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ŠAĽANIA NECHCELI
NEDVĚDOVCOV PUSTIŤ

K

oncom februára zavítal do
Šale Honza Nedvěd so synovcom, ktorí pred takmer 500
divákmi predviedli jedinečný zážitok. Tento známy country spevák zavítal do Šale v rámci svojho
nového koncertného programu.
Neutíchajúci potlesk a standing
ovation v závere koncertu bol dôkazom spokojnosti účastníkov
podujatia, ako aj príjemným zážitkom pre samotného speváka a jeho kapelu. Po odspievaní pripravených pesničiek v rámci programu,
ho diváci takmer frenetickým
potleskom vyvolali niekoľkokrát
naspäť a chtiac – nechtiac musel
pridať niekoľko ďalších prídavkov.
Príjemný večer v zajatí príjemnej
hudby bol pre všetkých, ktorí mali
tú možnosť a chuť prísť, určite nezabudnuteľný.
LI
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referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti

» 85 rokov:
František Špendla
» 80 rokov:
Štefan Petro, Margita Lengyelová, Jozef Hlavatý
» 75 rokov:
Mária Balušková, Ferdinand Takáč, Elena Timková, Zuzana Danadová, Ľudovít Gál, Júlia Meszárošová, František Ferencei, Eugen Hátaš.

dajte nám známku

V

ážení čitatelia, mesačník samosprávy mesta vyšiel, tak
ako vo februári, v náklade 8000 kusov. Takýto náklad
by mal pokryť drvivú väčšinu obyvateľov. Distribúciu zabezpečujeme v spolupráci s ICM Šaľa. Vydávanie novín nemá žiadny
zmysel bez spätnej väzby. Obraciame sa preto na vás s prosbou
o spoluprácu. Chceli by sme vedieť, ako sa vám mesačník páči, aké sú vaše pripomienky k jeho grafickej úprave, obsahu,
formátu. A taktiež by sme potrebovali vedieť, kam sa mesačník dostal a kam nie. Ak viete o niekom (časť mesta, ulica),
kde mesačník nedostali, dajte nám prosím vedieť mailom alebo
krátkou SMS správou.
Vopred vám ďakujem za spoluprácu.
Jozef Mečiar
šéfredaktor
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A

ko hodnotíte mesačník samosprávy?
Dajte nám známku (stupnica 1–5, ako
v škole) a vyjadrite sa k novému formátu mesačníka.
G – grafická úprava
F – formát
O – obsah
Príklad správy: G3, F3, 03.
Vaše odpovede, prípadne rozsiahlejšie reakcie posielajte mailom na adresu noviny@sala.sk
alebo SMS správou na číslo: 0911 117 127.
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mestské zastupiteľstvo

1. riadne rokovanie MsZ v Šali

M

estské zastupiteľstvo schválilo a ustanovilo
okruh činností zástupcu primátora, ktoré je
povinný vykonávať:
1. Podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácií rozvojových programov mesta.
2. Koordinuje proces informatizácie samosprávy,
pod ktorý spadá zavádzanie informačno–komunikačných technológií v samospráve a organizáciách
spadajúcich pod mesto Šaľa, správa mestských internetových stránok, vybudovanie vnútorného informačného portálu mestského úradu.
3. Pripravuje tlačové správy a vyhlásenia pre tlačové agentúry, elektronické médiá, internet a regionálnu tlač. Organizuje tlačové besedy a brífingy.
Zodpovedá za informovanie občanov printovými
a elektronickými médiami a zodpovedá za vydávanie mestských informačných novín.
4. V súčinnosti s MsÚ koordinuje činnosť všetkých
komisií MsZ a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
5. Koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných
predpisov mesta.
MsZ neschválilo Štatút poslanca dlhodobo
uvoľneného na výkon funkcie
astupiteľstvo neschválilo štatút dlhodobo
uvoľneného poslanca na výkon funkcie, ktorý mal podľa návrhu mal plniť nasledovné úlohy:
1. v súčinnosti s prednostom MsÚ koordinuje vytvorenie a prevádzku pracoviska MsÚ v mestskej
časti Šaľa-Veča,
2. podieľa sa na spracovávaní rozvojových materiálov týkajúcich sa mestskej časti Šaľa-Veča,
3. zúčastňuje sa na vybavovaní sťažností a petícií,
ktoré vybavujú orgány mesta,
4. po dohode s primátorom zastupuje mesto v ob
lasti spoločenskej a kultúrnej, najmä pokiaľ ide o
podujatia týkajúce sa mestskej časti Šaľa-Veča,
5. plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor priamo
alebo mestské zastupiteľstvo uznesením.

Z

Za (12): Igor Bečár, Tibor Dubis, Peter Hollý, Marián Kántor, Ján
Kmeťo, Michal Lužica, Jozef Mečiar, Tibor Mikula, Ľubomír Stre
danský, Gabriela Talajková, Erika Velázquezová, Milena Veresová.
Proti (8): Jozef Belický, František Botka, Peter Gomboš, László
Gyurovszky, Svetozár Hikkel, Jozef Husárik, Helena Psotová, Jozef
Varsányi.
Zdržali sa (4): Štefan Bartošovič, Jozef Grell, Ladislav Košičár,
Ivan Kováč.
Neprítomný (1): Miroslav Polónyi.

22. 2. 2007
6. Koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných
vzťahov mesta a dohliada na prípravu družobných
zmlúv.
7. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.
8. Plní ďalšie úlohy určené primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou.
V zmysle §13b zákona č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení zástupca primátora:
1. Zastupuje primátora mesta počas neprítomnosti
alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
2. Zvoláva MsZ podľa 13a ods. 3 zákona 369/1990
Z.z.
3. Plní úlohy primátora v prípade, ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia. Úlohy primátora plní v plnom rozsahu až do
zloženia sľubu novým primátorom.
4. Je členom mestskej rady, ktorej rokovania v čase
zastupovania primátora zvoláva a vedie.
Za: 22 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Jozef Mečiar)
Nehlasoval: 1 (Ivan Kováč)
Neprítomný: 1 (Miroslav Polónyi)

Z

astupiteľstvo vytvorilo komisiu pre udeľovanie ocenení mesta, ktorej členmi sú: Igor
Bečár, Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Helena
Psotová, László Gyurovszky.
Ďalej zastupiteľstvo doplnilo členov komisie na
ochranu verejného záujmu, ktorá bude pracovať
v zložení: Jozef Mečiar, Jozef Grell, František Botka, Svetozár Hikkel a Jozef Husárik.

Sobáš – kedy,
kde a s kým

M

estské zastupiteľstvo v Šali schválilo sobášne
dni, hodiny a sobášnu miestnosť na celé volebné obdobie rokov 2007 – 2010 nasledovne:
sobášne dni:
každý piatok a sobota
sobášne hodiny: piatok od 14,00 h do 18,00 h
		
sobota od 13,00 h do 19,00 h
sobášna miestnosť: Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali.
Zastupiteľstvo poverilo vykonávaním aktu sobášenia pre celé volebné obdobie nasledovných poslancov: Helenu Psotovú, Jozefa Husárika, Františka Botku a Svetozára Hikkela.
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Ukončenie členstva v Klima – Bündnis

