetová stránka mesta
1) Internetové stránky mesta sú základným zdro-

jom informácií. Internetová stránka mesta slúži 
okrem jednosmerného podávania informácií od or-
gánov mesta k obyvateľom aj na diskusiu, kladenie 
dotazov a pripomienok. Internetová stránka mesta 
slúži na prezentáciu mesta pre návštevníkov mes-
ta a smerom k občanom mesta má charakter infor-
mačno-komunikačno-edukačný, vrátane zvyšovania 
úrovne participácie občanov na chode samosprávy. 
Typy informácií a ich členenie na internetovej strán-
ke:

A, všeobecné informácie
1. štatút mesta a jeho symboly,
2. informácie poskytnuté v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z.,
3. zásady informovania,
4. elektronická úradná tabuľa,
5. informácie o partnerských mestách,
6. kronika mesta,
7. história mesta,
8. zoznam kultúrnych pamiatok.
B, samospráva
9. všeobecne záväzné nariadenia mesta,
10. rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, 

komisií a mestskej rady,
11. termíny rokovaní MsZ, mestskej rady, komisií 

a VMČ,
12. zoznam členov mestskej rady,
13. fotografie, mená, funkcie volených orgánov 

mesta a kontaktné údaje,
14. dochádzka poslancov a občanov na rokovania 

MsZ, mestskej rady a komisií,
15. zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva 

a archív zápisníc z predošlého funkčného obdo-
bia volených orgánov samosprávy,

»

»

»

16. zápisnice z rokovaní mestskej rady,
17. zoznam a zloženie komisií mestského zastupi-

teľstva,
18. zápisnice z rokovaní komisií,
19. materiály určené na rokovania MsZ, mestskej 

rady a komisií za podmienky dodržania ochra-
ny osobných údajov,

20. územný plán mesta, strategický plán mesta,
21. diskusné fórum filtrované na vulgarizmy a oso-

čovanie,
22. archív samosprávy obsahujúci zoznam pred-

chádzajúcich volených funkcionárov a členov 
mestských rád,

23. záznamy zo služobných ciest poslancov, pri-
mátora, prednostu a vedúcich organizačných 
útvarov MsÚ,

24. štruktúra mestského úradu so zoznamom všet-
kých zamestnancov

C, hospodárenie
25. zásady hospodárenia s majetkom mesta,
26. zásady rozpočtového hospodárenia mesta,
27. zoznam organizácií zriadených mestom s hlav-

ným obsahom činnosti a menným zoznamom 
funkcionárov delegovaných mestom,

28. hospodárenie organizácií zriadených mestom,
29. rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta,
30. všetky platné zmluvy, ktorých jednou zo zmluv-

ných strán je mesto Šaľa alebo spoločnosť zalo-
žená mestom Šaľa alebo s majetkovou účasťou 
mesta,

31. ponukové konania, verejné obstarávania, ve-
rejné súťaže a ich vyhodnotenie,

32. dotácie poskytnuté mestom,
33. plnenie rozpočtu mesta,
34. došlé faktúry na mesto,
35. zoznam služobných telefónov s mesačnými ná-

kladmi na ich používanie,
36. zoznam služobných automobilov vrátane nákla-

dov na ich prevádzku,
37. celkový zoznam nehnuteľného majetku mesta 

s fotografiou, momentálnym využitím a struč-
ným popisom,

38. zoznam majetku mesta určeného na predaj 
resp. prenájom,

39. zoznam prenajatého nehnuteľného majetku 
mesta,

»

Pokračovanie na 8. str.
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40. zoznam miestnych komunikácií vrátane popi-
su ich technického stavu.

2) Na internetovej stránke mesta je vyhradený pries-
tor aj pre politické strany a mimovládne organizácie 
pôsobiace na území mesta.

3) Informácie A 1, 5, 6, 7, 8 a B 13 sú na interneto-
vej stránke mesta zverejnené aj v jazyku anglickom, 
nemeckom a maďarskom.

4) Informácie podľa B 14, 23 a C 28, 32, 33, 34, 35, 
36, 40 sú aktualizované štvrťročne. Ostatné informá-
cie sú aktualizované priebežne.

Článok 7 Mestské tlačové periodikum
Mesto Šaľa vydáva periodikum samosprávy, kto-

rý je apolitickým zdrojom informácií o dianí v sa-
mospráve mesta. Zloženie redakčnej rady navrhuje 
primátor mesta a schvaľuje MsZ. Redakčná rada zod-
povedá za obsah periodika a jeho distribúciu k ob-
čanom. Mestské tlačové periodikum obsahuje najmä 
aktuálne informácie o dianí v samospráve.

Článok 8 Letáky, bulletiny a plagáty
Tieto informačné prostriedky sa používajú v prípa-

doch náhlej alebo významnejšej jednorazovej potreby 
(napr. preklenutie času medzi vydaním čísel periodi-
ka, vydanie nariadení a pod.). Šírenie sa uskutočňuje 
rozmiestnením do miest s vyššou frekvenciou pohy-
bu občanov, prípadne rozosielaním vybraným adre-
sátom.

Článok 9 Regionálna televízia
Mesto Šaľa na základe zmluvy spolupracuje s re-

gionálnou televíziou. Objednávanie príspevkov je 
v kompetencii MsÚ, ktorý objednáva príspevky naj-
mä z oblasti súvisiacej s chodom samosprávy tak, aby 
podávané informácie boli vyvážené.

Článok 10 Internetové terminály
Internetové terminály slúžia občanom na rýchle 

získanie informácie pomocou internetu. Samoob-
služné terminály poskytujú pripojenie na webovú 
stránku mesta a ďalšie vybrané stránky slúžiace na-
príklad na zistenie dopravného spojenia a podobne.

Článok 11 Poslanecká kancelária
Poslanecká kancelária je priestor, ktorý majú k dis-

pozícii poslanci MsZ a ktorý slúži na stretávanie sa 
poslancov s verejnosťou a na rokovania poslaneckých 
klubov zriadených pri MsZ alebo skupín poslancov. 

Článok 12 Iné formy komunikácie s obyvateľmi 
mesta

Na zabezpečenie obojstranného toku informácií 
medzi mestom a jeho obyvateľmi sa používajú aj iné 
informačné prostriedky:

a) z iniciatívy mesta (jeho orgánov, poslancov 
mestského zastupiteľstva, primátora alebo pracovní-
kov mesta) dotazníky, ankety, verejné zhromaždenia 
a pod.

b) z iniciatívy obyvateľov návrhy, podnety, upo-
zornenia, pripomienky, ktoré sa evidujú v podateľni 
mestského úradu. Stručný písomný prehľad o obsahu 
zaevidovaných návrhov, podnetov, upozornení a pri-
pomienok predkladá prednosta mestského úradu 
mestskej rade najmenej raz za pol roka.

Hlasovanie o Zásadách informovania: 
Za hlasovalo (15):Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, 
Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef 
Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. 
Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabrie-
la Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová, 
Nehlasovalo (4): Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Mi-
chal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, 
Neprítomní (6):Ing. František Botka,  Ing. László Gyurovszký, 
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Poló-
nyi, Ing. Helena Psotová.

M estské zastupiteľstvo v rámci zmeny orga-
nizačnej štruktúry mestského úradu odvo-

lalo všetkých vedúcich oddelení a vypísalo výbero-
vé konania na obsadenie miest vedúcich 4 oddelení 
a jedného samostatného referátu. Zároveň MsZ od-
volalo riaditeľa OSS Šaľa a náčelníka Mestskej po-
lície v Šali. Obaja odvolaní boli zároveň poverení 
vedením spomínaných organizácií až do ukončenia 
výberových konaní. Výberové konania už boli vypí-
sané a uskutočnia sa na prelome apríla a mája. 

Hlasovanie o odvolaní náčelníka MsP a riaditeľa OSS Šaľa 
Za hlasovali (12): MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter 
Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. 
Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová, 
Proti hlasovali (8): Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hik-
kel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, 
Zdržali sa (2): Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, 
Neprítomní (3): Ing. László Gyurovszký, Ing. Tibor Mikula, Ing. 
Helena Psotová.

Z rokovania zastupiteľstva vyberal Jozef Mečiar

PREbIEhAjú VýbEROVé KONANIA

Dokončenie zo 7. str.

mestské zastupiteľstvo
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MEStSKý úRAd V ŠAlI MÁ NOVú
ORgANIzAČNú ŠtRuKtúRu
M estské zastupiteľstvo schválilo novú organizačnú 

štruktúru, ktorú vidíte na obrázku. Predchádzajúca 
organizačná štruktúra mala 8 oddelení a jeden samostatný 
referát (personálny). Nová štruktúra má 4 odbory (náhrada 
za oddelenia) a dva samostatné referáty (rozvojová straté-

gia a štrukturálne fondy a informačné systémy). Štruktúra 
mestského úradu sa tak výrazne zjednodušila. Miesta vedú-
cich odborov budú obsadené výberovými konaniami, ktoré 
v týchto dňoch prebiehajú. Počet zamestnancov mestského 
úradu sa zníži o 20, čo je asi jedna štvrtina.

jm

Hlasovanie o novej organizačnej štruktúre 
MsÚ 
Za hlasovalo (13): Ing. Štefan Bartošovič, 
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter 
Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, 
Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef 
Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela 
Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena 
Verešová, 
Proti hlasovalo (7): Mgr. Jozef Belický, Ing. 
František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, 
Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, 
Zdržalo sa (1): Ladislav Košičár, 
Neprítomní (4): Ing. László Gyurovszký, Ing. 
Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. 
Helena Psotová.

Predstavujeme Msú

Nová organiza ná štruktúra mestského úradu 

Referát dopravy Referát právny a VO 

Referát organiza ný

Referát  evidencie 
obyvate stva

Matri ný úrad 

Referát ekonomiky 

Referát personálny 

Referát správy majetku 
mesta 

Referát kultúry, mládeže 
a športu 

Referát sociálnych vecí 

Spolo ný školský úrad 

Referát územného 
rozvoja a výstavby 

Referát životného 
prostredia

Stavebný úrad 

Odbor
organiza no-právny 

Odbor hospodárenia 
a správy 

Odbor školstva, 
sociálnych vecí 

a kultúry 

Odbor technických 
inností

Prednosta
Mestského úradu 

Referát pre rozvojovú 
stratégiu a štrukturálne 

fondy 

Referát inf. systémov 
a informatiky 

tREtIA ŠAlIANSKA OchRANÁRSKA 
VÍKENdOVKA     4.– 6. 5. 2007

P ozývame vás na ďalšie stretnutie priateľov a ochran-
cov prírody v Šali a okolí. Cieľom tejto akcie bude 

revitalizácia kedysi rozsiahlej mokrade „Síky“ porastenej 
spoločenstvom vysokých ostríc. Táto mokraď v posledných 
rokoch rýchlo vysychá, zarastá agresívne sa šíriacimi po-
rastmi trste a smlzu, ktoré vytláčajú pôvodnú vlhkomilnú 
vegetáciu. Pokiaľ mokraď chceme zachovať v jej pôvodnom 
stave aj pre ďalšie generácie, náš skorý zásah je nevyhnut-
ný. 

Lokalita sa nachádza uprostred poľnohospodárskej kra-
jiny v katastrálnom území obce Močenok a od Šale je vzdia-
lená približne 5 km. V blízkosti sú zachované fragmenty 
teplomilných panónskych dubových lesíkov, pasienky i xe-
rotermné lúky. Lokalita je ekologicky, krajinársky a estetic-
ky vysoko hodnotná a oplatí sa ju zachovať.

Stravovanie bude individuálne. Ubytovanie bude v sta-
noch. Pre zimomrivejších v Centre voľného času v Šali.

Prineste si spacáky, karimatky, pracovné oblečenie 
a obuv, vítané je aj náradie menších rozmerov a stan. Naj-

dôležitejšie budú ruksaky plné dobrej nálady a oceníme aj 
vaše usmiate tváre.

Orientačný program: 
Piatok 4. 5. 2007

18.10 – stretnutie v Šali pri železničnej stanici (odchod 
vlaku z Bratislavy hl.st. 17.20, odchod autobusu z Nitry 
17.10 hod.) a presun na lokalitu, náčuvy sov a pátranie po 
chrapkáčovi poľnom (Crex crex).

Sobota 5. 5. 2007
Aktívna ochranárska práca

Nedeľa 6. 5. 2007
Exkurzia a spoznávanie rozličných typov biotopov – 

mokrade, lesy, xerotermné formácie, agrobiocenózy. 
15.30 príchod na stanicu v Šali a ukončenie víkendovky. 

Bližšie info na:                 Martin Dobrý, tel.: 0903 690 546, 
email: martindobry@gmail.com 
Braňo Bogár, tel.: 0910 991 673, 

email: brnko1@yahoo.com 
Spolupracujúce organizácie: Centrum voľného času Tip – Top v Šali, Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife 

Slovakia, Umbra – Únia pre manažment biotopov a re – aktivity, regionálne centrum Šaľa, Ekocentrum Daphne
Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Európskej únie. Obsah tohto projektu nemusí vyjadrovať názor Európ-

skej únie alebo slovenskej Národnej kancelárie, a tieto zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť.
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PREVENcIA

N arastajúca delikvencia kriminality detí 
a mládeže je celosvetový problém, ktorý 

sa stal aktuálnym i u nás. Alarmujúci je nárast 
nielen trestných činov majetkového charakteru 
páchaných maloletými deťmi a mladistvými, ale 
i nárast prejavov detskej agresivity, od bitkárstva, 
vandalizmu cez šikanovanie až po užívanie drog. 
Z hľadiska veku páchateľov trestnej činnosti na-
rastá ich počet do veku 15 rokov. Veľakrát ide 
o páchanie trestnej činnosti, či už lúpeže alebo 
krádeže vlámaním, súvisiace s drogami. Negatív-
ny vplyv má tiež postupné ochladzovanie medzi-
ľudských vzťahov nielen v rodinách, ale i medzi 
občanmi navzájom. Je to odklon od tradičnej 
slovenskej dobrosrdečnosti, ústretovosti a ochoty 
pomáhať si. 

Vláda Slovenskej republiky v súlade s §4 a 5 
zákona č.515/2003 Z. z. o krajských a obvodných 
úradoch ustanovila krajským úradom riadenie, 
koordináciu a kontrolu plnenia spoločných úloh 
s inými orgánmi štátnej správy. Ide o riešenie 
spoločensky závažných javov na úseku rómskej 
problematiky, drogových závislostí, prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Aj v obvode Šaľa pôsobí KOMISIA PRE PRE-
VENCIU PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 
A PRE PRÁCU S RÓMSKYMI KOMUNITAMI. 
Zložená je z 15 členov. Pôsobia v nej zástupcovia 
štátnej a mestskej polície, zástupcovia školstva, 
kultúry, zdravotníctva, psychológovia, zástupco-
via štátnej správy ako aj zástupca Rómov. Za Úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny sú to pracovníci 
odboru sociálnych vecí – sociálni kurátori pre 
mládež. Obvodná komisia je metodicky riadená 
krajským koordinátorom. Zasadá štyrikrát ročne. 
Hlavná činnosť spočíva v prevencii proti násiliu, 
agresivite, ako aj proti užívaniu drog a iných ne-
žiaducich návykových látok hlavne u mládeže. 
Činnosť jednotlivých členov však spočíva v práci 
v teréne podľa svojho zamerania. Aj v tomto škol-
skom roku sme zabezpečili prednáškovú činnosť 
na školách, kde prednášajú skúsení lektori z ra-
dov polície.