M

estské zastupiteľstvo v Šali na svojom prvom
zasadnutí prerokovalo a schválilo ukončenie členstva mesta Šaľa v Združení Klima – Bündnis.
Mesto vstúpilo do Združenia Klima – Bündnis
– Climate Aliance (ďalej len združenie) v roku 2003,
konkrétne schválením uznesenia č. 5/2003 zo dňa
25. septembra 2003. Mesto Šaľa bolo jediné slovenské mesto v tomto združení na ochranu klímy a jedinou slovenskou obcou v združení je Tomášov. Mesto
v žiadosti o vstup do združenia deklarovalo záujem
realizovať vstup do medzinárodného združenia,
účasť na oblastných kooperáciách „Klimabündnis“,
podporu vzdelávacej a poradenskej práce oblastných
koordinácií, podporu projektov v Amazónii.
Chronológia doterajších aktivít mesta Šaľa
v rámci združenia Klima– Bündnis:
» 25.9.2003 – MsZ v Šali schválilo vstup mesta Šaľa
do združenia Klima–Bündnis
» 28.11.2003 – slávnostný akt vstupu mesta Šaľa do združenia, paralelne prebiehajúci seminár
OST–WEST (miesto konanie: Dom kultúry v Šali)
v spolupráci s REA Šaľa, venovaný potrebe ochrany ovzdušia a skúsenostiam s využívaním obnoviteľných zdrojov energie,
» 28.6.2004 – Seminár „Grob–Umstadt (Klimapartner OST–WEST) – oficiálne stretnutie zástupcov
miest a obcí Nemecka a Slovenska ( Martin, Bytča,
Žilina) s cieľom nadviazania tzv. Klima–partnerstiev. Východ–Západ. ( Šaľa–Offenbach),
» 10.9.2004 – začiatok projektu Quickstart – príprava metodiky univerzálnej pre nové pristupujúce
mestá EÚ,
» 13.–15.10.2004 – účasť na 12. medzinárodnej výročnej konferencii v Bruseli. Členom predstavenstva bol zvolený primátor mesta Šaľa Ing. Tibor
Baran ako zástupca pre strednú a východnú Európu,
» 31.10.2004 – prihlásenie sa do súťaže CLIMATE
STAR 2004 – neúspešne (išlo o ocenenie aktivít
miest a obcí v oblasti ochrany ovzdušia s ťažiskom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
– Šaľa s projektom separovaného zberu odpadu na
všetkých stupňoch škôl),
» 8. – 9. 11.2004 – II. pracovné stretnutie Quickstart
v Šali
» 10.3.2005 – seminár v spolupráci mesto Šaľa, REA
Šaľa a Klima – Bundnis – 35 účastníkov. Delegácia
podnikateľov z Nemecka pod vedením hessenské

ho ministra pre hospodárstvo (21 účastníkov) na
Slovensku,
» 11.3.2005 – III. pracovné stretnutie Quickstart,
» 27. – 29.6. 2005 – návšteva zástupcov mesta Offenbach am Main v Šali, podpis Memoranda
o spolupráci medzi mestami,
» 4.– 5.5.2006 – 14. Medzinárodná výročná konferencia Viedeň – Ing. František Botka, zvolený za
člena predstavenstva,
» Pravidelne – zasielanie informácií z európskej
centrály o aktualitách v oblasti politiky ochrany
klímy, energetickej efektívnosti, konferenciách, ini
ciatívach.
Klíma–partnerstvo s mestom Offenbach am Main
doteraz nevyústilo ku konkrétnemu projektu. Zástupcovia nemeckého mesta navštívili Šaľu v júni roku 2005 a nemecká strana plánovala návštevu zástupcov mesta Šaľa v Nemecku na posledný kvartál roku
2006, táto návšteva sa však neuskutočnila. Plánované
bolo zrealizovanie solárnych kolektorov na domove
dôchodcov v Šali.
S ukončením členstva v združení je spojené zníženie výdavkov mesta (na zastupovanie v predstavenstve združenia, zahraničné pracovné cesty, členský
príspevok), ale aj čiastočne negatívne prezentovanie
sa mesta na medzinárodnej úrovni.
Ukončenie oficiálneho členstva v tomto združení
však neznamená, že sa mesto naďalej nebude snažiť
pokračovať v politike a v akciách týkajúcich sa ochrany klímy a dodržiavaní princípov ochrany životného prostredia, ale naopak, bude naďalej presadzovať opatrenia v oblasti znižovania spotreby energií
a ochrany prírody či klímy, ale už nie na medzinárodnej úrovni. Zámerom mesta je skôr zabezpečiť
spoluprácu „ad hoc“, teda na konkrétnych realizovaných projektoch s inými aj zahraničnými samosprávami, so zabezpečením nenávratného financovania
a nielen v oblasti životného prostredia, ale aj v iných
oblastiach komunálnej sféry.
Spracovala: Ing. Eliška Vargová, OSPaRM
Hlasovanie poslancov MsZ o vystúpení zo združenia
Za (16): Igor Bečár, Tibor Dubis, Jozef Grell, Peter Hollý, Jozef Husá
rik, Marián Kántor, Ján Kmeťo, Michal Lužica, Jozef Mečiar, Tibor
Mikula, Miroslav Polónyi, Helena Psotová, Ľubomír Stredanský,
Gabriela Talajková, Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti (2): František Botka, Ladislav Košičár,
Zdržalo sa (5): Štefan Bartošovič, Peter Gomboš, Svetozár Hikkel,
Ivan Kováč, Jozef Varsányi,
Počet neprítomných (2): Jozef Belický, László Gyurovszky.
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Odmeňovací
poriadok
poslancov MsZ, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva
§ 1 Rozsah platnosti
dmeňovací poriadok upravuje priznávanie
odmien zástupcovi primátora mesta, uvoľnenému poslancovi, poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady, predsedom, členom
– neposlancom a sekretárom komisií mestského zastupiteľstva a predsedom výborov mestských častí.
§ 2 Zástupca primátora
1. Je volený poslancami mestského zastupiteľstva,
zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti a
podľa návrhu primátora vykonáva činnosti schválené mestským zastupiteľstvom. Funkciu zástupcu
primátora mesta poslanec vykonáva na polovičný
úväzok.
2. Za výkon tejto funkcie mu patrí odmena 35% zo
základnej mzdy primátora mesta, ktorá je stanovená v zmysle ustanovenia zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov. Vypláca sa mesačne v
riadnom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta.
§3 Poslanec uvoľnený na výkon funkcie
1. Na návrh primátora mesta je zriadená funkcia poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie.
Je volený mestským zastupiteľstvom z poslancov
mestského zastupiteľstva.
2. Uvoľnený poslanec nie je zamestnancom mesta a
za výkon funkcie mu prináleží odmena. Funkciu
uvoľneného poslanca poslanec vykonáva na tretinový úväzok.
3. Za výkon tejto funkcie mu patrí odmena 20% zo
základnej mzdy primátora mesta, ktorá je stanovená v zmysle ustanovenia zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov. Vypláca sa mesačne v
riadnom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta.
§4 Poslanci mestského zastupiteľstva
1. Poslanci mestského zastupiteľstva sú volení v priamych voľbách občanmi mesta.
2. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi paušálna mesačná odmena.
3. Odmena sa určuje z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, na základe zistených údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vynásobenej koeficientom 0,1.

O

§5 Členovia mestskej rady
1. Mestská rada pozostáva z poslancov mestského zastupiteľstva.
2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň
plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
3. Za účasť na zasadnutiach mestskej rady patrí jej
členom odmena, ktorá sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok vynásobenej koeficientom 0,03.
§6 Predsedovia, členovia – neposlanci a tajomníci
komisií mestského zastupiteľstva
1. Komisie sú utvorené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta – odborníkov. Pôsobia ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
mestského zastupiteľstva.
2. Predseda komisie sa volí z poslancov mestského
zastupiteľstva.
3. Za účasť na zasadnutiach patrí:
a) predsedom odmena, ktorá sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, na základe zistených údajov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok vynásobenej koeficientom 0,025.
b) tajomníkom a členom – neposlancom odmena,
ktorá sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zistenej, na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vynásobený koeficientom 0,025.
§7 Predsedovia výborov mestských častí
1. Výbory mestských častí zriaďuje mestské zastupiteľstvo podľa volebných obvodov.
2. Predsedov výborov mestských častí si určujú členovia z volených poslancov príslušného výboru.
3. Za účasť, prípravu a vedenie zasadnutia im patrí
odmena, ktorá sa určuje z priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, na
základe zistených údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok vynásobenej koeficientom 0,025.
§8 Spoločné ustanovenia
1. Ostatní poslanci, okrem predsedov komisií a predsedov výborov mestských častí, majú odmenu za
účasť na rokovaniach komisií a vo výboroch mestských častí zahrnutú v paušálnych mesačných odmenách.
2. Odmeny volených funkcionárov, poslancov, členov
mestskej rady, predsedov, členov komisií – odbor-
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ujmu a komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa je zahrnutá v paušálnej mesačnej odmene poslancov
mestského zastupiteľstva.
7. Odmeňovací poriadok poslancov
mestského zastupiteľstva, členov ko
misií – neposlancov a tajomníkov
komisií mestského zastupiteľstva
bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1/2007, časť XI.
dňa 22. februára 2007.
PMM – priemerná mesačná mzda v národnom
hospodárstve v predchádzajúcom roku, ktorá v roku
2006 bola 18 761 Sk.

vzorec
v roku 2007
primátor
1.15*(3.21*PMM) 69 257 Sk / mesačne
zástupca primátora
0.35*(3.21*PMM) 21 078 Sk / mesačne
poslanec MsZ
0.1*PMM
1 877 Sk / mesačne
člen mestskej rady
0.03*PMM
563 Sk / za zasadnutie
predseda výboru mestskej časti
0.025*PMM
470 Sk / za zasadnutie
predseda komisie
0.025*PMM
470 Sk / za zasadnutie
člen komisie - neposlanec
0.025*PMM
470 Sk / za zasadnutie

níkov a sekretárov komisií sa zaokrúhľujú na celé
koruny smerom nahor.
3. Odmeny poslancov sa každoročne prepočítavajú
a vyrovnávajú po zverejnení údajov ŠU SR od januára daného roka a budú vyplácané polročne na
bankový účet.
4. Všetky odmeny sú vyplácané zo schválených finančných prostriedkov na odmeny pre poslancov
mestského zastupiteľstva.
5. Odmeny sú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov SR.
6. Odmena členov komisie pre ochranu verejného zá-

Hlasovanie o odmeňovacom poriadku:
Za (15): Štefan Bartošovič, Igor Bečár, Tibor Dubis, Jozef Grell,
Peter Hollý, Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Jozef
Mečiar, Tibor Mikula, Helena Psotová, Ľubomír Stredanský,
Gabriela Talajková, Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti (3): Peter Gomboš, László Gyurovszky, Jozef Husárik,
Zdržali sa (3): Svetozár Hikkel, Ivan Kováč, Michal Lužica,
Nehlasovali (2): Miroslav Polónyi, Jozef Varsányi,
Neprítomní (2): Jozef Belický, František Botka.

Oficiálne vyhlásenia mesta Šaľa

M

esto Šaľa zorganizovalo už dve tlačové bese
dy. Informácie boli publikované v rôznych
médiách. Na januárovej a februárovej tlačovej besede odzneli aj nasledovné oficiálne vyhlásenia:
25.1.2007: Stanovisko mesta Šaľa k zmluve
o zabezpečení správy majetku mesta
Mesto Šaľa má k dispozícii dve právne analýzy zmluvy na zabezpečenie správy majetku mesta.
Závery oboch hovoria, že zmluvu, ktorú za mesto
podpísal bývalý primátor Ing. Tibor Baran, nemôže
mesto plniť. Ak by mesto pristúpilo k jej plneniu, do
stalo by sa do rozporu so zákonmi SR. Obe analýzy odporúčajú mestu obrátiť sa na príslušné orgány,
ktoré môžu zaujať stanovisko k procesu verejného
obstarávania, k zmluve samotnej ako aj k zodpovednosti za vzniknutý stav. Mesto Šaľa zrejme bude konať podľa týchto odporučení.
Mrzí nás, že dvojročný proces presadzovania pro
jektu outsourcingu vyústil do takéhoto stavu, ale mu
síme zdôrazniť, že mesto Šaľa v žiadnom prípade nebude plniť niečo, čo nie je v súlade so zákonmi SR.
Martin Alföldi
1.3.2007: Pešia zóna
S poľutovaním musím konštatovať, že kroky mesta Šaľa boli v minulom období nezodpovedné. Predchádzajúce vedenie by malo vysvetliť občanom mes-

ta, prečo pokračovali v budovaní 1. etapy pešej zóny
aj bez zákonom predpísaných povolení.
Martin Alföldi
Priority samosprávy v roku 2007
Rok 2007 bude v prvom rade rokom opráv a splá
cania. Keďže sa chceme správať zodpovedne, musíme v prvom rade stabilizovať mestské financie. Prvý rok volebného obdobia bude preto zameraný na
splácanie starých dlhov, konkrétne 12 miliónov Sk
neuhradených faktúr z konca predchádzajúceho volebného obdobia. Ďaľším finančným dlhom je pešia
zóna, ktorej vybudovanie vytvorilo záväzok vo výške
43 miliónov korún. Oprava pešej zóny a jej splácanie bude ďalšou prioritou mesta.
Plnenie volebného programu bude v prvom roku
zamerané najmä na oblasť zlepšenia informovanosti
a zvýšenia transparentnosti chodu samosprávy.
Rozvoj mesta a investičná činnosť bude orientovaná na projekty, ktoré sú financovateľné zo štrukturálnych fondov EÚ.
Dôležitou oblasťou, ktorej sa samospráva bude
v roku 2007 venovať, bude spustenie výstavby bytov
a vytvorenie podmienok na rozbehnutie individuálnej bytovej výstavby.
Jozef Mečiar
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Profesor z Kanady v Mestskej knižnici

D

ňa 24. februára navštívil Mestskú knižnicu
v Šali Profesor Abrahim Khan, Ph.D. z To
rontskej Univerzity. Privítali ho primátor Mesta Šaľa
MUDr. Martin Alföldi a zástupkyňa vedúcej knižnice
Edita Svobodová. Poďakovanie patrí vedúcej kultúry
pani Gabriele Fülöpovej za zorganizovanie návštevy.
Profesor Khan si prezrel Kierkegaardovu zbierku kníh a zaujímal sa tiež o digitalizáciu knižnice.
V Šali pobýval 4 dni a v sprievode Dr. Romana
Králika si prezrel mesto. Najviac ho zaujal Dom
ľudového bývania a kaštieľ. Cieľom jeho návštevy na Slovensku bola konferencia v Nitre. Popri
povinnostiach spojených s konferenciou a rozhovoru pre TA3 sa zaujímal o históriu Šale ako aj
o najvýznamnejšie osobnosti v dejinách mesta.
Roman Králik

MsÚ v sobotu

O

d apríla 2006 mohli občania mesta Šaľa vybaviť na mestskom úrade svoje záležitosti aj
počas sobôt, v čase od 8.00 h do 12.00 h, kedy sa
poskytovali služby v kancelárií 1. kontaktu, v pokladni, na evidencii obyvateľstva a v kancelárii pre
osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
Po zhodnotení ročného obdobia musíme konštatovať, že táto služba bola občanmi málo využívaná.
Tieto služby využilo spolu len 321 občanov. Z tohto
dôvodu, po ročnom fungovaní, sa úradne hodiny
od apríla 2007 v sobotu rušia.
V rámci skvalitňovania služieb občanom namiesto sobôt bude pracovisko kancelárie 1. kontak-

• Zľava: Primátor MUDr. Martin Alföldi, Prof. Abrahim
Khan, PhD, Gabriela Fülöpová a Mgr. Roman Králik.
Foto: Lea Tóthová, Slovo Šaľanov

tu, evidencia obyvateľstva , pokladňa a kancelária
pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách k dispozícii občanom v predĺžených úradných hodinách
v stredu a to v čase od 8.00 do 17.30 h.
Hodiny pre verejnosť v ostatných odborných
útvaroch mestského úradu počas týždňa ostanú nezmenené.
Ak sa táto alternatíva pri uvádzaných službách
osvedčí, budeme zvažovať o predlĺžených úradných
hodinách v stredu i na ostatných odborných útvaroch mestského úradu.
Anna Sedláková
vedúca OVO

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam za mesiac január 2007
Rudolf Štít
Pohrebný podnik „Bogdány“
Blanka Neumaierová
Darina Bukovská
Karol Sedlák
Alžbeta Belovičová

Diakovská 14, Šaľa – prevádzkovanie autoumyvárne
Kráľovská 11, Šaľa – prevádzkovanie pohrebných služieb
P. Pázmaňa 59, Šaľa – predaj exotických zvierat a krmiva
Bilická 37, Šaľa – prevádzkovanie pohostinských služieb
Hlavná 42, Šaľa – predaj sušeného ovocia a cukroviniek
Hlavná 42/12, Šaľa – prevádzkovanie kaderníctva

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam za mesiac február 2007
Katarína Vargová
Fejzula Šakiri
Fejzula Šakiri
CompuNet s.r.o.