V našej činnosti jednu z hlavných úloh zohrá-
vajú odbory sociálnych vecí. Činnosť odborov 

sociálnych vecí na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Nových Zámkoch, detašované praco-
visko Šaľa, je zameraná na preventívnu a vyhľa-
dávaciu činnosť a sociálne poradenstvo. Práca na 
tomto úseku sa postupne stáva stále náročnej-
šou. Hlavne v roku 2006 bol zaznamenaný ná-
rast zhoršených medziľudských vzťahov medzi 
manželmi, bývalými manželmi ako aj v súvislosti 
s výchovou detí a starostlivosťou o ne. Zhoršili sa 
vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Je to celosloven-
ský problém. Aj to je dôsledok nárastu protispo-
ločenských činov.

Rómska problematika je všeobecne najzávaž-
nejšia a nie je tomu inak ani v našom regióne. So-
ciálni kurátori a pracovníci pedagogicko-psycho-
logických poradní sa v spolupráci so starostami 
obcí v roku 2006 zamerali na rómske rodiny, kto-
rých deti sú v predškolskom veku, aby osvetovou 
prácou, či už na obecných úradoch alebo priamo 
v ich domácnostiach, vysvetlili potrebu navštevo-
vania predškolských zariadení. Deti sa tam nau-
čia základným hygienickým návykom, sociálnym 
zručnostiam a mnohokrát aj slovenskému jazyku, 

RSDr. Peter Gomboš, predseda obvodnej komisie 
pre prevenciu protispoločenskej činnosti a pre prá-
cu s rómskymi komunitami

Komisia pre prevenciu
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nakoľko ovládajú iba jazyk rómsky. Okrem spo-
mínaného majú aj ekonomické výhody, pretože 
sa im zo strany štátu poskytujú dotácie na stravu. 
Prvé skúsenosti z Trnovca nad Váhom nasved-
čujú tomu, že aj táto „práca naviac“ je potrebná. 
Mnohokrát totiž nastáva obrat a rodičia svoje de-
ti do predškolského zariadenia nielen zapíšu, ale 
dieťa ho aj navštevuje. Táto práca je v začiatkoch 
a jej úspešnosť sa zatiaľ nedá percentuálne vyčís-
liť, treba však pripomenúť, že pri tejto práci nám 
pomáhajú aj rómski spoluobčania, ktorí majú 
v obciach prirodzenú autoritu etnika.

V kraji Nitra sa už niekoľko rokov organizuje 
projekt LUMIPER. Sociálni kurátori z odborov 
sociálnych vecí v spolupráci so štátnou a mest-
skou políciou uskutočňujú v nočných hodinách 
kontroly v reštauračných zariadeniach a na dis-
kotékach. Tieto kontroly sú zamerané na užívanie 
alkoholu a iných návykových látok maloletými 
a mladistvými.

Rodičia týchto detí sú následne prizývaní na 
odbor sociálnych vecí a uskutočňujeme s nimi 
pohovor. Môžeme konštatovať, že táto forma sa 
nám zatiaľ osvedčuje. Rodičia sa tak dozvedia 
skutočnosti o svojich deťoch. V prípade opako-
vaného prichytenia mladistvého pod vplyvom al-
koholu prípad riešime aj v spolupráci so školou, 
ktorú mladistvý navštevuje. Táto forma prevencie 
našla pochopenie nielen v radoch rodičov, ale aj 
ostatnej verejnosti. 

Ďalšou formou prevencie v spolupráci s mest-

skou políciou je vyhľadávanie záškolákov. Tá sa 
vykonáva na rozdiel od predchádzajúcej v do-
poludňajších hodinách. Sú nám nápomocní aj 
obyvatelia sídlisk, ktorí mnohokrát vedia označiť 
miesto, kde sa takéto skupiny maloletých a mla-
distvých záškolákov zdržujú. V tomto školskom 
roku sa nám ich podarilo odhaliť už niekoľko 
a možno skonštatovať, že mnohí rodičia boli tou-
to skutočnosťou veľmi prekvapení.

V mesiaci november, v rámci Európskeho týž-
dňa boja proti drogám, sme v spolupráci so štát-
nou políciou uskutočnili prednášky na základ-
ných a stredných školách na tému „Prevencia 
kriminality a drogy“.

„Drogový pes“ je preventívny projekt, ktorého 
cieľom je eliminácia užívania drog a ich distribú-
cia na stredných školách. V mesiaci október sme 
v rámci tohto projektu uskutočnili kontroly na 
školách v meste Šaľa. Akciu nám pomohlo usku-
točniť Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre prostred-
níctvom služobných psov vycvičených na vyhľa-
dávanie omamnej látky.

Všetky aktivity mediálne prezentujeme v regi-
onálnych novinách ako aj v regionálnej televízii 
Centrál.

RSDr. Peter Gomboš
predseda obvodnej komisie

pre prevenciu protispoločenskej činnosti
a pre prácu s rómskymi komunitami

S poločnosť HANIL FOAM CHEMICAL 
Co., Ltd., ktorá v novembri minulého ro-

ka uzatvorila s mestom Šaľa Zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve na pozemky v okolí ČOV pre vý-
stavbu nového závodu v Šali, definitívne zmenila 
lokalitu v rámci mesta Šaľa a svoj závod začne 
stavať pri ceste na Duslo a.s. v mestskej časti Ve-
ča na pozemku, ktorý si kúpila od súkromného 
vlastníka, vedľa areálu Povodia Váhu.

Uvedená spoločnosť so sídlom v Kórei je do-
dávateľskou spoločnosťou galantského Samsun-

gu, ktorá začala svoju podnikateľskú činnosť aj 
v Slovenskej republike. Účelom vybudovania 
závodu je výroba obalového materiálu na televí-
zory LCD a PDP. Celková výška investície do-
siahne 4,5 mil. USD a plánujú zamestnať 55-70 
pracovníkov.

Ing. Eliška Vargová
Referát pre rozvojovú stratégiu 

a štrukturálne fondy
e-mail: mesto@sala.sk, 

tel. 031/770 5985

V ŠAlI PRIbudNE NOVý zÁVOd
INVEStOR MIERI dO MEStSKEj ČAStI VEČA

Komisia pre prevenciu
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VEREjNOSť SA MuSÍ zAANgAžOVAť 
dO budOVANIA bEzPEČNOStNEj POlItIKY

S nahou MsP Šaľa je získanie si dôvery ob-
čanov, na základe dosiahnutých výsledkov 

MsP ako takej, v smere zabezpečovania podmie-
nok pre vyššiu kvalitu života našich občanov. 
Z rôznych analýz vývoja kriminality a inej pro-
tispoločenskej činnosti je zrejmé, že kriminali-
tu a inú protispoločenskú činnosť nie je možné 
riešiť iba prostriedkami represie ale je potrebné 
stratégiu polície postaviť na preventívnych akti-
vitách, ktoré by obmedzovali nástup trestnej čin-
nosti v príslušnom územnom celku. Pocit ano-
nymity páchateľov trestných činov pôsobiacich 
v meste, ich presvedčenie, že nebudú políciou 
zistení, usvedčení a postihnutí, výrazne zvyšu-
je ich odvahu a odhodlanie spáchať trestný čin. 
Tento kriminogénny činiteľ treba nevyhnutne eli-
minovať komplexnými a vzájomne prepojenými 
preventívnymi aktivitami. Prednosťou preventív-
nych aktivít je úsilie o to, aby sa občan nestal ani 
páchateľom ani obeťou trestného činu. Preven-
tívne aktivity sa však nedajú vykonávať bez vzá-
jomnej spoluúčasti a spoluzodpovednosti verej-
nosti – polície. Bez zaangažovania verejnosti do 
budovania bezpečnostnej politiky polícia nemá 
šancu dosiahnuť očakávané výsledky. MsP v sú-
časnosti pripravuje projekt zameraný na lepšiu 
informovanosť verejnosti o činnosti MsP a hľa-
danie možností spolupráce. K tomuto cieľu sme 
prispôsobili aj plán vzdelávania. V tomto roku 
máme naplánovaný seminár zameraný na Zákon 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákon SNR 

č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskor-
ších predpisov. Ďalej máme na tento rok schvále-
ný cyklus vzdelávania zameraný na: 1.efektívnu 
komunikáciu, 2.kurz asertívneho správania, 3. 
komunikácia s rizikovou osobnosťou, 4. zvláda-
nie stresu. 

Práca s ľuďmi je veľmi ťažká a na psychiku ná-
ročná a zvlášť, keď musí policajt zakročiť voči 
osobe, ktorá nejakým spôsobom porušila právnu 
normu. Len máloktorý z nás v tej situácii je seba-
kritický a väčšinou hľadá vinu v policajtovi, ktorý 
si však plní len svoje povinnosti, čiže dozerá na 
dodržiavanie noriem spoločnosti a bezpečnosť 
občanov. Všetkým policajtom, ktorí takto pracu-
jú patrí uznanie a vďaka nás všetkých. 

Peter Krokavec

6.3.2007. o 22.35. hod. na ul. Svobodu 
5, 41-ročná I.J., ktorá oslavovala svoje 
narodeniny, hádzala petardy. Hliadka 
MsP menovanú vyriešila blokovou 
pokutou 500,-Sk,-.
7.3.2007 o 02.45 hod. bola spustená 
signalizácia v MŠ Hollého. Na mieste 
bol v spolupráci z OOPZ prichytený 
21-ročný M.Č. Menovaného prevzalo 
OOPZ, nakoľko sa jednalo o trestný 
čin.

»

»

8.3.2007 o 00.50 hod. hliadka MsP 
na ul. Budovateľskej zadržala 15roč-
ného J.M., 19-ročného J.B. a 18-roč-
ného A.S., všetci z Trnovca n/Vá-
hom pri bicykloch. Menovaní mali 
pri sebe kliešte Herkules a páčidlo. 
Hliadka MsP privolala hliadku OO-
PZ, ktorá prípad prevzala.
09.3.2007 o 09.25 hod. MsP v spo-
lupráci zadržala 20-ročného M.K. 
a 17-ročného M. B., ktorí sa pokú-

»

»

z dENNÍKA MEStSKEj POlÍcIE zA MAREc 2007

MsP informuje
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ŠtAtIStIcKé VYhOdNOtENIE ČINNOStI 
MSP ŠAĽA zA MESIAc MAREc 2007: 

Priestupok Názov priestupku počet
VZN 2 O nakladaní s komun.odpadom a drob. stavebným odpadom 1
VZN 3 Obchodná a podnikateľská činnosť 3
VZN 6 O používaní zábavnej pyrotechniky 1
VZN 7 O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách 4
VZN 8 O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe zelene 21
VZN 14 O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň.opustených voz. 16
VZN 16 O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy 1
VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach držania psov 24
PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 57
§ 47 Verejný poriadok 72
§ 49 Občianske spolunažívanie 25
§ 50 Proti majetku 39
Zákazové značenia Dopravné značky 17
§ 24 Na úseku podnikania 1
§ 30 Ochrana pred alkoholizmom a toxikomániou 1
315/96 O premávke na pozemných komunikáciách 8
Dopravné nehody 3
Trestné činy 16
Iné prípady 48
Spolu: 358
Blokové pokuty : 38 pokút v celkovej  sume 18 100,-

sili vlámať do chatiek.
Menovaných prevzalo OOPZ, nakoľko sa jed-
nalo o trestný čin.
11.03.2007 o 05.30 hod. bolo zistené kamero-
vým systémom, že 25-ročný T.P. a 23-ročný 
P.H. vysypávali smetné nádoby.
Menovaných riešila hliadka MsP pokutou 
1000 Sk,-.
14.3.2007 o 14.20 hod. na ul. Vinohradníckej 
predával paplóny 34-ročný K. A. z Maďarska. 
Riešený v blokovom konaní 300,- Sk.

»

»

»

»

23.3.2007. o 00.23. hod. sa spustila signalizá-
cia na ČS Slovnaft na ul. Štúrovej. V blízkosti 
miesta bol zadržaný 44-ročný M.Sz. z Kajalu. 
Hliadke MsP sa k činu priznal, preto bol me-
novaný odovzdaný OOPZ.
25.3.2007 o 05.40 hod. 23-ročný J.B. z Galanty 
na ul. SNP kopal do smetných košov. Na mies-
te hliadka menovaného vyriešila blokovou po-
kutou 500,-Sk.

MsP Šaľa

»

»

z dENNÍKA MEStSKEj POlÍcIE zA MAREc 2007

MsP informuje
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OutSOuRcINg 
– MEStO PORuŠIlO V ROKu 2006 zÁKON

O utsourcing v Šali, ako zjednodušene nazývame 
projekt správy majetku mesta, je projekt, ktorý 

sa naštartoval pred niekoľkými rokmi. Mesto Šaľa vy-
hlásilo výberové konanie a minulý rok podpísalo zmlu-
vu so spoločnosťou Brantner s.r.o. Mesto Šaľa sa však 
po komunálnych voľbách obrátilo na súd s tým, že po-
važuje zmluvu za neplatnú. V súčasnosti prebieha súd-
ny proces, ktorý nebudeme komentovať. Povieme len 
to, že prvé pojednávanie sa uskutočnilo na Okresnom 
súde v Galante a druhé pojednávanie bolo 18. apríla od-
ročené na 18. mája.

Okrem súdneho procesu prebiehala aj kontrola Úra-
du pre verejné obstarávanie SR (UVO), ktorá pred pár 
dňami skončila. Záver kontroly vraví, že mesto Šaľa pri 
verejnom obstarávaní v súvislsoti s outsourcingom, ko-
nanom v roku 2006, porušilo zákon vo viacerých bo-
doch.

Prinášame vám protokol z kontroly UVO
Dňa 18/04/2007 bol na Mesto Šaľa doručený Proto-

kol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verej-
nom obstarávaní. Kontrola bola vykonaná v čase od 
28. 02. 2007 do 18. 04. 2007.

Po preskúmaní dokumentácie verejného obstará-
vateľa pri kontrole predmetnej súťaže boli zistené ne-
dostatky a Vykonaným dohľadom nad dodržiavaním 
zákona o verejnom obstarávaní bolo z predloženej 
dokumentácie zistené, že verejný obstarávateľ svojím 
postupom porušil § 33 ods. 1 a 4 písm. a), § 45 ods. 
1 a 2, § 50 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obsta-
rávaní. :

1. Verejný obstarávateľ porušil § 50 ods. 1 písm. 
b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého 
verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie 
čo najskôr po začatí kalendárneho roka, ak celková 
predpokladaná hodnota zákaziek na poskytovanie 
služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej 
kategórii služieb uvedených v prílohe č. 2 cit. záko-
na, ktoré plánuje zadávať v kalendárnom rokuje naj-
menej 750 000 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že cena 
za služby poskytované úspešným uchádzačom podľa čl. 
VI. „Platby a platobné podmienky“ Zmluvy o dielo na 
zabezpečenie správy majetku mesta zo dňa 02. 10. 2006 
predstavuje sumu 89 000 000,–Sk bez DPH ročne, čo je 
sumou vyššou ako je zákonom o verejnom obstarávaní 
stanovený limit 750 000 EUR, bol obstarávateľ povinný 
predbežné oznámenie uverejniť.