Hollého 1587, Šaľa – prevádzkovanie pohostinskej činnosti
Hlavná 34, Šaľa – prevádzkovanie rýchleho občerstvenia
Hlavná 35, Šaľa – prevádzkovanie kaviarne
Hlavná 46, Šaľa – predaj výpočtovej techniky
Spracovala: Ing. Z. Horváthová

mesačník samosprávy mesta Šaľa


predstavujeme

Organizácia sociálnej
starostlivosti mesta Šaľa

O

rganizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (OSS),
ako príspevková organizácia zriadená mestským
zastupiteľstvom, pôsobí na území mesta už sedemnásť rokov. Každodenne plní svoje základné poslanie, ktorým je
prostredníctvom účelových zariadení poskytovať sociálne
služby obyvateľom mesta v oblasti pomoci rodinám a deťom, zdravotne ťažko postihnutým a starým občanom, občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc i spoločensky neprispôsobivým.
Organizácia prešla od svojho vzniku výraznými zmenami ovplyvnenými transformáciou sociálnej sféry spoločnosti, legislatívnymi procesmi, ale najmä našou snahou vybudovať v meste takú sieť sociálnych služieb, ktorá dokáže
uspokojiť čo najširšiu potrebu jeho obyvateľov.
V čase vzniku dominovali v našich službách detské jasle. Pociťovali sme však so spolupracovníkmi potrebu reagovať na nové skutočnosti, ktoré so sebou priniesol vývoj
v spoločnosti a nutnosť neustále sa približovať potrebám
ľudí. A tak prešla organizácia za obdobie svojej existencie
mnohými podstatnými zmenami aj v štruktúre poskytovaných služieb. Pribudli nové účelové zariadenia ako Domov
sociálnych služieb pre deti, Útulok pre bezdomovcov či Klub
zdravotne postihnutých občanov. Rozšírili sme naše služby
o Jedálne pre dôchodcov, terénnu opatrovateľskú službu či
najnovšie o prepravnú službu. Ďalšie služby poskytujeme
v troch Kluboch dôchodcov, v dvoch Domoch s opatrovateľskou službou a v Domove pre osamelých rodičov. K oslavám
tisícročia prvej písomnej zmienky o Šali dostali jej obyvatelia do daru Domov dôchodcov, čím sa sieť našich služieb
rozšírila o poskytovanie bývania, zaopatrenia a stravovania
pre seniorov. Mesto tak získalo nástroj na riešenie ťaživej
situácie starších ľudí, ktorí sú v dôsledku staroby a zhoršujúceho sa zdravotného stavu odkázaní na pomoc iných osôb
a často im túto pomoc nemôže z rôznych dôvodov zabezpečiť rodina ani neformálna komunita. Počet lôžok v ňom
je však žiaľ pre potreby mesta nepostačujúci, nevieme tak
uspokojiť výrazný dopyt a počet žiadateľov dlhodobo vysoko prekračuje kapacitu domova.
Klientela organizácie je vekovo a sociálne veľmi diferencovaná. V súčasnosti 73–členný kolektív zamestnancov,
ktorý tvoria z 93% ženy, poskytuje sociálne služby v 19 zariadeniach, pričom ich klientmi sú deti od najútlejšieho veku v detských jasliach až po seniorov v domove dôchodcov.
Ani súčasná paleta služieb, ktoré organizácia poskytuje,
však nepokrýva všetky požiadavky a potreby obyvateľov
mesta. V existujúcej sieti služieb poskytovaných v súčasnosti OSS je treba postupne rozširovať možnosti poskytovania
opatrovateľskej služby v teréne a hľadať rozšírenie nepostačujúcej lôžkovej kapacity domova dôchodcov. Riešiť treba
priestorovo a prevádzkovo nevyhovujúce azylové zariadenia. Čoraz väčší záujem je o zriadenie denného stacionára
pre seniorov, v ktorom by mohli pobudnúť v pracovnom čase svojich blízkych a v ostatnom čase by žili v kruhu svojich

rodín. Takéto riešenie sociálnej situácie má svoje nesporné
výhody najmä v zachovaní kvality života seniorov a ich spolupatričnosti s rodinami, ale i ekonomické dôvody spočívajúce v efektívnosti vynakladaných prostriedkov. Plánov je
veľa, väčšinou sú brzdené ekonomickými možnosťami.
Mnohí z nás si neuvedomujú, že i sociálne služby sa stali
súčasťou trhu a s určitými odlišnosťami sa riadia jeho záko
nitosťami. Bezodplatnosť sociálnych služieb je nenávratnou
minulosťou. Ani u nás však klient zďaleka nehradí cenu služ
by vo výške skutočných nákladov, ale len jej časť – služby
sú dotované z verejných rozpočtov mesta a územnej samo
správy. Pre názornosť môžem uviesť, že za uplynulý rok boli
prevádzkové náklady organizácie 15,3 mil. Sk. Na ich krytie
sme od klientov utŕžili 3,7 mil. Sk, z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja 2,9 mil. Sk a najväčšou čiastkou vo
výške 7,5 mil. Sk prispelo zo svojho rozpočtu mesto Šaľa.
Časť tohto príspevku v objeme 2,2 mil. Sk bola určená na
poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach.
Dôležitým poznatkom je, že u značnej časti, najmä starších obyvateľov, je hlboko zakorenené štátnopaternalistické
zmýšľanie. Pretrváva u nich rad skreslených, minulosťou
poznačených predstáv, o povinnosti štátu a mesta v sociálnej oblasti. Ťažisko uskutočneného transformačného procesu sociálnej sféry bolo v nahradení starostlivosti pomocou. Išlo o podstatnú zmenu, vychádzajúcu zo skutočnosti,
že každý človek je sám za seba a za svoju existenciu plne
zodpovedný. Komplexná starostlivosť štátu a jeho inštitúcií, v ktorej občan zohrával pasívnu úlohu, bola nahradená
požiadavkou jeho aktívneho prístupu. V ťažkých sociálnych
situáciách, ktoré nie je schopný vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, či hmotnú núdzu sám riešiť, nastupuje povinnosť štátu či obce pomôcť. V samotnej skutočnosti, že ide
o pomoc a nie o starostlivosť, je obsiahnutý predpoklad iniciatívy a aktivity občana, aby sám vyvíjal snahu riešiť svoju
neštandardnú sociálnu situáciu.
Pri našej práci sa stretávame najmä s ľuďmi, ktorým osud
nie je veľmi naklonený. Mnohí z klientov prežili smutné a ťaživé životné príbehy. Práca, ktorú spoločne so spolupracovníčkami vykonávame je zložitá a vyčerpávajúca, nesmierne
náročná na psychiku, ale neraz aj na fyzické sily. Len ťažko
by ju dokázal robiť človek, ktorý v nej nevidí aj kus svojho
životného poslania. Snažíme sa ju robiť s najlepším vedomím a svedomím, s plným nasadením a najmä úsilím vždy
podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú z rôznych dôvodov na
pomoc iných odkázaní.
Zmyslom našej doterajšej existencie bola pomoc obyvateľom mesta pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii,
pomôcť im preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu, udržať
a zvýšiť kvalitu ich života. V tom vidíme naše poslanie i pre
budúcnosť, do ktorej sa pozeráme optimisticky a s vierou, že
budeme môcť ponúknuť klientom kvalitné služby, v príjemnom prostredí a najmä ušité presne na mieru ich potrieb.
Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS
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mestský úrad v šali - úhk

M

esto Šaľa má od roku 1991 zria4. Predkladať mestskému zastupiteľstvu raz
dený útvar hlavného kontrolóra
ročne správu o kontrolnej činnosti.
5. Spolupracovať so štátnymi orgánmi vo ve(ďalej ÚHK). Riadi ho a za jeho činnosť
ciach kontroly hospodárenia s prostriedkazodpovedá hlavný kontrolór, ktorého volí
mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
mi pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
Zabezpečuje odborné, administratívne
alebo zo štrukturálnych fondov Európskej
a organizačné veci, súvisiace s plnením
únie.
úloh. Organizáciu ÚHK ustanovuje mest6. Vybavovať a evidovať sťažnosti a petície,
ské zastupiteľstvo. Kontrolnú činnosť mestýkajúce sa samosprávy.
ta Šaľa zabezpečuje hlavná kontrolórka
7. Vykonávať kontrolu, ak o to požiada
mesta a dve kontrolórky ÚHK.
mestské zastupiteľstvo.
Kontrolnú činnosť vykonávajú nezávis8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnu• Alžbeta Sedliačiková.
le a nestranne v súlade so základnými pratí mestského zastupiteľstva a mestskej rady
vidlami kontrolnej činnosti.
s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať za
Do kontrolnej činnosti ÚHK patrí najmä kontrola zásadnutí komisií, zriadených mestským zastupiteľstvom.
konnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hos- 9. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov,
podárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami
ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobit- 10. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie sprístupniť
ných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných
bezodkladne výsledky kontrol poslancom mestského
zastupiteľstva alebo primátorovi.
operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií,
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
Kontrolnej činnosti ÚHK podlieha
predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznea) mestský úrad,
sení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interb) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mesných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustatom,
novených osobitnými predpismi.
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
Do pôsobnosti hlavného kontrolóra patrí okrem
a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo
spomínaných kontrolných činností aj:
ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie,
1. Predkladať mestskému zastupiteľstvu polročný plán kona to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
trolnej činnosti.
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta
2. Vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesúčelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci,
ta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schváleči nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného
ním v mestskom zastupiteľstve.
predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedka3. Predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo mestmi.
skému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Alžbeta Sedliačiková

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007

V

súlade s §18 f, ods. 1, písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov, predkladám návrh
plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:
» Kontrola investičnej akcie „Pešia zóna“
» Kontrola hospodárenia v MIS Šaľa, s.r.o. (v súčinnosti s Dozornou radou)
» Kontrola plnenia položiek schváleného rozpočtu mesta v príjmovej a výdavkovej časti
» v programe Mestská polícia za rok 2006
» Kontrola výdavkov súvisiacich s vydávaním

Mesačníka samosprávy mesta Šaľa v roku 2006
» Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
platných predpisov so zameraním na:
a/ plán práce školy v základných školách a materských školách
b/ realizáciu kontrolnej činnosti riaditeľa školy so zameraním na výchovno-vzdelávací
proces v ZŠ a MŠ
c/ správnosť zaraďovania zamestnancov škôl
a školských zariadení do platových tried,
určenia dĺžky započítanej praxe pre určovanie tarifných platov a určenia príplatkov

mesačník samosprávy mesta Šaľa
10

predstavujeme MsÚ

Správa o výsledkoch

kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií Útvarom
hlavného kontrolóra (ÚHK) mesta Šaľa za rok 2006

I. časť
A/ ÚHK vykonal v zmysle schváleného plánu kontrolnej
činnosti v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi mesta 20 kontrol, v rámci ktorých bolo kontrolovaných 10
subjektov. K zisteným 69 porušeniam predpisov, v rámci
kontrolovaných oblastí činnosti, boli prijaté opatrenia na
ich odstránenie.
B/ V roku 2006 ÚHK v súčinnosti s vecne príslušnými
útvarmi mesta vybavil 22 sťažností, pri ktorých bolo potrebné preverovať skutkový stav.
C/ V roku 2006 boli prijaté 2 petície.
A / KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V roku 2006 bola plánovaná kontrolná činnosť uskutočňovaná s nasledovnými výsledkami:
1. V januári 2006 bola vykonaná kontrola plnenia uznesenia MsZ, ktorým bola schválená zámena pozemku vo
vlastníctve mesta Šaľa za pozemok vo vlastníctve fyzickej
osoby, s podmienkou zaplatenia cenového rozdielu mestu
vo výške 356.580,– Sk. Zámenná zmluva bola vyhotovená
8.11.2004 a oboma stranami podpísaná 2.11.2005. V zmysle čl. III. Zámennej zmluvy bolo dohodnuté, že finančné
vyrovnanie sa uskutoční do 3 dní od podpísania zmluvy
oboma stranami. Dňa 29.6.2005 bola na účet mesta uhradená dohodnutá suma 356.580,– Sk. Vklad do katastra bol
povolený 1.12.2005. Zvolený postup vytvorenia zámennej
zmluvy medzi mestom Šaľa a fyzickou osobou bol v súlade
s VZN č. 22/2003 Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
2. V januári 2006 bola vykonaná aj kontrola ustanovení
nájomnej zmluvy medzi právnickou osobou a mestom Šaľa.
Pozemok p. č. 1030/19 o výmere 200 m2 nachádzajúci sa na
námestí A. Dubčeka pri Olympii, na ktorom malo mesto vybudovať okružnú križovatku, bol prenajatý mestu od práv-

nickej osoby na dobu určitú od 1.10.2005 do 31.12.2006.
Mesto sa v NZ zaviazalo vykonať všetky úkony potrebné
k majetko–právnemu vysporiadaniu pozemkov zabraných
stavbou, a to formou zámeny pozemkov vo vlastníctve nájomcu a pozemkov vo vlastníctve prenajímateľa podľa geometrického plánu, vypracovaného po zrealizovaní stavby.
§3 ods. 3 VZN č. 22/2003 Zásad hospodárenia s majetkom
mesta určuje postup pri zámene nehnuteľností vo vlastníctve mesta a vlastníctve iných osôb, pričom sa vyžaduje
súhlas MsZ. V čase vykonania kontroly, keďže neexistoval
súhlas MsZ, predmetná nájomná zmluva nezakladala možnosť prevodu majetku mesta na iné subjekty.
3. V januári 2006 bola vykonaná kontrola plnenia uznesení MsZ z roku 2004, týkajúca sa podmienok vypísania
VOS – outsourcing. Jej predmetom bolo dodržanie termínov a postupnosti krokov uložených MsZ. Jednou z úloh
MsÚ bolo vypracovať analýzu zabezpečovania prevádzky
a údržby majetku mesta a komunálnych činností a východísk pre outsourcing týchto činností, s termínom september 2004, čo bolo dodržané. Uznesením č. 4/2004 v bode
IX.B. MsZ schválilo outsourcing komunálnych činností
s vyhlásením súťaže na výber poskytovateľa v termíne do
31.12.2004. Súťaž nebola vyhlásená v stanovenom termíne
z dôvodu prerokovávania podmienok vo všetkých komisiách MsZ a dňa 16.12.2004 MsZ zobralo na vedomie návrh
postupu outsourcingu vybraných činností. Mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 17.3.2005 vzalo na vedomie súťažné podklady pre verejnú súťaž. Dňa 8.9.2005 MsZ zrušilo uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia MsZ z roku 2004, ktorým
bol schválený outsourcing. Z titulu nepodpísania uznesenia
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Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007

»
»
»
»

d/ správnosť písomných oznámení výšky a zloženia funkčného platu zamestnancov ZŠ
a ZUŠ (v súčinnosti so Školským úradom)
Kontrola zmlúv o prenájme majetku a výpožičke, platné v roku 2006
Kontrola predaja majetku vrátane jeho ocenenia (znalecké posudky a príslušné zmluvy),
vyraďovanie majetku a jeho likvidácia
Kontrola evidencie záväzkov a pohľadávok,
spôsob ich vysporiadania, resp. ich vymáhania
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2006

» Mimoriadne kontroly v zmysle uznesení
MsZ.
V I. polroku 2007 bude naďalej pokračovať
činnosť v Združení hlavných kontrolórov SR,
ako aj účasť hlavnej kontrolórky - členky Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie na kontrolnej
činnosti v Združení hlavných kontrolórov SR
a taktiež účasť pracovníčok ÚHK na odborných
seminároch súvisiacich s kontrolnou činnosťou
v samospráve.
Alžbeta Sedliačiková
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primátorom mesta, stratilo účinnosť. MsZ 27.10.2005 prerokovalo opätovne danú problematiku a nepotvrdilo uznesenie o zrušení, to znamená, že zostalo v platnosti schválenie ousourcingových činností. Prvé vyhlásenie súťažných
podmienok bolo zverejnené vo Vestníku č. 66 (7.4.2005).
A vo Vestníku č. 202 z 20.10.2005 bola súťaž mestom zrušená. Vyhlásenie druhej verejnej súťaže bolo zverejnené vo
Vestníku č. 205 dňa 25.10.2005.
4. Rozbor sťažností bol vypracovaný v mesiaci február 2005. V centrálnej evidencii sťažností za rok 2006 bolo
zaevidovaných spolu 22 sťažností, z ktorých Mestský úrad
riešil 14 sťažností, Mestská polícia 3, po 1 sťažnosti riešili
MsKS, Bytkomfort a Školský úrad, pričom 13 z nich bolo
opodstatnených. Bez sledovania boli odstúpené 2 sťažnosti
z titulu vecnej a miestnej príslušnosti Regionálnej a veterinárnej správe Šaľa.
5. V mesiaci február bola predložená MsZ ročná správa
v zmysle § 18f, ods. 1, písm. e), zákona č. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v ktorej boli v krátkosti zhrnuté výsledky kontrolnej
činnosti ÚHK.
6. V mesiacoch marec a apríl 2006 bola činnosť ÚHK
zameraná na vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra
mesta k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2005.
7. V máji 2006 bola v zmysle plánu kontrolnej činnosti
vykonaná kontrola zameraná na správnosť a opodstatnenosť použitia finančných prostriedkov z decentralizovanej
dotácie, ktorú Ministerstvo vnútra SR poukázalo úradu
na činnosť matriky. Na prenesený výkon štátnej správy na
úseku vedenia matriky bolo mestu Šaľa za rok 2005 poskytnutých 561.115,– Sk. Z kontroly vyplynulo, že výdavky zahŕňali mzdy matrikárok a výdavky na zabezpečenie tlačív
a administratívne materiálno–technické zabezpečenie.
Príjem matričného úradu predstavoval spolu 85.250,– Sk
za spoplatnené úkony a konania správnych orgánov.
8. Kontrola cestovných náhrad bola vykonaná v mesiaci máj – jún 2006. Jej cieľom bola správnosť vyúčtovávania
cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov
MsKS Šaľa, ktorého činnosť je koordinovaná v rámci organizačnej štruktúry Oddelením školstva, kultúry a sociálnych vecí MsÚ v Šali.
V jednom prípade vyúčtovania cestovných náhrad došlo k nedodržaniu zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Prijatým opatrením bolo zamestnancovi priznané
a doplatené krátené stravné.
9. Na základe uznesenia MsZ č. 1/2006 – bodu XV. zo
dňa 16.2.2006 bola schválená súčinnosť ÚHK mesta pri výkone kontroly Dozornej rady pri MET Šaľa, s.r.o.
Kontrola bola vykonaná v období mesiacov marec – máj
2006 so zameraním na:
– vedenie účtovných záznamov a ich súlad so skutočnosťou

– uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, jej
súlad s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, pokynmi valného zhromaždenia, úlohami z Dozornej rady
a internými predpismi spoločnosti
– zabezpečovanie investičných akcií
– nakladanie s majetkom mesta.
Protokol z kontroly bol predložený na zasadnutí dozornej rady dňa 21.6.2006. Po jeho prerokovaní bol uložený
termín prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov a zamedzenie ich opakovania v budúcnosti.
10. V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti bola
vykonaná kontrola financovania prevádzky športových zariadení z rozpočtu mesta v roku 2005. Cieľom bolo použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve mesta, v prenájme
mesta a v záujmovom združení Aquasport. Rozpočet na rok
2005 uvažoval s výdavkami na financovanie športových zariadení v sume 7.368 tis. Sk. V skutočnosti výdavky za kontrolované obdobie predstavovali 6.555 tis. Sk, čo predstavovalo čerpanie na 90,32%.
Zo záverov kontroly vyplynulo, že financovanie prevádzky športových zariadení bolo v súlade s rozpočtom mesta,
ako aj zákonom o rozpočtových pravidlách.
11.–17. V mesiaci jún bolo ukončených 7 kontrol, zameraných na dodržiavania zákona o finančnej kontrole a efektívnosti nakladania s majetkom a to v 6 základných školách a základnej umeleckej škole. Cieľom bolo dodržiavanie
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vykonávanie
predbežnej kontroly, kontrola pokladne, použitia vlastných
príjmov, kontrola personálnej agendy. Kontrola poukázala
v jednom prípade na prenájom telocvične, ktorý nebol v súlade s VZN č. 22/2003. V jednom prípade nebola vykonaná
predbežná kontrola na účtovných dokladoch, týkajúcich sa
príjmov školy a v 2 prípadoch nemal zamestnávateľ záznamy z odpisu registra trestov od všetkých zamestnancov.
Z časti boli nedostatky odstránené už počas kontroly. Uložené opatrenia, ktorými mali byť zistené nedostatky odstránené, boli splnené.
18. Kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných ÚHK v období rokov 2003 – 2006 bola zameraná
na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli z kontrolných
zistení.
Za obdobie 4 rokov kontrolnej činnosti ÚHK mesta Šaľa bolo vykonaných 62 kontrol, z toho v 36 prípadoch boli
zistené nedostatky. Po predložení a prerokovaní protokolov
a správ z kontrol bolo spolu prijatých 195 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Všetky prijaté opatrenia boli v stanovených lehotách odstránené.
19. V novembri bola vykonaná kontrola plnenia mandátnych zmlúv, platných v roku 2005 a v I. polroku 2006.
Cieľom bolo dodržiavanie činností mandatárov v zmysle
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platných mandátnych zmlúv (ďalej MZ). V kontrolovanom
období mesto Šaľa malo uzatvorených 5 mandátnych zmlúv.
S firmou Bytkomfort, s.r.o, Nové Zámky mesto uzatvorilo
MZ na správu bytov v majetku mesta, s firmou KOODIS
ART Inžiniering Nitra s.r.o, na stavebný a technický dozor
na stavbe TKO Šaľa, Hetmín, s firmou KLIENT, Nitra na
výkon inžinierskych činností pre stavbu „Pešia zóna, Šaľa“.
Mesto malo uzatvorenú MZ na obstarávanie urbanistických, architektonických a koncepčných činností pri rozvoji
mesta Šaľa s Ing. arch. Imrichom Pleidelom, autorizovaným
architektom. Na činnosť stavebného technického dozora na
stavbe „Okružná križovatka, Námestie A. Dubčeka v Šali“,
bola uzatvorená MZ s firmou KOODIS s.r.o. Šaľa.
V 2 prípadoch zistenia nedostatkov pri plnení MZ, boli
tieto v priebehu kontroly kontrolovanými subjektami odstránené.
20. Ďalšou kontrolou vykonanou ÚHK bola kontrola
výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie finančného krytia preukázanej straty MHD pre dopravcu SAD a.s. Nové
Zámky. Cieľom bola kontrola poskytovania transferu pre
MHD v r. 2006 z rozpočtu mesta na zabezpečenie výkonu
dopravných služieb pravidelných autobusových liniek na
území mesta Šaľa. Mesto uzatvorilo s dopravcom „Zmluvu
o výkone vo verejnom záujme na zabezpečenie pravidelnej
mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa v roku
2006 do výšky predpokladanej dohodnutej straty 1.620 tis.
Sk. Do doby kontroly mesto poskytlo preddavky v čiastkach
135 tis. Sk za 9 mesiacov roku 2006. Na základe kontrolných
zistení sme konštatovali, že v zmluve dohodnuté podmienky poskytovania pravidelných záloh boli pre mesto nevýhodné, pretože sa poskytovali dopravcovi bez ohľadu na to,
či vykazuje stratu alebo zisk v priebehu roka. V čase kontroly bolo dodatkom k zmluve upravené poskytovanie záloh
do výšky preukázanej štvrťročnej straty, pričom mesto Šaľa
vysporiada dopravcovi stratu v termíne do 15.3.2007, avšak
iba do výšky odborného odhadu straty z výkonov v MHD
Šaľa, a to do sumy schválenej v zmluve, t.j. 1.620 tis. Sk.
21. V novembri 2006 bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok
2007, v zmysle ustanovenia § 18 písm. f/ Zákona o obecnom zriadení.
22. V súlade schváleného plánu kontrolnej činnosti bola
vykonaná kontrola výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne pre záujmové združenie Aquasport v r. 2006, ktorého členom je mesto Šaľa od 10.6.2003.
V zmysle stanov združenia je pre mesto Šaľa schválený 85%
podiel finančného krytia nákladov na prevádzku krytej plavárne, po odpočítaní vlastných príjmov združenia. Z rozpočtu mesta bol k 30.9.2006 poskytnutý transfer pre Aquasport v sume 1.800 tis. Sk, čo predstavovalo 72,9% podiel
krytia nákladov na prevádzku. Boli skontrolované aj účtov-