2. Verejným obstarávateľ postupoval v rozpore s § 
33 ods. 1 a 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, 

podľa ktorého verejný obstarávateľ vylúči z verejného 
obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil 
podmienky účasti, pričom je povinný posudzovať 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obsta-
rávania a súťažnými podkladmi. Verejný obstarávateľ 
v časti III. „Podmienky účasti vo verejnej súťaži“ v bode 
3.2 súťažných podkladov požadoval predloženie „zo-
znamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 
(2003–2005) a zoznam stavebných prác uskutočnených 
za predchádzajúcich päť rokov (2001–2005)“. V ponu-
ke úspešného uchádzača sa však nachádza len zoznam 
poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky pred-
ložený členmi skupiny úspešného uchádzača. Zoznam 
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 
päť rokov (2001–2005) členmi skupiny úspešného 
uchádzača predložená ponuka neobsahuje. V ponu-
ke  sa nachádza  len  zoznam  zmlúv rovnakého alebo 
podobného obstarávania týkajúci sa stavebných prác za 
roky 2001–2005 predĺženého spoločnosťou „Technic-
ké služby stavby s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava“, 
ktorá podľa odpisu notárskej zápisnice N 33/2006,NZ 
27080/2006, NCRIs27066/2006 zo dňa 10. 07. 2006 nie 
je jedným z členov skupiny úspešného uchádzača, ktorí 
vytvorili združenie podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
s cieľom  zúčastniť sa predmetného verejného obsta-
rávania. Z toho dôvodu uvedená spoločnosť nebola 
oprávnená preukazovať splnenie niektorých podmie-
nok účasti za úspešného uchádzača. Podľa § 28 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záu-
jemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať 
k dispozícii na plnenie zmluvy, pričom v takomto prí-
pade predloží verejnému obstarávateľovi doklad preu-
kazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto 
osoby. Na základe vyššie uvedeného ustanovenia však 
uchádzač môže využiť len technické a odborné kapacity 
inej osoby (napr. strojné zariadenia, personálne kapaci-
ty a pod.) ale nie jej údaje o zrealizovaných zákazkách, 
ktorými uchádzač predkladajúci ponuku preukazuje 
svoje splnenie podmienok účasti požadovaných obsta-
rávateľom. V časti III. „Podmienky účasti vo verejnej 
súťaži“ v bode 3.5.6 súťažných podkladov si  verejný  
obstarávateľ  stanovil  podmienku,  že  „uchádzač  na  
preukázanie  technickej a odbornej spôsobilosti môže 
využiť technické a odborné kapacity aj iného subjektu, 
bez ohľadu na právnu povahu väzieb s ním. Túto sku-

outsourcing
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točnosť však musí preukázať relevantným dokladom 
– prísľubom, že určitý subjekt má reálne k dispozícii 
strojový park alebo technikov na realizáciu predmetu 
zákazky, ak uchádzač bude úspešný v tejto konkrétnej 
verejnej súťaži. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ten-
to prísľub bol predložený ako súčasť ponuky uchádza-
ča, a to formou notárskej zápisnice, pri dodržaní, resp. 
uvedení údajov a predložení dokladov podľa bodu 3.3 
a 3.5.2“. ponuke úspešného uchádzača sa nachádza len 
vyhlásenie o prísľube spoločnosti „Technické služby 
stavby s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava“ o tom, že 
má k dispozícii strojový  park  a technikov  na realizácia 
predmetu zákazky,  avšak  len  vo  forme  listu s osvedče-
ním  o pravosti  podpisov  vyhlasujúcich osôb. Uvedený 
doklad nie je možné považovať za notársku zápisnicu 
požadovanú verejným obstarávateľom v časti III bode 
3.5.6 súťažných podkladov. časti III. „Podmienky účas-
ti vo verejnej súťaži“ v bode 3.3 súťažných podkladoch 
verejný obstarávateľ stanovil požiadavku  predloženia  
„vyhlásenia  uchádzača,  že  má k dispozícii prostriedky, 
strojové a technické vybavenie potrebné na poskytnutie 
služieb a na uskutočnenie stavebných prác (§ 28 ods. 
1 písm. j.)). Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchá-
dzač v tomto písomnom vyhlásení potvrdil, že strojové 
a technické vybavenie, ktoré má a bude mať k dispozícii 
počas celej doby realizácie zákazky je plne dostačujú-
ce. Ďalej uvedie samotnú špecifikáciu strojov a tech-
nického vybavenia, ktoré má k dispozícii  na plnenie 
zákazky (zmluvy), hlavne pre poskytovanie služieb, t.j. 
upratovanie a čistiace služby (pre interiéry budov, mest-
ské komunikácie, verejné parkovacie a spevnené plochy 
včítane ich zimnej údržby), kosenie zatrávnených plôch 
a plôch s ruderálnym porastom a na zber a vývoz od-
padu. To isté platí aj  pre stavebné a cestné stroje, pre 
uskutočnenie požadovaných stavebných prác. Požado-
vaná špecifikácia bude obsahovať nasledujúce údaje:
a) Názov stroja resp. technického vybavenia.
b) Typové označenie stroja resp. mechanizmu a rok je-

ho výroby. Počet kusov.“ 
V ponuke úspešného uchádzača sa nachádza len 

vyhlásenie spoločnosti „Technické služby stavby s.r.o., 
Technická 6, 821 04 Bratislava“ o disponovaní strojným 
a technickým vybavením  s ich  základnými  údajmi,  
ako  aj  ich  podrobná  špecifikácia  uvedená  na samo-
statných  listoch.  V tomto  vyhlásení  však  nie  sú  za-
hrnuté  všetky  obstarávateľom požadované prostriedky, 
strojné a technické vybavenia na celý predmet zákazky 
(napr. na upratovacie, čistiace služby, kosenie zatrávne-
ných plôch pod.), ale len tie ktoré sa týkajú predmetu 
činnosti uvedenej spoločnosti. V predloženej ponuke sa 
síce nachádza aj vyhlásenie úspešného uchádzača o tom, 
„že má k dispozícii prostriedky, strojné a technické vy-
bavenie potrebné na poskytnutie služieb a uskutočne-

nie stavebných prác počas celej doby realizácie zákaz-
ky“ ako aj skutočnosť, že „strojné a technické vybavenie 
je plne postačujúce na realizáciu predmetnej zákazky“, 
avšak bez konkrétnej špecifikácie, ktorú obstarávateľ 
v bode 3.3 časti III súťažných podkladov výslovne po-
žadoval. Podľa bodu 3.3.2 v časti III. „Podmienky účas-
ti vo verejnej súťaži“ v súťažných podkladoch verejný 
obstarávateľ vyžaduje, aby „vyhlásenie uchádzača ma-
lo rozsah a obsah presne taký, ako je uvedené v bode 
3.3. V prípade nedodržania požiadavky, bude uchádzač 
vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka 
nebude vyhodnocovaná. Uchádzač bude vylúčený z ve-
rejnej súťaže aj v prípade, ak nemá k dispozícii stroje 
resp. mechanizmy na niektoré vyššie uvedené služby 
a stavebné práce špecifikované v bode 3.3“.

3. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 42 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktoré-
ho komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zá-
kazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky 
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstará-
vania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž 
a v súťažných podkladoch. Podľa poslednej vety časti 
X. „Pokyny na vypracovanie ponuky“ bodu 12 súťaž-
ných podkladov verejný obstarávate!‘ umožňuje, aby 
„v prípade, že uchádzač bude mať potrebu do návrhu 
zmluvy o dielo dopracovať resp. doplniť niektoré požia-
davky, môže ich uskutočniť ako dodatok k zmluve a to 
tak, aby značenie a číslovanie jednotlivých jeho dopln-
kov bolo pokračovaním návrhu zmluvy o dielo bez to-
ho, aby bolo z nej čokoľvek vypustené resp. zrušené“. 
Ponuka úspešného uchádzača obsahovala okrem iného 
aj návrh zmluvy na zabezpečenie správy majetku mesta 
spolu s reakciou uchádzača na požiadavky obstaráva-
teľa vyjadrené v súťažných podkladoch s podrobným 
opisom činností, ktoré sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť 
v rámci požiadaviek obstarávateľa na správu, prevádzku 
a údržbu predmetnej zákazky. Táto reakcia uchádzača 
je však v rozpore s vyššie uvedeným bodom súťažných 
podkladov, nakoľko na viacerých miestach je vypustený 
výkon niektorých činností, ktoré verejný obstarávateľ 
výslovne v súťažných podkladoch požadoval.

4. Zmluva o dielo na zabezpečenie správy majet-
ku mesta, ktorú verejný obstarávateľ uzavrel s úspeš-
ným uchádzačom dňa 02. 10. 2006 sa svojím obsa-
hom líši od návrhu zmluvy o dielo na zabezpečenie 
správy majetku mesta, ktorá tvorila súčasť súťažných 
podkladov, a to nie len v rozsahu činností na ktoré 
sa úspešný uchádzač zaviazal vo svojom návrhu tej-
to zmluvy predloženom vo svojej ponuke (viď bod. 3 
tohto protokolu) ale aj v ďalší jej častiach:

Pokračovanie na 16. str.

outsourcing
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– čl. II. „Predmet a účel zmluvy“ bod 1 bol rozšírený 
o možnosť objednávateľa zameniť investičné akcie uve-
dené v písm. a) až f) tohto bodu za iné investičné akcie 
obdobného charakteru. Zahrnutie takéhoto oprávnenia 
do predmetnej zmluvy umožňuje obstarávateľovi v roz-
pore so zákonom o verejnom obstarávaní svojvoľne 
rozširovať a meniť predmet a rozsah zákazky podrobné 
vymedzený v súťažných podkladoch.

– čl. IV. „Povinnosti objednávateľa“ bod 10 bol roz-
šírený o povinnosť obstarávateľa nahradiť zhotoviteľovi 
náklady, ktoré mu vzniknú zo strany obchodnej spoloč-
nosti MET Šaľa s.r.o. z dôvodu zníženého odberu tepla 
v dôsledku realizácie úsporných opatrení. Takýmto po-
stupom sa obstarávateľ zaväzuje navýšiť zmluvnú cenu 
pri realizácii uvedeného bodu predmetnej zmluvy.

– čl. II. Dodatku č. 1 k zmluve o dielo na zabezpeče-
nie správy majetku mesta zo dňa 01. 12. 2006 bol či. VI. 
„Platby a platobné podmienky“ bod 7 zmenený z:

„Cena bude navýšená po odpočítaní nákladov za 
spotrebnú energiu podľa jednotlivých médií v prípade, 
ak vyhlásená miera inflácie meraná indexom spotrebi-
teľských cien podľa oficiálnych výsledkov Štatistického 
úradu SR (a to vždy k 01. januáru príslušného roka, 
v ktorom bola miera inflácie vyhlásená), bude vyššia 
ako 5%.
a) Cena  bude  navýšená  (po  odpočítaní  nákladov  za 

energetické  médiá) o percentuálny rozdiel medzi 
vyhlásenou mierou inflácie v príslušnom roku a per-
centuálnou hranicou, kedy objednávateľ paušálnu 
odmenu nenavýši.

b) Objednávateľ cenu nenavýši, ak vyhlásená miera in-
flácie v priebehu roku nepresiahne hranicu 5%.“ na 
znenie:
„a) Časť ceny vo výške 30% (ďalej ako Časť ceny!) 

má zhotoviteľ každoročne právo navýšiť o ročnú mie-
ru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien pod-
ľa oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR (alebo 
jeho nástupníckej organizácie) a to tak, že Časť ceny 
bude vynásobená ročnou mierou (percentom) inflácie 
a vypočítaná suma bude pripočítaná k cene za dielo. 
Miera inflácie sa počíta vždy za obdobie začínajúce 1. 
januára a končiace 31. decembrom predchádzajúceho 
kalendárneho roku. Cena sa zvyšuje od 1. januára na-
sledujúceho kalendárneho roku. Prvé obdobie začína 
od 1. januára kalendárneho roku , ktorý nasleduje po 
kalendárnom roku, v ktorom boli ukončené investičné 
akcie uvedené v zmluve.

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uplatňovaní práva 
navýšiť Časť ceny bude zohľadňovať úroveň jednotli-
vých cien za rovnaké práce a služieb, ktoré sú súčasťou 
ceny za dielo, dodávané podľa tejto zmluvy, v porovna-

teľných mestách tak, aby úroveň cien nepoškodzovala 
objednávateľa.“

Z uvedeného vyplýva, že takouto cenovou úpravou 
a zvýhodnením postavenia úspešného uchádzača do-
chádza k navýšeniu zmluvnej ceny, čo je podstatnou 
zmenou v porovnaní s ponukou, ktorú úspešný uchá-
dzač predložil do predmetnej súťaže.

5. Verejný obstarávateľ svojím postupom porušil § 
45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,  podľa kto-
rého verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu  ale-
bo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, 
ak nebola podaná žiadosť o nápravu. Z uvedeného 
vyplýva, že verený obstarávateľ bol oprávnený uzavrieť 
zmluvu len s úspešným uchádzačom, tzn. len s takým 
podnikateľským subjektom (fyzickou osobou, práv-
nickou osobou alebo skupinou takýchto osôb), ktorý 
podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní na trhu do-
dáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytu-
je službu a predložil ponuku. Podľa bodu 1.3 časti III. 
„Podmienky účasti vo verejnej súťaži“ súťažných pod-
kladov obstarávateľ v prípade účasti skupiny dodávate-
ľov „požaduje, aby každý člen skupiny predložil doklad 
o oprávnení podnikať a spoločne so svojimi oprávne-
nými predmetmi podnikania, pokryli celý predmet 
zákazky verejného obstarávania. Skupina dodávateľov 
na základe tejto skutočnosti predloží formou notárskej 
zápisnice prehlásenie, že ak budú ako skupina dodá-
vateľov úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži na 
predmet zákazky Správa majetku mesta Šaľa, vytvoria 
právnické vzťahy (právnickú osobu), ktorej predmetom 
podnikania budú všetky ich doterajšie predmety pod-
nikania, a tieto pokryjú celý rozsah v novom právnic-
kom subjekte. Predmetné právnické vzťahy (právnickú 
osobu) v takomto prípade vytvoria pred uzatvorením 
zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného 
obstarávania“. Z dokumentácie verejného obstarávate-
ľa vyplýva, že ponuku do predmetnej súťaže predložil 
len jeden uchádzač, a to ako skupina „BRANTNER 
Slovakia s.r.o., Bratislava Vietnamská 22, 821 04 Bra-
tislava“ (ktorú tvorili spoločnosti BRANTNER Slova-
kia s.r.o., Brantner Fatra s.r.o. a Brantner Walter Ges-
ellschaft m.b.H). Predmetná zmluva o dielo bola však 
uzavretá so spoločnosťou „digital STORM, s.r.o.“ dňa 
02. 10. 2006, pričom v bode 3 preambuly sa uvádza, 
že „v lehote viazanosti ponuky v súlade s čl. III ods. 1 
odst. 1.3 súťažných podkladov predmetnej verejnej sú-
ťaže vytvorila dňa 29. 09. 2006 (nadobudnutím 100% 
obchodných podielov v Zhotoviteľovi) právnickú oso-
bu Zhotoviteľa“, t.j. spoločnosť „digital STORM, s.r.o.“. 
Z výpisu Obchodného registra Okresného súdu Bra-

Dokončednie z 15. str.
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tislava I, Odd. Sro, vložka číslo 29345/B však vyplýva, 
že úspešný uchádzač nevytvoril novú právnickú osobu, 
ako to vyžadoval verejný obstarávateľ v súťažných pod-
kladoch a ako je táto skutočnosť deklarovaná v bode 3 
preambuly predmetnej zmluvy o dielo, pretože spoloč-
nosť „digital STORM, s.r.o., Riečna 2, 811 02 Bratisla-
va“, s ktorou verejný obstarávateľ uzatvoril predmetnú 
zmluvu o dielo dňa 02. 10. 2006, už existovala od 04. 
08. 2003. Napriek tomu, že dňa 29. 09. 2006 došlo na 
základe zmlúv o prevode obchodných podielov spo-
ločnosti „digital STORM, s.r.o.“ k ich nadobudnutiu 
spoločnosťami „BRANTNER Slovakia s.r.o., Brantner 
Fatra s.r.o. a Brantner Walter Gesellschaft m.b.H“, ne-
možno spoločnosť „digital STORM, s.r.o.“ považovať 
za úspešného uchádzača v zmysle bodu 1.3 časti III. 
„Podmienky účasti vo verejnej súťaži“ súťažných pod-
kladov. Obchodné spoločnosti tvoriace skupinu, ktoré 
boli verejným obstarávateľom vybraté za úspešného 
uchádzača sa na základe prevodu obchodných podielov 
stali len spoločníkmi už existujúcej spoločnosti „digital 
STORM, s.r.o.“ bez toho, aby došlo k faktickému vy-
tvorenie právnickej osoby. Nadobudnutie obchodného 
podielu spočíva len v získaní práv a povinností dané-
ho spoločníka vyjadrujúcich jeho právne postavenie vo 
vnútri spoločnosti, a nie v založení nového právneho 
subjektu. Spoločnostiam „BRANTNER Slovakia s.r.o., 
Brantner Fatra s.r.o. a Brantner Walter Gesellschaft 
m.b.H“ v spoločnosti „digital STORM, s.r.o.“ po odkú-
pení jej obchodných podielov teda vznikla len majetko-
vá účasť v tejto spoločnosti. Napriek tomu, že obchod-
né spoločnosti „BRANTNER Slovakia s.r.o., Brantner 
Fatra s.r.o. a Brantner Walter Gesellschaft m.b.H“ sa na 
základe zmlúv o prevode obchodných podielov stali 
spoločníkmi existujúcej spoločnosti „digital STORM, 
s.r.o.“. nie je táto spoločnosť oprávnená pokračovať 
v predmetnej súťaži v mene jej spoločníkov, nakoľko sa 
predmetnej súťaže sama nezúčastnila. Spoločnosť „di-
gital STORM, s.r.o.“ je samostatným subjektom práva, 
ktorý vyvíja svoju činnosť už od roku 2003, bez ohľadu 
na skutočnosť, že jej všetky obchodné podiely boli dňa 
29. 09. 2006 odkúpené právnymi subjektmi, ktorí sa 
predmetnej súťaže zúčastnili. Keďže spoločnosť „digital 
STORM, s.r.o.“ sa predmetnej súťaže nezúčastnila, t.j. 
nepožiadala o zaslanie súťažných podkladov a nepred-
ložila do predmetnej súťaže svoju ponuku, nebol s ňou 
verejný obstarávateľ oprávnený uzavrieť zmluvu o dielo 
na zabezpečenie správy majetku mesta, napriek tomu, 
že jej spoločníci sa ako skupina predmetnej súťaže zú-
častnili. Spoločníci spoločnosti „digital STORM, s.r.o.“ 
preukazovali v predmetnej súťaži podmienku účasti 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených 
v súťažných podkladoch sami za seba, tzn. za jednotlivé 
spoločnosti „BRANTNER Slovakia s.r.o., Brantner Fat-

ra s.r.o. a Brantner Walter Gesellschaft m.b.H“ a nie za 
spoločnosť „digital STORM, s.r.o.“ ako za samostatný 
právny subjekt s vlastnou právnou subjektivitou.

6. Verejný obstarávateľ v bode VI.3) písm. d) ozná-
menia o vyhlásení metódy predmetného verejného 
obstarávania uvádza, že „v súlade s § 23 ods. 4 zákona 
si verejný obstarávateľ vo verejnom záujme vyhradzu-
je právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým 
uzavrie zmluvu o dielo v tejto verejnej súťaži, stratí 
v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný závä-
zok, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu rokovacím 
konaním bez zverejnenia s uchádzačom v poradí, ako 
skončili pri vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži“. 
Podľa § 23 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verej-
ný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení metódy 
verejného obstarávania uviesť pravidlo, ak si to vyža-
duje verejný záujem, ktoré použije na uzavretie zmlu-
vy v prípade, že fyzická osoba alebo právnická osoba, 
s ktorou uzavrie zmluvu na dodanie tovaru, uskutoč-
nenie prác alebo poskytovanie služieb, stratí v priebehu 
jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok. Tým, že 
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení metódy ve-
rejného obstarávania stanovil, že uzavrie zmluvu roko-
vacím konaním bez zverejnenia s uchádzačom v poradí, 
ako skončili pri vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži, 
neoprávnene tak rozšíril zákonné možnosti použitia ro-
kovacieho konanie bez zverejnenia. Rokovacie konanie 
bez zverejnenia je podľa § 58 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní možné použiť len vtedy, ak je splnená as-
poň jedna zo zákonných podmienok v ňom uvedených. 
Bez splnenia niektorej z týchto podmienok nie je mož-
né použiť postup rokovacieho konania bez zverejnenia. 
Ustanovenie § 23 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 
neoprávňuje verejného obstarávateľa na použitie roko-
vacieho konania, ale len mu umožňuje uviesť pravidlo, 
akým bude postupovať pri uzavretí zmluvy v prípade, 
že fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou uzav-
rie zmluvu na dodanie tovaru, uskutočnenie prác ale-
bo poskytovanie služieb, stratí v priebehu jej plnenia 
schopnosť splniť zmluvný záväzok. 

Vykonaným dohľadom nad dodržiavaním záko-
na o verejnom obstarávaní bolo z predloženej doku-
mentácie zistené, že verejný obstarávateľ svojím po-
stupom porušil § 33 ods. 1 a 4 písm. a), § 45 ods. 1 a 2, 
§ 50 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

krátené (celá apráva na www.sala.sk)
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V ážení spoluobčania, príchodom jari sa 
každoročne v prírode vytvárajú pod-

mienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku po-
žiarov. Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou 
opäť prihovárajú hasiči s cieľom upozorniť Vás 
na typické príčiny vzniku požiarov a poskytnúť 
Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

Hlavným dôvodom vzniku požiarov je neopa-
trnosť pri používaní otvoreného ohňa v prírode. 
Ide najmä o vypaľovanie suchej trávy, buriny, 
krovísk, spaľovanie odrezkov stromov, viniča 
a odpadkov na smetiskách. Všetky uvedené čin-
nosti sú v zmysle ustanovení platných zákonov 
prísne zakázané. Obzvlášť veľké nebezpečen-
stvo vzniku požiarov predstavuje aj neopatrnosť 

a ľahkomyseľnosť pri odhadzovaní neuhasených 
cigaretových ohorkov. 

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa 
v prírode nová vegetácia už začína rozvíjať a zo-
statky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia 
predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku, ale naj-
mä rozšírenia požiarov. Preto Vás vážení spoluob-
čania žiadame, aby ste venovali veľkú pozornosť 
pohybu detí v prírode a pamätali na to, že deťom 
do rúk zápalky nepatria a odhodená neuhasená ci-
gareta a zápalka sú tiež častou príčinou požiarov.

Upozorňujeme i turistov, že oheň je možné 
klásť len na určených miestach a zvýšenú pozor-
nosť treba venovať uhaseniu ohňa a uloženiu po-
pola na vyhradených miestach.

NOVé ObČIANSKE zdRužENIE
VYtVORME SPOlOČNE „OÁzY zElENE“ V NAŠOM MEStE!

O bčianske združenie Petra Bošňáka – 
OZ PB, ktoré vzniklo 22.2.2007, je 

združením ochrancov a priateľov prírody, 
ktoré nadväzuje na tradíciu ochranárstva 
založenú Petrom Bošňákom, dlhoroč-
ným predsedom Zväzu ochrancov prírody 
a krajiny v Šali.

Myšlienka založiť Občianske združe-
nie na počesť Petra Bošňáka vznikla na 
spomienkovom stretnutí občanov Šale dňa 
19.11.2006, keď si spomínali na svojich zná-
mych rodákov – pedagódov a maliarov. Me-
dzi pozvanými boli aj dcéry profesora Petra 
Bošňáka, na ktoré hlboko zapôsobili vyslo-
vené slová uznania a vďaky za jeho celoživot-
nú prácu v prospech mesta a regiónu. Spoločne 
so „spriaznenými dušami“ a priateľmi iniciovali 
myšlienku založenia občianskeho združenia, kto-
rá by oživila entuziazmus a nadšenie ich otca pre 
ochranu životného prostredia a  stala sa tak po-
kračovaním jeho celoživotného odkazu.

Účel občianskeho združenia:
ochrana a tvorba životného prostredia so 
zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu par-

»

kov, vzácnych drevín a vytváranie „oáz zele-
ne“ v našom meste

zachovanie prírodných a kultúrnych hod-
nôt regiónu
spolupráca a komunikácia s občan-
mi a ich združeniami, s ekonomickou 
sférou, s orgánmi samosprávy a štátnej 

správy na neziskovom a verejnoprospeš-
nom princípe

zapojiť čo najširšiu verejnosť do riešenia 
konkrétnych problémov jej informova-

ním a angažovaním

Kto bol Peter Bošňák 
(3. 2. 1929 – 29.4. 2003)

Peter Bošňák sa narodil 3.2.1929 v Szegede 
v rodine s učiteľskou tradíciou. Jeho prastarí ro-
dičia boli prvými učiteľmi v obci Tešedíkovo, je-
ho starý otec bol prvým riaditeľom školy v meste 
Šaľa. Otec bol agronómom a správcom nádher-
ného parku u grófa Károlyiho v Palárikove a mat-
ka bola tiež učiteľkou. V krásnom prostredí tohto 
parku sa zrodila jeho veľká láska k prírode, ktorá 
ovplyvnila aj neskorší výber povolania.

Po ukončení Gymnázia v Nových Zámkoch 

»

»

»

hASIČI uPOzORňujú
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pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte 
v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1955 s pedago-
gickou aprobáciou biológia – zemepis. Ako prvú 
„umiestenku“ dostal učiteľské miesto na východ-
nom Slovensku v Nižnom Hrabovci. Tu mohol 
začať rozvíjať svoj hudobný aj organizačný talent, 
pretože súčasne vykonával aj funkciu organistu.

V roku 1955 sa oženil s učiteľkou  Magdalénou, 
rod. Mančíkovou a usadil sa v Šali, kde pôsobil 
na miestnom gymnáziu ako uznávaný pedagóg 
a v období od 1976 – 1989 ako jeho riaditeľ. Počas 
pôsobenia vo funkcii riaditeľa gymnázia dosiahol 
s pedagogickým kolektívom výborné študijné 
výsledky a zaslúžil sa aj o vybudovanie prístav-
by školy, ktorá umožnila, aby sa mohlo 4–ročné 
gymnázium rozšíriť o gymnázium reálne.

Celý svoj život zasvätil pedagogickej práci 
a získal si autoritu aj ako angažovaný a erudovaný 
ochranca prírody a výborný organizátor. 

Aktivity Petra Bošňáka:
Ako skúsený pedagóg vychoval niekoľko ge-

nerácií študentov s „ekologickým cítením“, z kto-
rých sa mnohí stali významnými vedeckými 
odborníkmi a lekármi. Zaslúžil sa o záchranu 
šalianskeho jezuitského kaštieľa, ktorý bol určený 
na asanáciu. Svojím angažovaným prístupom sa 
zasadil, aby sa kaštieľ využíval ako štátny archív. 
Založil niekoľko mestských parkov – na sídlisku 

Budovateľská, pred hotelom Centrál, v nemoc-
ničnom parku a pod., pričom dokázal nadchnúť 
a motivovať ľudí, aby tieto parky aj naďalej svoj-
pomocne udržiavali a chránili. Na podnet spolu-
občanov zachránil mnoho desiatok stromov ur-
čených na výrub, napr. skupinku krásnych dubov 
na Dolnej ulici v Šali, stromy pri výstavbe sídlisk 
a nemocnice a pod. V období totalitného režimu 
sa venoval rekonštrukcii viacerých parkov v re-
gióne (park a vodný mlyn v Tomášikove, park 
v Galante, Matúškove a pod.). V dôchodkovom 
veku naďalej pracoval so študentami a mládežou, 
organizoval autobusové exkuzie na konci škol-
ského roka pre viaceré základné školy so zamera-
ním na oboznámenie žiakov so zaujímavosťami 
a chránenými lokalitami regiónu. Niekoľko rokov 
viedol vlastnoručne písanú kroniku mesta Šaľa.

Ak máte aj vy chuť pripojiť sa k nám a prispieť 
k tomu, aby naše mesto prekvitalo do krásy, mô-
žete tak urobiť vyplnením prihlášky, resp. osobne. 
Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
Ing. Gabriela Lacková – predseda OZ PB

č.t. 031 771 34 97, 0903 150 433
glackova@post.sk

Bc. Tibor Karafa – podpredseda OZ PB
č.t. 031 771 47 05, 0903 191 090

karafa@sa.ouzp.sk

Medzi hlavné zásady protipožiarnej 
bezpečnosti patrí:

Nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň v lesných 
porastoch.
Nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť 
k jeho rozšíreniu, nevypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov.
Vykonávať dohľad nad osobami a najmä deť-
mi, ktoré nemôžu posúdiť následky svojho ko-
nania, aby tieto svojim konaním nespôsobili 
požiar.
Právnické osoby a fyzické osoby – podni-
katelia môžu spaľovať horľavé látky na voľ-
nom priestranstve len s písomným súhlasom 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Nitre, po splnení stanovených 
podmienok spaľovania a so súhlasom životné-

»

»

»

»

ho prostredia, ktoré určí aké horľavé látky sa 
budú spaľovať.
Vznik požiaru je treba ohlásiť na Mestskom 

úrade v Šali alebo na telefónnom čísle:
Hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru 
Č. 150

alebo tiesňové telefónne číslo 
Integrovaného záchranného systému

Č. 112
Vážení občania, milá mládež!

Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú a vracajú 
nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia ne-
nahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci so 
Štátnymi lesmi, urbárskymi spoločnosťami i ma-
jiteľmi lesov sa nám s Vašou pomocou podarí 
prírodu uchrániť pred zbytočnými stratami.

mimovládne organizácie
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SPRÁVA O VýSlEdKOch 
kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií Útvarom 
hlavného kontrolóra (ÚHK) mesta Šaľa za rok 2006 (dokončenie)

V  predchádzajúcom vydaní mesačníka Šaľa sme 
zverejnili prvú časť správy Útvaru hlavného 

kontrolóra. V tomto čísle zverejňujeme jej druhú časť.
B/ SŤAŽNOSTI

Za uplynulý rok 2006 bolo v centrálnej evidencii spo-
lu zaevidovaných 22 sťažností, čo je o 14 sťažností me-
nej ako v roku 2005. Jedna sťažnosť doručená na ÚHK 
koncom roka 2006, bola vybavená v januári 2007.