né doklady združenia, ktoré sa týkali úhrad za dodávku el.
energie, pitnej vody, rôznych druhov chemikálií k dezinfekcii vody, rozborov vzoriek – bazénovej vody, mzdových nákladov, stravovania zamestnancov, bežné opravy strojov, zariadení a nákladov za prenájom krytej plavárne. Z kontroly
účtovných dokladov nevyplynuli kontrolné zistenia.
23. Kontrola financovania Spoločného obecného úradu na úseku školstva (ďalej SŠÚ) a použitie finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta Šaľa bola vykonaná v mesiaci november – december 2006. Na prenesený výkon štátnej
správy v rozpočte mesta na rok 2006 bola očakávaná dotácia z Krajského školského úradu, na zabezpečenie fungovania činností SŠÚ a na vykrytie miezd, v sume 1.200 tis. Sk.
Do konca novembra 2006 boli mestu poukázané finančné
prostriedky v sume 1.005.006,– Sk. Ku koncu novembra
2006 v skutočnosti mzdy predstavovali 1.646.082,– Sk, z čoho 917.828,– Sk poskytol Krajský školský úrad a zvyšok
v sume 728.254,– Sk bol hradený z rozpočtu mesta zo zdrojov, ktoré boli poskytnuté mestu z podielu daní FO pre oblasť školstva. Z kontroly financovania SŠÚ a použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vyplynulo, že finančné
prostriedky boli použité v súlade s rozpočtom mesta, ako aj
zákonom o rozpočtových pravidlách.
24. V decembri 2006 bola vykonaná kontrola čerpania
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v oddieli – správa a údržba ciest. Cieľom kontroly bolo čerpanie finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta na údržbu a opravu miestnych komunikácií. Z rozpočtovaných 6 670 tis. Sk bežných
výdavkov, vyčlenených na správu a údržbu ciest, bolo v čase
kontroly, t.j. do decembra 2006 na uvedený účel použitých
4.613.925,50 Sk. Čerpanie sa týkalo zimnej údržby, zimných výkopových prác, dopravného značenia, prestavenie
a opravy svetelnej signalizácie, opravy povrchov miestnych
komunikácií asfaltovým krytom, oprava a výroba uličných
vpustí, opráv výtlkov. Čerpanie finančných prostriedkov
bolo v súlade s rozpočtom mesta a zákonom o rozpočtových pravidlách.
ÚHK okrem samotnej kontrolnej činnosti pravidelne
pred jednotlivými zasadnutiami MsZ spracováva plnenie
uznesení uložených MsZ a predkladá informáciu o ich plnení na príslušné rokovania MsZ v Šali.
Hlavný kontrolór mesta na požiadanie konzultuje s tvorcami prípravy interných noriem pre potreby riadenia organizácií zriadených mestom, interných noriem pre oddelenia MsÚ v Šali, príp. pri tvorbe VZN pred ich vydaním.
Sleduje vydávanie nových zákonných noriem platných pre
samosprávu, študuje ich obsah, prípadne absolvuje odborné
školenia pre ozrejmenie uplatnenia ich aplikácie v riadení
samosprávy.
pokračovanie nabudúce
Alžbeta Sedliačiková
hlavná kontrolórka
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Komisie zriadené pri
mestskom zastupiteľstve

M

estské zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok komisií, ktorý
predložil zástupca primátora. V rokovacom poriadku je definovaný
systém rokovania komisií ako aj počet komisií, počet členov komisií, zameranie komisií. Rokovací poriadok je príliš rozsiahly na to, aby sme ho celý
zverejnili v mesačníku. Celý text je k dispozícii na stránke www.sala.sk. Z rokovacieho poriadku vyberáme niektoré dôležité časti:
Preambula
Komisie mestského zastupiteľstva
sú fakultatívne orgány samosprávy mesta, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Komisie zriaďuje mestské
zastupiteľstvo v zmysle §15 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ako svoje
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie možno zriadiť ako dočasné alebo stále. Sú zložené z poslancov
mestského zastupiteľstva a ďalších
obyvateľov mesta z radov odborníkov
zvolených mestským zastupiteľstvom.
Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzuje mestské zastupiteľstvo podľa
miestnych podmienok a konkrétnych
potrieb. V oblastiach, pre ktoré boli
zriadené, vypracovávajú stanoviská
a iniciatívne návrhy k najdôležitejším
rozhodnutiam mestského zastupiteľstva. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.
§2
Poslanie komisií
(1) Poradná funkcia komisií
Komisie v rámci poradnej funkcie
na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
a. vypracovávajú odborné stanoviská
k prerokovávaným materiálom,
ako podklad pre rozhodovanie
mestského zastupiteľstva,
b. spolupracujú pri tvorbe rozvojových koncepcií danej oblasti,
c. vypracovávajú stanoviská k riešeniu ďalších dôležitých otázok života mesta.
(2) Iniciatívna funkcia komisií
Komisie v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

d. vypracovávajú iniciatívne návrhy
a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta pre rokovania mestského zastupiteľstva,
e. predkladajú iniciatívne návrhy
a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať
a informovať komisiu o výsledku
riešenia,
f. spolupracujú pri tvorbe návrhov
všeobecne záväzných nariadení.
§3
Komisie a ich oblasť pôsobenia
Mestské zastupiteľstvo v Šali má
zriadených 5 stálych komisií.
(1) Komisia sociálna a pre mládež,
šport a neziskové organizácie
Oblasti pôsobenia komisie:
a) sociálna sféra
b) zdravotníctvo
c) mládež
d) šport
e) nakladanie s obecnými bytmi
f) spolupráca s neziskovými organizáciami
(2) Komisia hospodársko-finančná
Oblasti pôsobenia komisie:
g) rozpočet
h) podpora podnikania
i) správa majetku mesta
(3) Komisia územného plánovania,
dopravy a životného prostredia
Oblasti pôsobenia komisie:
j) územné plánovanie
k) výstavba
l) doprava
m) životné prostredie
n) verejný poriadok
(4) Komisia pre strategický rozvoj
Oblasti pôsobenia komisie:
o) strategický rozvoj a plánovanie

p) komunikačná a mediálna politika
mesta
q) informatizácia samosprávy
r) čerpanie fondov EÚ
(5) Komisia školstva a kultúry
Oblasti pôsobenia komisie:
s) školstvo
t) kultúra
u) zbor pre občianske záležitosti
§4
Dočasné komisie
Pre riešenie jednorazovej záležitosti alebo úlohy, môže mestské zastupiteľstvo zriadiť dočasnú komisiu.
Činnosť dočasnej komisie sa končí
rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo pri kreovaní dočasnej komisie zvolí jej členov,
predsedu a určí pôsobnosť komisie.
§5
Voľba členov komisií
(1) Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spomedzi záujemcov tajným hlasovaním.
(2) Záujemca o prácu v komisii
odovzdá písomne alebo elektronicky
prednostovi mestského úradu žiadosť
o členstvo v komisii. V žiadosti uvedie
svoje kontaktné údaje, profesný životopis a názov komisie, v ktorej chce
pracovať.
(3) MsÚ zabezpečí informovanie
verejnosti o vytvorených komisiách
a počte voľných miest v jednotlivých
komisiách s tým, že na podanie žiadosti o členstvo musí byť minimálne
14 dní.
§6
Zánik členstva v komisii
(1) Členstvo v komisii zaniká:
a) zánikom komisie
b) vzdaním sa členstva písomnou
formou adresovaným primátorovi
mesta
c) automaticky po dvoch neospravedlnených neúčastiach
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d) automaticky po 3 neúčastiach za
sebou
e) zrušením členstva mestským zastupiteľstvom.
(2) V prípade zániku členstva môže mestské zastupiteľstvo zvoliť nového člena.
§7
Členovia komisií
(1) Členmi komisií sú poslanci
mestského zastupiteľstva a ďalšie oso
by zvolené mestským zastupiteľstvom.
(2) Funkčné obdobie členov komisií je totožné s funkčným obdobím
mestského zastupiteľstva.

(3) Členovia komisie majú právo
a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, dávať otázky,
predkladať návrhy a pripomienky,
uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti a obhajovať oprávnené záujmy
obyvateľov.
(4) Členovia komisie môžu byť
predsedom alebo komisiou poverení
osobitnými úlohami patriacimi do
pôsobnosti komisie.
(5) Poslanec mestského zastupiteľstva môže byť členom maximálne
2 komisií.
(6) Každá komisia má maximálne
11 členov, z toho sú najviac 4 poslanci

mestského zastupiteľstva.
(7) Členom komisie, okrem poslancov mestského zastupiteľstva, prislúcha za účasť na rokovaní komisie
odmena podľa odmeňovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.
§ 12
Rokovanie komisií
(3) Zasadnutia komisií sú verejné.
(9) Do 7 dní po konaní komisie
musia byť na internete zverejnené stanoviská a uznesenia komisie, prezenčná listina a hlasovanie členov komisie
o jednotlivých bodoch uznesenia.
jm

Zoznam členov komisií

V

každej komisii sú 4 poslanci MsZ a 9 občanov-neposlancov. Pôvodne mala mať každá komisia 11 členov, pričom
6 poslancov a 5 neposlancov. Vzhľadom na veľký záujem verejnosti mestské zastupiteľstvo zmenilo počet členov
komisií na 13 a zmenilo aj pomer počtu poslancov a neposlancov. Do komisií sa celkovo prihlásilo 118 občanov.
Komisia sociálna
a pre mládež, šport
a neziskové organizácie

občania – neposlanci

poslanci

predseda

Komisia hospodársko-finančná

Komisia územného
plánovania, dopravy,
životného prostredia

Komisia pre
strategický rozvoj

Komisia školstva
a kultúry

MUDr. Jozef Grell

Ing. Miroslav
Polónyi

Ing. Ľubomír
Stredanský

Ing. Peter Hollý

Ing. Erika
Velasquézová

RSDr. Peter Gomboš

Ing. Jozef Mečiar

Tibor Dubis

Ing. Tibor Mikula

Ing. Helena
Psotová

Milena Veresová

Ing. Tibor Mikula

Ing. Jozef Husárik

Ing. Marián
Kántor

Ladislav Košičár

Ing. Michal Lužica

Ing. Helena Psotová

Jozef Varsányi

Ing. László Gyurovsky

Ján Kmeťo

Ing. Zuzana Vičíková

Ing. Erik Mikloš

Ing. Beáta Antalová

Viktor Šafár

Mgr. Jozefína
Stredanská

Mgr. Margaréta
Zozuľáková

Ing. Ladislav
Gáll ml.