Zákon o sťažnostiach oprávňuje každú fyzickú 
a právnickú osobu podať sťažnosť ktorémukoľvek útva-
ru v rámci mesta. Detailný postup od zaevidovania 
sťažnosti až po spracovanie a odoslanie odpovede sťa-
žovateľovi po jej prešetrení, je upravené VZN č. 6/2004 
O sťažnostiach. Pri prešetrovaní sťažností, ÚHK úzko 
spolupracuje s jednotlivými oddeleniami MsÚ, príp. 
inými odbornými útvarmi mesta, ktorých sa obsah 
sťažnosti týka. Vybavenie podaní, nesprávne označe-
ných ako sťažnosť, sa neriadi predpismi vzťahujúcimi 
sa na sťažnosť. Ide o podania, ktoré majú charakter žia-
dostí, občianskych názorov a pod.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnos-
tiach a VZN č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evido-
vaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fy-
zických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní 
petícií v podmienkach mesta Šaľa, vedie útvar hlavného 
kontrolóra mesta centrálnu evidenciu sťažností a petícií 
občanov.

Vecná skladba sťažností je uvedená v nasledovnom 
rozbore.

Spolu bolo evidovaných: 22
Z toho:
– opodstatnených 13
– neopodstatnených 7
– vecne nepríslušných 2
V období roku 2006 z evidovaných 22 sťažností, 

ÚHK požiadal o spoluprácu pri riešení sťažností, na 
posúdenie ich opodstatnenosti a z titulu vecnej prísluš-
nosti, nasledovné odborné útvary mesta:

Oddeleniam Mestského úradu Šaľa bolo pridelených 
na riešenie 14 sťažností.

Z toho:
– oddeleniu ekonomickému  1
– oddeleniu správy majetku mesta 1
– oddeleniu ŽP a SÚ  4
– oddeleniu strat. plánovania a rozv. mesta 4

– oddeleniu komunálnych činností  3
– oddeleniu vnútorno–organizačnému  1
Mestskej polícii boli pridelené na riešenie 3 sťaž-

nosti, po 1 sťažnosti riešilo Mestské kultúrne stredisko, 
Bytkomfort a Školský úrad. Regionálnej a veterinárnej 
správe boli na riešenie odstúpené 2 sťažnosti.

Výsledok riešenia sťažností je rozdelený do dvoch 
skupín:
a/ OPODSTATNENÉ – z ich riešenia vyplynuli opatre-

nia zamedzujúce nežiadúci stav.
Proti susedskému spolunažívaniu

 smerovali 3 sťažnosti:
sťažnosť č.: 2
Predmetom sťažnosti bolo narúšanie nočného kľudu 

pod vplyvom alkoholu a poškodzovanie morálky malo-
letých oplzlým prejavom.

Z výsledku šetrenia sťažnosti vyplynulo nasledovné: 
Mestská polícia v priebehu celého mesiaca opakova-

ne hliadkovala v predmetnom vchode a komunikovala 
s obyvateľmi obytného vchodu, pre prípad opakované-
ho narúšania občianskeho spolunažívania. V súčasnos-
ti sa neevidujú žiadne problémy, nakoľko sa narušiteľ 
v byte zdržiava len sporadicky, býva u príbuzného, mi-
mo mesta Šaľa.

sťažnosť č.: 8
V predmetnej sťažnosti sťažovateľka poukazovala na 

nepovolený vstup cudzích osôb zo strany susednej ne-
hnuteľnosti, na pozemok sťažovateľky.

Sťažnosť z titulu príslušnosti riešila MsP Šaľa, ktorá 
upozornila susedov na možný postih pri ďalšom poru-
šení predmetu sťažnosti. Počas nasledujúcich kontrol, 
MsPo nezistila žiadne ďalšie porušenia zo strany suse-
dov na pozemok sťažovateľky.

sťažnosť č.: 10
Obyvateľkou mesta bola podaná sťažnosť týkajúca sa 

susedského spolunažívania, ktorá bola zameraná na:
a) rušenie nočného kľudu opravami motorových vozi-

diel
b) spôsob chovu psov
c) ohrozovanie všeobecnej čistoty a hygieny
d) ohrozovanie životného prostredia a nedodržanie zá-

kona o odpadoch
Sťažnosť z titulu príslušnosti riešila v bode a) MsP 

Šaľa, ktorá pri riešení uvedeného bodu sťažnosti potvr-
dila opravu motorových vozidiel v nočných hodinách. 

»
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Narušovateľ bol upozornený na toto konanie, ktoré je 
v rozpore s Občianskym zákonníkom. MsP v priebehu 
celého mesiaca vykonávala námatkové kontroly zame-
rané na rušenie nočného kľudu, pri ktorých nezistila už 
ďalšie rušenie nočného kľudu.

Sťažnosť v bodoch b) a c) riešila Regionálna veteri-
nárna a potravinová správa Šaľa, ktorá po prešetrení 
sťažnosti vo veci spôsobu chovu psov, posúdila sťažnosť 
v bode b) ako čiastočne opodstatnenú. Uložila majite-
ľovi psov predložiť potvrdenie o zaočkovaní psov proti 
besnote a ich zaevidovanie na MsÚ v Šali. Kontrola pl-
nenia opatrení potvrdila splnenie úlohy v stanovenom 
termíne.

Sťažnosť v bode c) po prešetrení bola posúdená ako 
neopodstatnená, nakoľko pri kontrolách neboli zistené 
žiadne zbytky kostí a mäsových zvyškov v surovom sta-
ve, ani výskyt hlodavcov.

Sťažnosť v bode d) – ohrozovanie životného prostre-
dia a nedodržanie zákona o odpadoch, bola odstúpená 
z titulu príslušnosti na Obvodný úrad v Šali, odboru 
ŽP.
Proti porušeniu stavebného zákona boli zaevidované 

3 sťažnosti:
sťažnosť č.: 9
Predmetná sťažnosť bola smerovaná proti stavební-

kovi (susedovi) za nedodržanie projektovej dokumen-
tácie na stavbe. Sťažnosť bola riešená v spolupráci s Od-
delením ŽP a Stavebným úradom v Šali. Z jej riešenia 
vyplynuli nasledovné závery:

Mesto Šaľa povolilo zmenu stavby, ktorej predmetom 
bolo oplotenie pozemkov a označenie budovy infor-
mačnými tabuľami. Nakoľko sa účastník konania proti 
rozhodnutiu v zákonnej lehote odvolal a tunajší staveb-
ný úrad o odvolaní nerozhoduje, zaslal spisový materiál 
na odvolací orgán – Krajský stavebný úrad v Nitre. Ten 
rozhodol, že v zmysle §71 ods.3 stavebného zákona sa 
povolenie nevyžaduje pri označeniach budov, pokiaľ 
nie sú reklamným zariadením. Proti tomuto rozhodnu-
tiu nebolo možné sa ďalej odvolať.

sťažnosť č.: 19
Sťažovateľ, vlastník rodinného domu, poukázal na 

nepovolenú stavbu – prístrešok, na susednom pozem-
ku, ako aj na porasty, ktoré sú zasadené v blízkosti ich 
ohrady, čo spôsobuje podľa vyjadrenia sťažovateľa ne-
vzdušnosť stavby a následné opadávanie omietky, pod-
tekanie vody pod ich rodinný dom nesprávnym ulože-
ním trávnatého koberca. Z riešenia sťažnosti vyplynulo 
nasledovné:

Stavebný úrad v Šali uskutočnil výkon štátneho sta-

»
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vebného dohľadu na stavbe, na základe ktorého zistil, 
že stavba bola postavená bez povolenia stavebného úra-
du. Stavba bola následne ohlásená na Stavebnom úrade 
v Šali a boli predložené všetky potrebné doklady na jej 
povolenie v zmysle Stavebného zákona.

Z miestneho zisťovania sa ďalej zistilo, že okolie do-
mu stavebníka je riadne upravené a osadené zeleňou, 
opadávanie omietky z rodinného domu nebolo zistené. 
Podtekanie vody pod rodinný dom je možné preuká-
zať iba odborne spôsobilou osobou, ktorá preukáže, či 
vlhnutie domu je zapríčinené dôvodmi, ktoré sťažovateľ 
uvádza vo svojej sťažnosti. V tejto časti ide o občian-
sko–právny spor, ktorého riešenie je v kompetencii prí-
slušného súdu.

sťažnosť č.: 20
Predmetom sťažnosti je poukázanie na uskutočne-

nie drobnej stavby bez ohlásenia na Stavebnom úrade 
v Šali, ako aj navyšovanie okolia zeminou tak, že spád 
smeroval do záhrady sťažovateľa. Z riešenia sťažnosti 
vyplynulo:

Stavebný úrad v Šali uskutočnil výkon štátneho sta-
vebného dohľadu. Na základe neho bolo zistené, že 
drobná stavba – altánok, sa uskutočňuje bez ohlásenia. 
Stavebník na základe vyzvania Stavebného úradu v Šali 
drobnú stavbu dodatočne ohlásil. Terénnymi úpravami 
stavebník upravil spád k pozemku sťažovateľky tak, aby 
nepresahovala súčasnú úroveň pri plote a vsakovaciu 
jamu pre odvedenie väčšieho množstva dažďovej vody 
uložil v najnižšom bode záhrady.

Porušenie VZN č. 3/2001 – O usmerňovaní 
ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území 

mesta Šaľa, riešila 1 sťažnosť:
sťažnosť č.: 11
Sťažnosť smerovala na nedodržiavanie prevádzko-

vých hodín pohostinstva a hlučné správanie sa zákaz-
níkov. Sťažnosť z titulu príslušnosti riešilo Oddelenie 
strategického plánovania a rozvoja mesta v spolupráci 
s MsP v Šali. Majiteľ prevádzky bol predvolaný z dô-
vodu odstránenia nežiaduceho stavu a MsP vykonala 
niekoľko námatkových kontrol, pri ktorých už nebolo 
zistené porušenie dodržiavania prevádzkových hodín.

Proti porušeniu VZN č. 8/2000 – O udržiavaní 
všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, 

o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území 
mesta Šaľa, smerovali 4 sťažnosti:

sťažnosť č.: 15
Predmetom sťažnosti bolo poukázanie na neporia-

dok v okolí odpadových kontajnerov a zároveň žiadosť 
na vybudovanie ochranného múrika okolo týchto kon-

»
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tajnerov, z dôvodu zníženia poletovania odpadu a udr-
žania väčšej čistoty. Sťažnosť riešilo Oddelenie komu-
nálnych činností MsÚ, ktoré zabezpečilo vybudovanie 
ochranného múrika okolo odpadových kontajnerov 
s tým, že kontajner na sklo sa umiestnil mimo ochran-
nej steny, aby sa nebránilo separácii skla pre všetky 
vchody obytného bloku. Zmluvný partner mesta, ktorý 
realizuje vývoz odpadu, bol vyzvaný na zabezpečenie 
poriadku okolo kontajnerov pri vývoze.

sťažnosť č.: 16
Sťažnosť poukazovala na nespokojnosť s kosením 

trávnatých plôch okolo bytového domu. Z titulu prí-
slušnosti sťažnosť riešilo Oddelenie komunálnych čin-
ností Msú, ktoré dospelo k nasledovnému záveru:

V súlade s čl. 10 bodu 3 VZN č. 8/2000 – O udržia-
vaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, 
o tvorbe, ochrane verejnej zelene na území mesta Šaľa, 
za údržbu zelene nachádzajúcej sa v predzáhradkách 
obytných blokov KBV, sú zodpovední ich správcovia.

sťažnosť č.: 17
Predmetom sťažnosti boli neskosené trávnaté plochy 

a neporiadok v okolí bývalej výmenníkovej stanici na 
Ul. 8. mája, ako aj prespávanie bezdomovcov v jej blíz-
kosti. Z riešenia sťažnosti vyplynulo:

Oddelenie komunálnych činností MsÚ v Šali vyzva-
lo majiteľa výmenníkovej stanice k zabezpečeniu pra-
videlnej údržby pozemku okolo výmenníkovej stanice, 
nakoľko v súlade čl. 10 bodu 2 VZN č. 8/2000, je zeleň 
nachádzajúca sa v areáloch organizácií, záhrad, ako aj 
v objektoch podnikateľských aktivít, povinný ich ma-
jiteľ (užívateľ) udržiavať v riadnom stave, ako aj pás 
prídomovej zelene bezprostredne susediaci s areálom 
objektu.

sťažnosť č.: 18
Sťažnosť smerovala na odstránenie vysokej buri-

ny zo záhrady susednej nehnuteľnosti a jej vyčiste-
niu z obavy pred nadmerným vysemenením buriny, 
ako aj na neúnosné premnoženie potkanov. Sťažnosť 
z titulu príslušnosti riešilo Oddelenie ŽP a SÚ mesta 
Šaľa v spolupráci s Oddelením komunálnych činností 
mesta Šaľa.

Uskutočnilo sa miestne zisťovanie, z ktorého vy-
plynulo, že sťažovateľ má v zmysle Občianskeho zá-
konníka právo zrezať dreviny, ktoré presahujú do jeho 
záhrady. Zároveň bol vyzvaný majiteľ zaburineného 
pozemku k likvidácii porastu, ako aj k vykonaniu de-
ratizácie ohľadom potkanov. Nakoľko pri miestnom 
zisťovaní došlo obojstrannej dohode, sťažovateľka 
nežiadala písomnú odpoveď vo veci sťažnosti.

»
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Občiansko právny spor riešila 1 sťažnosť:
sťažnosť č.: 22
Sťažnosť sa týkala hlučného prevádzkovania strojov 

a zariadení v predajni na Budovateľskej ulici v Šali. Sťaž-
nosť bola riešená v spolupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva v Nitre a Oddelením strategic-
kého plánovania a rozvoja mesta MsÚ v Šali. Pri prešet-
rení sťažnosti došlo vzájomnou dohodou sťažovateľky 
a majiteľa, k vyriešeniu sťažnosti.

Proti porušeniu VZN č. 35/2002 – O podmienkach 
a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa, 

smerovala 1 sťažnosť:
sťažnosť č.: 5
Sťažovateľ v predmetnej sťažnosti poukazoval na vý-

skyt voľného pohybu psov na verejnom priestranstve, 
jeho následného znečisťovania, ako aj evidencie psov. 
Z jej riešenia vyplynulo nasledovné:

Pracovníčka Ekonomického oddelenia MsÚ vyko-
nala kontrolu evidencie psov a zistila, že v evidencii sú 
nahlásené dva psy, neboli nahlásené 3 šteňatá cca 5 týž-
dňové, z dôvodu ich následného darovania.

Mestská polícia v Šali na základe sťažnosti vykonala 
kontrolu zameranú na dodržiavanie VZN č. 35/2002. 
V čase kontroly nezistila porušovanie VZN, psy boli 
uzavreté vo dvoroch.

b/ NEOPODSTATNENÉ – z riešenia 7 sťažností vy-
plynula ich neopodstatnenosť, ktorá bola najmä z dôvo-
du neznalosti občiansko–právnych vzťahov, nedostatku 
tolerancie vo vzájomných medziľudských vzťahoch zú-
častnených strán, ako aj neschopnosť objektívne zhod-
notiť nimi posudzovaný stav.

C/ PETÍCIE
V roku 2006 boli evidované 2 petície, z ktorých prvá 

sa týkala sociálnej oblasti, konkrétne nesúhlasu rodičov 
detí navštevujúcich detské jasle, so zvýšením mesačné-
ho poplatku.

V druhej petícii, týkajúcej sa rozvoja mesta, občania 
svojimi podpismi vyjadrili nesúhlas s výstavbou poly-
funkčného komplexu.

Predmetom obidvoch petícií boli rozhodnutia MsZ, 
v kompetencii ktorého je aj ich prípadná zmena. Ani 
v jednom prípade MsZ svoje rozhodnutia nezmenilo.

Petície boli vybavené zaslaním písomnej odpovede 
petičnému výboru, v ktorých bol vysvetlený a zdôvod-
nený postup reprezentovaný mestom Šaľa.

Alžbeta Sedliačiková
(krátené)
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NEVYKuRujtE OblOhu

A j vy bývate v bytovom dome, či „paneláku“, 
ktorý potrebuje vyregulovanie tepelného 

hospodárenia, alebo nový výťah? Obnovením a za-
teplením domu šetrite svoje peniaze. 

Otázku, kde na obnovu nájsť zdroje a za čo naj-
výhodnejších podmienok, si kladú vlastníci týchto 
bytov, spoločnosti spravujúce bytové domy, bytové 
družstvá. O obnove bytových domov sme sa roz-
právali s Annou Zemanovou, vedúcou referátu ko-
munálnych úverov ISTROBANKY, a.s.

Na aký účel môže ISTROBANKA poskytnúť 
finančné prostriedky k obnove bytových do-
mov?
Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v by-

tovom dome ponúkame prostriedky na odstraňo-
vanie systémových porúch vyskytujúcich sa v pa-
nelových bytových domoch, na ich zateplenie, na 
výstavbu vlastných kotolní, opravu spoločných 
častí, zariadení a príslušenstva bytových domov, 
ako aj na rekonštrukcie balkónov, okien či moder-
nizáciu už zastaraných častí alebo príslušenstva 
domov. Najväčšia pozornosť sa zameriava najmä 
na zníženie energetickej náročnosti bytového do-
mu. To znamená úsporu výdavkov na vykurovanie 
o cca 40–50 percent, a tým celkové zníženie výdav-
kov na bývanie, a zároveň rast hodnoty nehnuteľ-
ností. 

Aké podmienky na obnovu bytových domov 
ponúka ISTROBANKA? 
ISTROBANKA s produktom OBNOVA bola 

jednou z prvých na trhu. Banka nepožaduje ruče-
nie nehnuteľnosťou, ale ponúka viaceré alternatí-
vy zabezpečenia úveru. Žiadateľom úveru môžu 
byť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, bytové družstvá alebo správcovské spo-
ločnosti. Pri hodnotení bonity žiadateľov o taký-
to typ úveru banka hodnotí predovšetkým výšku 

»
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tvorby fondu opráv, počet neplatičov v bytovom 
dome a kvalitu poskytnutých zabezpečovacích 
prostriedkov. Výška splátok do Fondu prevádzky, 
údržby a opráv je prepočítavaná tak, aby v dosta-
točnej miere pokrývala úver a aby bola zabezpeče-
ná aj štandardná bežná údržba a prevádzka domu. 
Doporučovaná doba splatnosti pri tomto type úve-
ru je 10 až 15 rokov. 

Aké doterajšie skúsenosti má ISTROBANKA, 
ktoré by mohli pomôcť našim čitateľom?
Na základe dobrých referencií a skúseností 

z praxe, ISTROBANKA má aj špeciálny partner-
ský produkt OBNOVA PLUS. Partnerstvo je via-
zané na zatepľovací systém. Výhodou je komplex-
nosť riešenia. Banka projekt financuje a partnerská 
spoločnosť Baumit zabezpečí partnerské projekčné 
a realizačné tímy. Významným prvkom spoluprá-
ce je práve riešenie „dva v jednom“. Pri tomto pro-
dukte má klient k dispozícii finančné poradenstvo, 
výhodné finančné podmienky v oblasti poplatkov 
pri úverových zmluvách, zvýhodnené podmien-
ky pri bežnom účte, ako aj rýchle vybavenie jeho 
žiadosti bez osobitných požiadaviek na čas. Súčas-
ťou je bezplatné odborné poradenstvo a technická 
pomoc pri realizácii zateplenia priamo na stavbe. 
Klient automaticky získava návrh optimálneho rie-
šenia zatepľovacieho systému, bezplatné teplotech-
nické výpočty a návrh farebného riešenia fasády 
„Baumit Color štúdio“. 

S blížiacim sa letom odporúčame vlastníkom 
bytov a nebytových priestorov porozmýšľať o vy-
užití vhodných bankových produktov na obnovu 
bytov, a tým šetrenie vlastných peňazí. Nevykuruj-
te oblohu.

Call centrum ISTROBANKY: 
0850 111 999, 
info@istrobanka.sk

»
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Hádzanárky skončia lepšie

d o ukončenia základnej časti medziná-
rodnej hádzanárskej WHIL–ky – ročník 

2006/2007 zostáva odohrať zverenkyniam tré-
nerky Dariny Braunovej už iba dve majstrovské 
stretnutia a už teraz je jasné, že bez ohľadu na 
ich výsledky skončia oproti minulému ročníku 
v tabuľke lepšie.

(Poznámka autora: konečné poradie v r. 
2005/6: 1. Iuventa Michalovce 716:487 – 40 bo-
dov, 2. Slokov Veselí n/M 600:488 – 37 bodov, 3. 
Duslo Šaľa 686:470 – 34 bodov, 4. Banská Bystri-
ca 622:526 – 27 bodov).

Hráčkam šalianskeho Dusla, ktoré prenasle-
dujú v tomto ročníku v značnej miere zranenia 
a choroba, sa vydarila nadmieru marcová séria, 

keď nestratili v dueloch ani bod a po víťazných 
výsledkoch: Duslo ŠAĽA – Zlín 32:17, Kunovi-
ce – Duslo ŠAĽA 15:30, Duslo ŠAĽA – Banská 
Bystrica 30:26 a Veselí n/M – Duslo ŠAĽA 26:27 
sa pevne usadili na striebornej priečke tabuľky. 
Poradie po 20. kole: 

1. Michalovce 701:463 40 bodov 

2. ŠAĽA 575:432 35 bodov 

3. Banská Bystrica 587:494 27 bodov 

4. Veselí 485:464 25 bodov

Najbližší program hádzanárok
SO 14.4.2007 o 18.00 hod. 
Slovan Duslo ŠAĽA – Casta Písek 
SO 21.4.2007 o 18.00 hod. 
Štart Bratislava – Slovan Duslo ŠAĽA

»

»

ŠPORtOVcI MEStA bIlANcOVAlI 
S táva sa už tradíciou, že prvý kvartál v novom 

roku patrí medzi tie, v ktorom bilancujú mi-
nuloročné výsledky a úspechy najúspešnejší športov-
ci mesta a okresu Šaľa a z toho dôvodu patril Mestský 
dom kultúry v Šali v závere marca tým, ktorí v mi-
nulom roku šírili zásluhou výborných výkonov na 
športoviskách dobré meno svojej telovýchovnej jed-
noty, obce, mesta a samozrejme aj šalianskeho okresu 
v športových zápoleniach, v majstrovských súťažiach 
nielen na Slovensku, ale aj za hranicami našej vlasti. 
“Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov, tréne-
rov, funkcionárov a kolektívov“ má v našom regió-
ne dlhodobú tradíciu, ktorú nám môžu závidieť vo 
väčšine miest, či okresov Slovenska bohatších nielen 
na históriu, ale aj ekonomické zázemie. Najúspešnej-
ších športovcov hodnotilo nielen Mesto Šaľa, ale aj 
Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov 
(OATJK) v jednotlivých kategóriách spoločne už 
po desiaty krát a z toho dôvodu bola sála Mestského 
DK pestrým dejiskom „prehliadky“ najúspešnejších 
reprezentantov regiónu v telovýchove za rok 2006. 
Mesto Šaľa vyhodnotilo a odovzdalo poháre osob-
ne primátorom mesta MUDr. Martinom Alföldim 
a predsedom Komisie sociálnej, pre mládež, šport 
a neziskové organizácie MUDr. Jozefom Grellom:

Jednotlivci-seniori bez určenia poradia
Ladislav MAJDLEN, Adrián TÓTH, Silvia IŽMA-

»

NOVÁ a Andrea BIČOVÁ (všetci voltížne jazdenie 
– Slávia SOUP ŠAĽA), Štefan CSENTE (športová 
streľba – ŠSK ŠAĽA), Andrej POLÁK (mužská há-
dzaná – HK ŠAĽA), Tomáš HUČKO (futbal - FK 
Slovan Duslo ŠAĽA), Marta KORYTÁROVÁ (kol-
ky – KK Slovan Duslo ŠAĽA), Andrea ŠALATOVÁ 
(ženská hádzaná – HK Slovan Duslo ŠAĽA), MUDr. 
Viliam GÁL (rafting – TJ Slovan Duslo ŠAĽA), Ale-
xandra PORUBSKÁ (kynológia – MKK ŠAĽA), Mo-
nika TÓTHOVÁ (ženský futbal – FK Slovan Duslo 
ŠAĽA), Patrik ŠČASNÝ (plutvové plávanie – KŠP 
Tritón ŠAĽA) a Róbert PINTÉR (horolezectvo – SHS 
JAMES).

Jednotlivci-juniori bez určenia poradia
Jovana PEJČICOVÁ a Kristína BALUŠÍKOVÁ 

(voltížne jazdenie – Slávia SOUP ŠAĽA), Orsolya 

»

z hÁdzANÁRSKEj A futbAlOVEj KuchYNE

šport
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V nadstavbovej súťaži sa nám nedarí

P relínacia súťaž v boji o postup do futbalovej 
Corgoň ligy, v ktorom štartujú v peletóne 8 

účastníkov aj futbalisti Slovana Duslo Šaľa sa prehup-
la do druhej tretiny, ale zverencom trénera Petra 
Ančica sa doposiaľ nedarí tak, ako predpokladali. 
Napriek tomu, že naši futbalisti obdržali v piatich do-

terajších stretnutiach iba tri góly, strelecká mizéria, 
keď naši futbalisti dokázali skórovať iba v okresnom 
derby stretnutí v Močenku bodové zisky nezaručuje. 

Výsledky posledných kôl: 
3. kolo ZŤS Dubnica – Duslo ŠAĽA 1:0, 4. ko-

lo: Eldus Močenok – Duslo ŠAĽA 1:1 (gól Mas-
ný), 5. kolo: Duslo ŠAĽA – AS Trenčín 0:0. 

Tabuľka po 5. kole:
1. Inter Bratislava 7:2 11 bodov
2. Trnava 6:2 11 bodov
3. Dubnica 4:3 8 bodov
4. Močenok 4:3 7 bodov
5. Trenčín 2:5 5 bodov
6. Rimavská Sobota 2:6 4 body
7. VION Zlaté Moravce 4:6 3 body
8. Duslo ŠAĽA 1:3 3 body.

z hÁdzANÁRSKEj A futbAlOVEj KuchYNE

Najbližší program futbalistov
SO 28.4.2007 o 16.00 hod. 
Slovan Duslo Šaľa – Rimavská Sobota
SO 05.5.2007 o 16.30 hod. 
Inter Bratislava – Slovan Duslo Šaľa 
SO 12.5.2007 o 16.30 hod. 
Slovan Duslo Šaľa – ZŤS Dubnica 
STR 16.5.2007 o 17.00 hod. 
Slovan Duslo Šaľa – Eldus Močenok

»

»

»

»

BONDOR a Michal FÜLÖP (plutvové plávanie – KŠP 
Tritón ŠAĽA), Dávid KISS (futbal – FK Slovan Duslo 
ŠAĽA), Martin MAČÁK (karate – TJ Slovan Duslo 
ŠAĽA), Viktória BOROVSKÁ (moderný tanec – TK 
Jumping ŠAĽA), Roman MLADÝ (kolektívne športy 
– Spojená škola OZ SPŠCH ŠAĽA), Dávid Božidar 
STARKO (plutvové plávanie – KŠP Amfora ŠAĽA), 
Patrik VEREŠ (hokej – MHK ŠAĽA), Hana HRDÁ 
(hádzaná – ZŠ Bernoláka ŠAĽA) a Martina LADIC-
SOVÁ (hádzaná – HK Slovan Duslo ŠAĽA).

Kolektívy bez určenia poradia 
Voltížne družstvo – majstri Slovenska (TJ Slávia 

SOUP ŠAĽA), futbalové družstvo žien – majster Slo-
venska (futb. klub Duslo ŠAĽA), športový rybolov – 
účastník 1. rybárskej ligy (RŠK KALA team ŠAĽA), 
karate – strieborné družstvo z MSR (oddiel karate TJ 
Slovan Duslo ŠAĽA), rafting – bronzová posádka R6 
„Terra Wag“ na MSR (oddiel rafting TJ Slovan Duslo 
ŠAĽA), klub potápačov AMFORA ŠAĽA – 10. výro-
čie klubu, hádz. družstvo starších žiačok „B“, bron-
zové v rámci Nitrianskeho kraja (HK Slovan Duslo 
ŠAĽA), družstvo plutvového plávania - druhé v Lige 
mládeže (KŠP Tritón ŠAĽA), volejbalové družstvo 
mužov – v roku 2006 postup do 1. ligy (VK ŠAĽA).

Tréneri a funkcionári bez určenia poradia 
Ľubica HLAVATÁ – hádz. trénerka družstva st. 

dorasteniek a II. ligového družstva mužov.
Tomáš BELOVIČ - hádzanársky funkcionár a čin-

»

»

ný pri obnove mužskej hádzanej v meste.
Radoslav PSOTA – voltížny tréner, pôsobí najmä 

pri výchove mladých adeptov voltíže.
Martin BABINEC – futbalový tréner, venuje sa 

mládeži a šalianskej futbalovej prípravke.
Ján VALENT – dlhoročný futbalový funkcionár, 

viceprezident, člen Rady Slovenského futbalového 
zväzu.

Jaroslav SOBOŇ – tréner mládeže plutvového 
a rýchlostného plávania v KŠP Amfora. 

Mgr. Rudolf PETRIKOVIČ – hádzanársky tréner 
na ZŠ Hollého, asistent trénera žien v medzinárodnej 
WHIL-ke.

Ing. Tibor LACKO – člen VV hádzanárskeho vý-
boru, oblasť medzinárodného styku klubu

Mgr. Štefan MIKA – úspešný tréner mládeže 
v KŠP Tritón

Mgr. Iveta HAJDUOVÁ – kondičná trénerka 
v KŠP Tritón 

Mgr. Petra GYULÁŠOVÁ – trénerka zdokona-
lovacieho kurzu a prípravy pretekárov na vekový 
prechod v KŠP Tritón

Eliška BARUSOVÁ – trénerka pre prípravu naj-
mladších plavcov v KŠP Tritón, zásluha na odstraňo-
vaní plaveckej negramotnosti.

JUDr. Ľudovít MARINČÁK – predseda TJ Slovan 
Duslo, predseda OATJK Šaľa a člen krajských telový-
chovných orgánov. Po
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Úspešné šalianske karate
V mestskej športovej hale v Šali usporiadala Te-

lovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa v spolupráci 
s miestnym oddielom karate 3. kolo Pohára federá-
cie, mládeže a dospelých v karate, ktoré bolo dôležité 
z hľadiska postupu na M SR. Výborne si v ňom viedli 
pretekári usporiadajúceho oddielu, ktorí v konku-
rencii pretekárov z viac ako 20 oddielov vybojovali 
9 medailových umiestnení.  

Z výsledkov v súťaži karate – kata vyberáme: 
Kategória 6. – 8. roční: prvenstvo si vybojoval Ró-

bert Runák,.....3. Peter Klausman a u dievčat skonči-
la na 2. mieste Paulína Móriová. V kategórii 9 – 11 
roční (8 – 5 kyu) vyhral Norbert Runák (všetci Duslo 
Šaľa), pred Ladislavom  Hlaváčikom (Levice). V ka-
tegórii 12 – 14 roční (8 – 5 kyu) skončil na druhom 
mieste Marcel Rozsíval a rovnaké umiestnenie (4 kyu 
– Dan) vybojoval Boris Bleho (obaja Šaľa). V kategó-
rii dievčat vyhrala Zuzana Hájičková (obaja Levice). 
V súťaži žiackych družstiev zvíťazilo Cassone Ko-
márno pred družstvom karatistov Duslo Šaľa (Boris 
Bleho, Norbert Runák a Samuel Abrahám) a bronz 
naviac vybojoval v kategórii mužov Ľudovít Kocsis. 
Šalianskym karatistom sa podarilo oproti druhému 
kolu v Banskej Bystrici pridať naviac tri medailové 

»

úspechy. O kvalite 3. kola Pohára federácie sved-
čí skutočnosť, že v šalianskej hale získali medailové 
umiestnenia pretekári z 18 družstiev. 

Stolnotenisové majstrovstvá okresu
V telocvični Základnej školy Pionierska v Šali sa 

uskutočnili stolnotenisové majstrovstvá základných 
škôl šalianskeho okresu chlapcov a dievčat, na kto-
rých štartovali najmladší vyznávači celuloidu z 8 ZŠ 
okresu Šaľa a prvenstvá zostali po zásluhe v okres-
nom meste. V kategórii chlapcov si v konkurencii 
8 družstiev vybojovali prvenstvo hráči ZŠ Pionier-
ska Šaľa, keď porazili vo finále ZŠ J. Murgaša Šaľa 
v pomere 4:1 a tí porazili tretiu ZŠ VJM Neded 4:2. 

»

MlAdÍ hOKEjIStI ŠAlE 
úSPEŠNÍ V tElČI Aj V MődlINgu

S tarší žiaci MHK 
Šaľa sa dňa 

28. 12. – 29. 12. 2006 
zúčastnili Medzinárod-
ného turnaja starších 
žiakov v českom Telči, 
kde skončili na vynika-
júcom 1. mieste.

Výsledky Šale: 
Brno  1:1, 
Telč  2:0, 
Viedeň  5:0.
Tohto zájazdu sa 

zúčastnili i dorasten-
ci – bývalí starší žiaci, 
ktorí si zahrali s do-

ŠPORtOVÁ MOzAIKA

šport
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V kategórii dievčat si spomedzi 6 družstiev najlep-
šie viedli žiačky ZŠ J. Bernoláka Šaľa po víťazstve 4:1 
so ZŠ Vlčany, tretie miesto obsadila ZŠ J. Murgaša 
po hladkej výhre 4:0 nad ZŠ J. Hollého Šaľa. Víťazné 
družstvá z oboch hráčskych kategórií budú repre-
zentovať okres Šaľa v krajskom turnaji.

 Medzinárodné úspechy plavcov 
Pretekári klubu športového potápania Tritón Ša-

ľa (Patrik Ščasný, Orsolya Bondor a Martin Mika) 
štartovali v talianskej Ravenne na medzinárodných 
pretekoch, kde úspešne reprezentovali. Orsolya Bon-
dor v silnej konkurencii na 800 m PP obsadila druhé 
miesto a na polovičnej trati skončila tretia. Patrik 
Ščasný, reprezentant Slovenska obsadil v kategórii 
400 m PP 9. miesto z 33 štartujúcich a na polovičnej 
trati skončil siedmy. V hornej polovičke štartujúcich 
skončil v preteku na 400 PP tiež Martin Mika. Pre-
teky v Taliansku boli pre plavcov Tritónu generálkou 
na II. ročník medzinárodného Tritón cupu, ktorý sa 
uskutoční v šalianskej plavárni Aquasport v sobotu 
28. apríla 2007.

Cenný medzinárodný úspech dosiahol tréner KŠP 
Tritón Šaľa Štefan Mika, ktorý reprezentoval oddiel 
Slovan Duslo Šaľa na medzinárodných plaveckých 
majstrovstvách SR – veteránov v Košiciach. Na tom-

»

to podujatí štartovalo 143 pretekárov zo 6 štátov 
a šaliansky veterán si za štvrté miesto v disciplíne 50 
metrov voľný spôsob a za druhé miesto (Poznámka 
autora: je to prvá medaila v histórii veteránskeho 
plávania pre Šaľu) na 100 metrov voľný spôsob „vy-
plával“ nomináciu na tohoročné majstrovstvá Eu-
rópy veteránov, ktoré sa uskutočnia v Slovinsku.   

Krajské kolkárske majstrovstvá v Šali
Telovýchovná jednota Slovan Duslo ŠAĽA, v spo-

lupráci s kolkárskym oddielom a Krajským kolkár-
skym zväzom usporiada 12. mája (sobota) 2007 na 
štvordráhovej kolkárni v Šali Majstrovstvá kraja 
v kolkoch mužov. Súťažiť budú najlepší zástupcovia 
okresov a KK Slovan Duslo Šaľa budú na najdôleži-
tejšom krajskom podujatí reprezentovať nasledovní 
kolkári: V.  kategórii do 50 rokov Š. Krajčík, T. Ze-
man, M. Pástor a J. Nemček,  v kategórii nad 50 ro-
kov J. Veselka a V. Bol, v kategórii juniorov F. Király, 
v kategórii dorastu B. Bol a v kategórii žiakov R. Tóth 
ml. Široká športová verejnosť môže prísť povzbudiť 
našich reprezentantov v bojoch s krajskou kolkár-
skou elitou. 

Športové spravodajstvo pripravil 
Jozef Sklenár

»

ŠPORtOVÁ MOzAIKA

rastom Telča priateľský zápas.
Dňa 8.2.2007 boli starší žiaci MHK Šaľa pozvaní 

na 19. Medzinárodný turnaj o cenu Egon und Maria 
Mayerových v rakúskom Mődlingu, čomu sa chlapci 
veľmi potešili, nakoľko sa tohto turnaja zúčastňujú 
pravidelne od roku 2003.

Turnaj sa konal 10.3. – 11.3. 2007. Účastníci boli 
VEC „The Dragons” Mődling (Rakúsko), HC Ko-
méta Brno (Česká republika), EC Weizer Bulls (Ra-
kúsko) a MHK Šaľa.

Prvý zápas MHK Šaľa – VEC „The Dragons” 
Mődling, skončil 9:6. Druhý zápas MHK Šaľa – EC 
Weizer Bulls 4:2, tretí MHK Šaľa – HC Kométa Br-
no 2:14.

I keď posledný zápas nedopadol podľa nášho oča-
kávania, boli sme s výsledkom spokojní, nakoľko 
HC Kométa Brno bol veľmi silný súper, no i napriek 
tomu sa v jeho bráne ocitli aspoň dva naše góly.

Nakoniec si naši mladí hokejisti v Mődlingu vy-
bojovali krásne druhé miesto.

Konečné poradie :
1. HK Kométa Brno 6
2. MHK Šaľa  4
3. VEC „The Dragons” Mődling 2
4. EC Weizer Bulls 0

Po výborných výsledkoch a ťažkých zápasoch boli 
chlapci pozvaní do verejnej krytej plavárne, ktorú si 
v plnej miere užili.

Týmto by sme chceli v prvom rade poďakovať 
chlapcom za ich vynikajúcu reprezentáciu mesta Ša-
ľa. V nemalej miere i rodičom, ktorí sa taktiež zú-
častnili týchto turnajov a ktorí ich aj koučovali a to 
menovite Petrovi Verešovi a Imrichovi Kačkovičovi.

Na záver by sme týmto chceli poďakovať vedeniu 
mesta Šaľa, ktoré nám finančnou čiastkou pomohlo k 
tomu aby sme sa mohli zúčastniť 19. Medzinárodné-
ho turnaja v Mődlingu.

D. Kőrösiová, A. Kačkovičová, N. Verešová

šport
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1. MÁj V ŠAlI
z ačiatok mája je obdobím plným zvykov a tra-

dícii. Neodmysliteľnou súčasťou príchodu 
tohto mesiaca je stavanie mája, ktoré nebude môcť 
chýbať ani v našom meste a uskutoční sa pred Spolo-
čenským domom vo Veči dňa 29. apríla 2007 o 16. 00 
hod. Pri tejto príležitosti pripravilo Mestské kultúr-
ne stredisko v Šali aj kultúrny program s folklórnymi 
a hudobnými vystúpeniami. 

1. máj je sviatkom a dňom pracovného pokoja, po-
čas ktorého sa väčšina ľudí vyberie do mesta hľadať 
zábavu či posedenie pri dobrej hudbe. A práve pre 
nich je plánované prvomájové podujatie pod ná-
zvom MÁJOVÁ RADOSŤ určené ako pre mladých, 
tak aj pre tých skôr narodených a je organizované 
Mestským kultúrnym strediskom v Šali. V prípade 
priaznivého počasia sa poobedie plné tanca a hud-
by uskutoční v centre mesta a ak by sa 1. máj niesol 

v znamení dažďových kvapiek, tak sa celé podujatie 
presunie do Domu kultúry v Šali. Začiatok akcie je 
naplánovaný na pravé poludnie a otvoria ho Mažo-
retky zo ZUŠ Šaľa a deti z folklórneho súboru Kra-
tulienka pôsobiaceho pri ZŠ Krátka a MsKS Šaľa. 
O 12.30 hod. sa môžete tešiť na detskú dychovku zo 
ZUŠ Šaľa, po ktorej bude opäť nasledovať folklórne 
vystúpenie, tentokrát skupiny Furmani z Nitry. Čas 
od 14.30 do 17.00 hod. je vyhradený pre zábavu pri 
hudbe, kedy sa predstavia ľudoví hudobníci zo sku-
piny Konopa a po nich príde na rad Šaľanom dobre 
známa kapela Country Mix. Vyvrcholením prvomá-
jového podujatia bude hudobné vystúpenie skupiny 
SENZUS, ktoré začne o 17.30 hod. a potrvá 1,5 hodi-
ny. Samozrejme nebude môcť chýbať ani dobré pivo, 
pečená klobáska a cigánska pečienka, bez ktorých sa 
prvomájové popoludnie určite nezaobíde.  

Denisa Miklášová

dEtSKý jAVISKOVý SEN V ŠAlI

V  Šali sa v dňoch 3. – 4. apríla konala krajská 
súťažná prehliadka detskej dramatickej tvo-

rivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, kto-
rú v spolupráci s MsKS organizuje Krajské osvetové 
stredisko v Nitre. Prehliadka má názov Detský ja-
viskový sen a prezentujú sa na nej divadelné súbory 
z Nitrianskeho kraja. Tento rok sa prezentovalo cel-
kovo sedem divadelných súborov. 

Naše mesto reprezentovali dva súbory, ktoré súťa-
žili v kategórii divadla dospelých hrajúcich pre deti. 
Bol to DS Materinky (foto), ktorý pod vedením Ale-
ny Demkovej pôsobí pri MsKS a CVČ a DS Prievan, 
ktorý pôsobí pri ZUČ a MsKS pod vedením Magdy 
Máčikovej. DS PRIEVAN s hrou AFRODITA, PSY-
CHA A TIE ĎALŠIE postúpil na celoslovenskú pre-

hliadku DIVADLO a DETI do Rimavskej Soboty. 
DS MATERINKY s hrou KLAUNI a KOLOTOČ 

dostal ponuku zúčastniť sa festivalu KREMNICKÉ 
GAGY, takže oba súbory boli na prehliadke veľmi 
úspešné. 

Postup na celoslovenskú prehliadku detskej dra-
matickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA, ktorá sa už 
tradične koná koncom mája v Šali si „vybojoval“ Nit-
riansky detský divadelný súbor DIVADLO U ZUZY 
MÚZY pri Tralaškole s hrou PRAOTEC ADAM 
A JEHO DIETKY.

Všetkým divadelným súborom fandíme a držíme 
palce, aby aj naďalej tvorili a pracovali s deťmi a pre 
deti, aby mali na tvorbu veľa fantázie a chuť vytvárať 
nové a nové hry, prostredníctvom ktorých nielen deti 
spoznávajú svet divadla a fantázie. 

 LI

NÁbOR dO 
fOlKlóRNEhO SúbORu

M estské kultúrne stredisko hľadá záu-
jemcov o pôsobenie vo folklórnom sú-

bore. Skúsení folkloristi aj začiatočníci sa môžu 
hlásiť osobne v DK Šaľa počas týždňa v čase od 
08.00 – 16.00 hod. Alebo telefonicky na telefón-
nom čísle 031/ 770 40 51

kultúra
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OScAROVý VEČER

u deľovanie Oscarov je udalosť, ktorá zau-
jíma takmer každého milovníka filmo-

vého umenia. Mestské kultúrne stredisko v Šali 
usporiadalo 24. marca 2007 v kine Domu kultúry 
Oscarový večer, v rámci ktorého sa odpremieta-
li tri filmy ocenené soškou Oscara, či už počas 
tohtoročného udeľovania cien Filmovej akadé-
mie alebo počas minulých rokov. Titul najúspeš-
nejšieho filmu roku 2006 si cez oscarovú noc vo 
februári 2007 vyslúžila kriminálna dráma Na 
druhej strane s hviezdnym hereckým obsade-
ním – Leonardo Di Caprio a Matt Damon. Počas 
Oscarového večera v kine DK Šaľa bol uvedený 
v hlavnom vysielacom čase a zo strany divákov 
bol oň najväčší záujem. Snímka získala Oscara za 
najlepší film, najlepšieho režiséra, najlepší adap-
tovaný scenár a najlepší strih. Nemenej úspeš-
ným filmom, avšak za rok 2005, sa stala dráma 
režiséra Clinta Eastwooda Million Dollar Baby, 
ktorá okrem ceny pre najlepšieho režiséra získa-
la aj najžiadanejšiu sošku v kategóriách najlepší 
film, najlepšia herečka v hlavnej úlohe a najlepší 

herec vo vedľajšej úlohe. Oscarový večer v MsKS 
Šaľa uzavrel politický thriller zo sveta ropného 
priemyslu uvedený pod názvom Syriana s Geor-
gom Clooneym a Mattom Damonom v hlavných 
úlohách. V rámci udeľovania cien Filmovej aka-
démie v roku 2006 získal cenu za najlepšieho her-
ca vo vedľajšej úlohe. Počas prestávok medzi jed-
notlivými filmami si mali diváci možnosť pozrieť 
vo foyeri divadelnej sály zostrih z tohtoročného 
udeľovania najprestížnejších filmových ocenení – 
z Oscarovej noci dňa 25. februára 2007. O podu-
jatie bol zo strany divákov záujem a mnohí z nich 
si pozreli všetky uvedené filmy a domov odchá-
dzali až v neskorých nočných hodinách.  

V mesiaci máj pripravuje Mestské kultúrne 
stredisko opäť tematicky zameraný filmový večer. 
Tentokrát to bude večer plný českých snímok, 
pričom diváci si budú môcť pozrieť filmy Rok 
diabla, Filmfárum 2 a Jedna ruka netleská. 

Denisa Miklášová

dOKONAlÁ SVAdbA V POdANÍ 
dIVAdlA WESt
N a Slovensku dobre známi herci – Z. Tluč-

ková, G. Škrabáková, M. Ťapák, V. Richte-
rová, D. Jurčová a D. Szabó zavítali do Mestského 
kultúrneho strediska v Šali hneď po Veľkej noci, 
dňa 10. apríla 2007 a umenia chtivému publiku 
odohrali divadelné predstavenie s názvom DO-
KONALÁ SVADBA.  Hra režiséra Emila Hor-
vátha v podaní Divadla WEST je komédia, ktorá 
divákov vtiahla do deja od samotného začiatku 
a na konci si vyslúžila obrovský aplauz publika. 
Dej predstavenia zobrazuje klasickú tému ne-
very, ktorá je zdrojom napätia i zábavy, a ktorej 
sa v tomto prípade dopustil samotný ženích noc 
pred svadbou. Čoraz viac sa zamotávajúca záplet-
ka, narastajúci chaos a búrlivé komediálne scén-
ky sú zárukou toho, že smiechu sa počas celého 
predstavenia nikto neubráni. Inak tomu nebolo 
ani v Dome kultúry v Šali. Dokonalá svadba bola 
zároveň aj poslednou divadelnou hrou uvedenou 

v MsKS Šaľa v tejto sezóne a milovníci dramatic-
kého umenia sa môžu na nové predstavenia tešiť 
opäť od jesene. 

Denisa Miklášová

kultúra



Dom kultúry Šaľa

01.05. 13.00 h
Májová radosť. 
námestie pred MsÚ. Program: 
12.00 Mažoretky ZUŠ Šaľa, 12.15 
Detský folklór Kratulienka, 12.30 
Detská dychová hudba ZUŠ Šaľa, 
13.30 FS Furmani, 14.30 ľudová 
hudba Konopa, 16.00 Country 
mix, 17.30 SENZUS

02.05. 10.00 h
Vedomostno–zábavná súťaž – 
finále. Miesto: divadelná sála DK 
Šaľa. Vstupné: zdarma

03.05.
Hviezdoslavov Kubín. Kraj-
ské kolo recitačnej súťaže. Miesto: 
bábková sála DK Šaľa. Vstupné: 
zdarma

06.05. 16.00 h
Rozprávkovo. Miesto: bábková 
sála DK Šaľa. Vstupné: 44,–Sk

10.05.  18.00
Vernisáž výstavy: Ildikó Botko-
vá a Peter Buday – mladí šalian-
ski výtvarníci. Miesto: SD Veča. 
výstava otvorená: 14.05.–25.05.

11.–12.05. celé dni
Večianske slávnosti – hudobný 
a pivný festival. Miesto: parkovis-
ko pri Tescu Veča
11.05. – piatok: 16.00 Dychová 
hudba Duslanka, 17.30 retro revival 
band, 19.30 Pavol Hammel, 21.00 
Mango Molas, 22.30 Latino party, 
24.00 koniec
12.05. – sobota: Detský blok: 13.00 
– 14.00 športovo zábavné súťaže pre 
deti, 14.00 – 14.20, DFS pri MsKS 
Šaľa a ZŠ Krátka, 14.20 – 14.40 HS 
Kamoro, 14.40 – 15.00 spevácky sú-
bor. Extrémny blok: 15.00 – 15.15 
TK Jumping, 15.15 – 16.00 ukážky 
bojového umenia (kemdo, aikido, 
judo, karate). 16.00 – 16.30 ukážky 
silných mužov. Koncerty: 17.00 do-
máca pop–rocková skupina, 18.30 
Nič Nové, 20.00 Zuzana Smatano-
vá, 22.00 Noc a Deň, 23.30 Heritage 
– revival ´70

14.05. 17.00 h
Deň matiek. Miesto: divadelná sá-
la DK Šaľa. Vstupné: dobrovoľné

15.05. 17.00 h
Striebro vo vlasoch. Podujatie 
pre dôchodcov. Miesto: estrádna 
sála DK Šaľa

16.–18.05.
Štrkovecká barónka. Miesto: di-
vadelná sála DK Šaľa

18.05. 20.00 h
Hudobný klub MsKS Šaľa. 
Miesto: foyer estrádnej sály DK Ša-
ľa. Vstupné: 50,–Sk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

19.05. 20.00 h
Oldies party. Miesto: estrádna sá-
la DK Šaľa. Vstupné: 90,–Sk

21.05–01.06.
Výstava šaliansko–poľských 
umelcov. Miesto: foyer estrádnej 
sály DK Šaľa. Vstupné: zdarma. 
Otváracie hodiny: St.–Pi 10.00–
12.00. St.–Ne 18.00–20.00 

25.05. 17.00 – 21.00 h
Mládežnícka diskotéka. Miesto: 
estrádna sála DK Šaľa. Vstupné: 
20,–Sk

26.05. 19.00 h
Víkend českých filmov. Miesto: 
divadelná sála DK Šaľa. Vstupné: 
60,–Sk

28.–31.05. celé dni
Zlatá Priadka. Celoslovenská pre-
hliadka detskej dramatickej tvori-
vosti. Miesto: DK Šaľa

Spoločenský dom Veča

02.05. 14.30 h
Šikovné ruky. Miesto: SD Veča. 
Vstupné: zdarma

04.05. 9.00 h
Slávik Slovenska. Okresné kolo 
speváckej súťaže. Miesto: veľká sála 
SD Veča. Vstupné: zdarma

10.05. 17.00 h
Vernisáž výstavy večianskych 
umelcov. Miesto: SD Veča. Výsta-
va bude otvorená: 14.–25.05. od 
9.00 do 16.00 h. Vstupné: študenti, 
dôchodci – 5,–Sk, ostatní – 10,–Sk 

20.05. 17.00 h 
Nedeľníček. Miesto: veľká sála SD 
Veča. Vstupné: 20,–Sk

27.05. 17.00 h
Ochotnícke divadlo. Miesto: veľká 
sála SD Veča. Vstupné: dobrovoľné

kultúrne stredisko 
Večierka

04.05. 15.30 h
Hračkovňa. Miesto: KS Večierka. 
Vstupné: zdarma

16.–18.05. 9.00 – 17.00
Výstava kvetov a kaktusov. Miesto: 
KS Večierka. Vstupné: študenti, dô-
chodci – 5,–Sk. ostatní – 10,–Sk 

22.05. 15.00 h
Rómsky klub. Miesto: KS Večier-
ka. Vstupné: na členský preukaz

23.05. 10.00 h
Tvorivé dopoludnie pre žiakov 
ZŠ. Miesto: KS Večierka. Vstupné: 
zdarma

25.05. 16.00 h
Súťažno–zábavné popoludnie. 
Diskotéka pre deti. Miesto: KS Ve-
čierka. Vstupné: 10,–Sk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROgRAM KINA A MsKS

2.5. (str.) 20.00 h Filmový klub, MP
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Česko, 2006, 108 min, trpká komédia. Vstup.: 40/60 Sk
03.–04.05. (štv.,pia.) 20.00 h  MP 12 r
ŠŤASTIE NA DOSAH
USA, 90 min, ST, drama. Vstupné: 59,– Sk
05.–06.05. (sob. ned.) 20.00 h  MP 15 r
300
USA, 117min, ST, dobrodružná dráma. Vstupné: 65,– Sk
09.05. (str.) 20.00 h  MP 12 r.
KRÁDEŽE A VLÁMANIA
USA, 119 min, ST, romanca.Vstupné: 59,– Sk
10.–11.05. (štv.,pia.) 20.00 h  MP 15 r.
ODSÚDENÍ ZOMRIEŤ
Nemecko, 90min, ČT, thriller .Vstupné: 59,– Sk
12.–13.05. (sob.,ned.) 17.30 h  MP 12 r.
ARTUR A MINIMOJOVIA
USA/Francúzsko, 96 min, ČD, komédia. Vstupné: 60,– Sk
12.–13.05. (sob.,ned.) 20.00 h MP 15 r.
ZABIŤ ESO
USA, 108 min, ČT, akčný. Vstupné: 59,– Sk
16.5. (str.) 20.00 h  Filmový klub, MN 15 r.
SAMARITÁNKA
Južná Kórea, 2004, 97 min, psychologická dráma Vstupné: 
40/60 Sk
17.05. (štv.) 20.00 h  MP 12 r.
MOJA SUPER EX
USA, 97 min, ČT, komédia. Vstupné: 59,– Sk
18.–19.–20.05. (pia.-ned.) 20.00 h  MP 15. r.
HANNIBAL – ZRODENIE ZLA
USA/Franc./VB, 117 min, ČT, thriller. Vstupné: 65,– Sk
23.–24.05. (str.,štv.) 20.00 h  MP 12. r.
GHOST RIDER
USA, 105 min, ST, akčný dobrodružný. Vstupné: 65,– Sk
25.05. (pia.) 20.00 h  MP 15. r
GOYOVE PRÍZRAKY
Španielsko, 114 min, ČT, dráma. Vstupné: 59,– Sk

26.05. (sob.) 
VÍKEND ČESKÝCH FILMOV

27.05. (ned.) 20.00 h  MP 15. r
GOYOVE PRÍZRAKY
Španielsko, 114 min, ČT, dráma. Vstupné: 59,– Sk
31.05.– 01.06. (štv.,pia.) 20.00 h  MP 15. r
ROZHOVOR S NEPRIATEĽOM
SR, 120 min, vojnový thriller. Vstupné: 59,– Sk

PRIPRAVUJEME NA JÚN:
ZVÁDZANIE ZÁHADNÉHO CUDZINCA
KUPEC BENÁTSKY
SPIDER MAN 3
QUEEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

zMENA PROgRAMu 
VYhRAdENÁ!!!



EuRóPSKY VOdIČÁK
– KROK K VEdOMOStNEj SPOlOČNOStI

V  okrese Šaľa sa realizuje projekt vzdelá-
vania učiteľov a zamestnancov školstva 

a mestského úradu

Spoločnosť CIT s.r.o. Bratislava začala realizo-
vať v okrese Šaľa projekt pod názvom „Európsky 
vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti.” Pro-
jekt je financovaný zo štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie, presnejšie z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF).

Súčasťou projektu je vyškolenie 300 frekven-
tantov v práci s počítačovou technikou a otes-
tovanie ich vedomostí a zručností s možnosťou 
získať certifikát ECDL – európsky počítačový 
„vodičák“. Projekt bude realizovaný v období ma-
rec 2007 až september 2008. Skupina 300 účast-
níkov je rozdelená nasledovne:

200 učiteľov základných a stredných škôl 
okresu Šaľa
100 zamestnancov mestského úradu a nepe-
dagogických zamestnancov škôl

Frekventanti absolvujú školenie v rozsahu 40 
hodín, na ktorom sa budú teoreticky vzdelávať 
a nadobúdať praktické skúsenosti v práci so sof-
tvérovým balíkom Microsoft Office a s operač-
ným systémom Windows XP.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie internetové-
ho portálu základných škôl, ktorý bude slúžiť ako 
komunikačný uzol pre učiteľov a rodičov. Portál 
by mal byť spustený začiatkom budúceho škol-
ského roka.

Ciele realizovaného projektu:

zabezpečiť počítačovú gramotnosť učiteľov
zvýšiť zručnosti učiteľov stredných a základ-
ných škôl v okrese Šaľa v oblasti informačných 
a komunikačných technológií
naštartovať elektronickú komunikáciu v regió-
ne: učiteľ-rodič-žiak
vytvoriť a otestovať online spôsob vzdelávania 
(e-learning)

»

»

»
»

»

»

pripraviť a realizovať vzdelávací program „Lep-
šia škola“
vytvoriť podmienky a systém na implementá-
ciu ďalších programov vzdelávania v tejto ob-
lasti pre učiteľov s nedostatočnými zručnosťa-
mi v tejto oblasti
vytvoriť podmienky pre implementáciu ďalších 
vzdelávacích programov a to najmä formou 
elektronickej komunikácie, čiže e-learningom
vytvoriť regionálny internetový portál slúžiaci 
ako komunikačno-vzdelávací uzol
vytvorenie dlhodobého partnerstva medzi ob-
čianskym združením, základnými a strednými 
školami s cieľom pokračovať v tomto vzdelá-
vacom programe a tvorbe ďalších programov 
v informačno – komunikačnej oblasti
zlepšiť všeobecné povedomie o výhodách in-
formačnej spoločnosti a informačnej gramot-
nosti, so zameraním na špecifické skupiny (e-
začleňovanie)
rozšírením služieb na internete podnietiť záu-
jem o jeho využívanie

RNDr. Peter Gallo
konateľ spoločnosti

»

»

»

»

»

»

»



EffCoBuild
Tvorba riadiacich spolo enstiev pre stavebné odvetvie 

Úspora energie vo verejných
budovách v Šali

Pozadie Aktivity projektu

Spotreba energie v Šali

Potenciál energetických úspor

Doterajšie aktivity projektu sú nasledovné :
- Zis ovanie energetických údajov v

mestských objektoch
- Zis ovanie energetických údajov v

domácnostiach a oblasti výroby
- Stanovenie potenciálov úspor
- Analýza zákonných rámcových podmienok
- Rozhovory s regionálnymi a národnými

zainteresovanými skupinami
oboznámenými  s myšlienkami a
skúsenos ami

Mesto Ša a spolupracuje na projekte Európskej únie s tromi
alšími partnermi projektu EffCoBuild a to s Thalgau v Rakús-

ku, Eggesin v Nemecku a Jesenice v Slovinksu.
Projekt je realizovaný v rámci programu “Intelligent Energy –
Europe“. Cie om tohto projektu je myšlienka vypracova  opat-
renia, ktoré majú redukova  spotrebu energie v stavebnom od-
vetví. Bytový fond v Šali bol budovaný v rokoch 1954 až 1988.
Indikatvna energetická náro nos  sa pod a druhu stavebných

sústav pohybovala v rozpätí 129 až 189 kWh/m2 rok.
Prostredníctvom povedomia medzi starými a novými krajinami
v EÚ je možné rozvíja  inovatívne riešenia.

Predpokladaný kone ný potenciál energetických úspor do
roku 2017 je 33,7 GWh/r a CO2 emisií je 3752 t. Najvyšší

energetický potenciál v meste Ša a 28,6 GWh/r pripadá
na byty a najnižšie úspory 1,8 GWh/r vykazujú mestské
objekty. 
K dosiahnutiu týchto cie ov plánuje mesto Ša a
nasledovné aktivity:
- Zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia vykurovania
- Osvetu správcom mestských budov oh adom možnosti
  úspor energií bez investícií
- Osvetu pre domácnosti oh adom možnosti šetrenia
  energií

supported by

Spotrebu elektrickej energie vo výrobnom sektore v Šali nebolo možné vy-
jadri  z dôvodu neochoty poskytnutia týchto údajov zo strany dodávate a
energie. Z toho dôvodu uvádzame len spotrebu energie v obytnom sektore
a ostatné spotreby sú ako kvalifikovaný odhad.
Energetická spotreba bytov je cca 90 778 MWh/r a rodinných domov
cca 52 861 MWh/r.
Mestské objekty spotrebujú spolu 1 022 MWh/r. V domácnostiach v Šali pri-
padne 81 % na vykurovanie a teplú vodu. Priemerná domácnos  spotrebuje
ro ne 22,5 MWh energie, z toho 18,22 MWh na kúrenie a teplú vodu.

v rodinných
domoch
3,3 GWh

v bytoch
28,6 GWh

 v mestských
objektoch
1,8 GWh

Predpokladané ro né
úspory do roku 2017

Táto publikácia bola vyvinutá projektovým koordinátorom, ÖGUT - Rakúskou spolo nos ou pre životné prostredie a tech-
nológie a prevzatá Mestom Ša a a Regionálnou energetickou agentúrou Ša a. Výhradná zodpovednos  za obsah tejto pub-
likácie je na autoroch. Publikácia nevyhnutne neodráža názor Európskeho Spolo enstva. Európska Komisia nie je zodpovedná
za akéko vek použitie v nej obsiahnutých informácií.
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objekty