Ing. Petr Keller

Tibor Vajda

Mgr. Elena
Holosová

Mgr. Štefan Mika

Ľuboš Aláč

Tibor Karafa

Štefan Kopáčik

Mgr. Gustáv Gull

Ján Valent

Ing. Renáta Petrová

Bc. Eva Lukačovičová

Ing. Petronela
Vižďáková

Mgr. Jarmila Husáriková

Mgr. Marián Šperka

Zoltán Karas

Miroslav Sýkora

Ing. Ladislav
Gáll ml.

PhDr. Rudolf
Kuklovský

Ing. Mária Galbavá

Ing. Jana Lišková

Ing. Arch. Viktor Becker

Mgr. Marián
Rakovský

MgA. Andrej
Csillag

MUDr. Katarína
Kromerová

Ing. Tibor
Lovecký

Andrej Csillag

Ing. Juraj Matkovič

Mgr. Ľudmila
Iványiová

Ing. Ivona Topercerová

Ing. Juraj Potúček

Ing. Vladimír Gejdoš

Ing. A. Peter Moravčík

JUDr. Renáta
Fardousová

JUDr. Ľudovít
Marinčák

Ing. Monika
Molnárová

Ing. Arch. Peter
Moravčík

Vincencia Kelemenová

PhDr. Alžbeta
Botorčeová
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postupové Kroky k vypracovaniu
Koncepcie rozvoja školstva

M

estské zastupiteľstvo prerokovalo o.i. materiál k vypracovaniu návrhu novej koncepcie
rozvoja školstva v meste do roku 2015 a následnému
predloženiu na rokovanie MsZ.
Jedným zo základných cieľov je ekonomické zefektívnenie činnosti školstva s následným pozitívnym
dopadom na jeho zabezpečenie a tým aj zvyšovanie
kvality výchovno – vzdelávacieho procesu. Pre stanovenie opatrení na dosiahnutie ekonomickej efektívnosti mestského školstva, ktoré majú má byť súčasťou
návrhu koncepcie rozvoja školstva v meste Šaľa, je
potrebné riešiť aj optimalizáciu siete škôl a školských
zariadení a racionalizáciu prevádzky škôl a školských
zariadení. Pre vypracovanie návrhu koncepcie bol
schválený nasledovný postup:
1. Vykonať ekonomický audit mestského školstva
podľa schválených parametrov.
2. Vypracovať:
a) Perspektívy finančného zabezpečenia z hľadiska
normatívneho financovania na žiaka z hľadiska
mesta a jednotlivých škôl
b) Výšku nákladov na dosiahnutie optimálneho
stavu z hľadiska prevádzkovania budovy na jednotlivých školách
c) Perspektívy jednotlivých škôl z hľadiska počtu
žiakov a podmienok pre výchovno-vzdelávací
proces

d) Perspektívy jednotlivých škôl z hľadiska profilácie, kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
e) Požiadavky rodičov na dochádzku do jednotlivých škôl
f) Návrh na variantné riešenie optimalizácie siete
škôl a racionalizácie prevádzky škôl s prihliadnutím na zabezpečenie optimálnych podmienok pre výchovno - vzdelávací proces ako súčasť
súbežne vypracovávaného návrhu koncepcie
rozvoja školstva v meste, zahrňujúcej všetky oblasti školstva.
g) Zverejniť návrh koncepcie a predložiť na vyjadrenie občanom mesta
h) Prerokovať návrh variantných riešení so škola
mi a školskými zariadeniami, radami škôl, mest
skou školskou radou, rodičovskými združeniami, a príslušnými samosprávnymi orgánmi.
i) Predložiť návrh na rokovanie mestskému zastupiteľstvu.
Koncepcia rozvoja školstva by mala byť predložená na septembrové rokovanie zastupiteľstva.
Postup, organizačné zabezpečenie, priebežné sle
dovanie spracovania návrhu koncepcie bude súčasťou rokovania Komisie školstva, kultúry a ZPOZ pri
MsZ v Šali.
PaedDr. Michal Vrbovský

Novozriadená Mestská školská rada

Z

a účasti primátora MUDr. Martina Alföldiho a vedúceho školského úradu PaedDr. Michala Vrbovského sa 12. marca 2007 na MsÚ v Šali
uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozriadenej
MsŠR v Šali. Doterajšej MsŠR skončilo funkčné obdobie. Na poslednom zasadnutí 28. februára 2007
za účasti predsedov rád škôl a školských zariadení
zhodnotila činnosť MsŠR predsedníčka Mgr. Božena Petrušková. Hodnotenie bolo pozitívne, čo podporili aj prítomní predsedovia a vedúci školského
úradu.
V súlade s platnými predpismi 28. februára 2007
predsedovia rád škôl zvolili nových členov MsŠR.
Ako zástupcovia riaditeľov boli zvolení Mgr. Eduard Lacko, PhDr. Rudolf Kuklovský, Ak. soch. Milan
Jančovič a Beata Sobotová. Z radov predsedov boli
zvolení PaedDr. Judita Bujnová, Mgr. Denisa Podhorová a Ladislav Košičár. Ako zástupcovia rodičov

boli zvolení Klaudia Kalabová a Mgr. Martina Černáková. Deviatich volených členov doplnili delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva Milena
Verešová a Mgr. Jozef Varšányi. Za predsedu MsŠR
na ustanovujúcom zasadnutí bol zvolený Mgr. Eduard Lacko. Toto zasadnutie bolo aj pracovné. MsŠR
bola informovaná o aktuálnej situácii v školstve.
Najviac sa diskutovalo k problematike rozpočtu a financovania. Prítomní riaditelia škôl vyslovili nepokojnosť s nedostatočnou spoluprácou s MET s.r.o.
pri regulácii dodávok tepla a vysokými fakturovanými nákladmi za teplo. Boli prijaté postupové kroky,
ktoré by mali viesť k riešeniu problému.
Vyslovujeme presvedčenie, že novozvolená MsŠR
svojou aktivitou napomôže k riešeniu problémov
a napredovaniu školstva v našom meste.
PaedDr. Michal Vrbovský
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Z hádzanárskej a futbalovej kuchyne
„O štít mesta Cheb“: 1. Slovensko 80:67 – 4 body,
2. Česko 72:67 – 4 body, 3. Island 83:88 – 2 body, 4.
Slovan Duslo Šaľa 68:81 – 2 body.
Šalianska opora Andrea Šalatová sa stala s 26 gólmi (proti Islandu – 11/4, Česku – 8/3 a Slovensku
7/3) najlepšou strelkyňou turnaja a Martina Halásová
(Slovensko), bývalá hráčka Dusla Šaľa bola vyhlásená
za najlepšiu hráčku medzinárodného podujatia.

Futbal

Hádzaná
Duslo štartovalo na turnaji v Chebe
restávku v medzinárodnej WHIL–ke vyplnil
štart reprezentácie Slovenska na 34. ročníku
turnaja „O štít mesta Cheb“, na ktorom štartovali kolektívy: Česko, Island, Slovensko a prekvapujúco aj
Slovan Duslo Šaľa, ktorý nahradil na poslednú chvíľu
odstúpivšie Rakúsko.
Výsledky turnaja: Slovensko – Island 34:26, Česko
– Duslo Šaľa 26:19 (13:10), Slovensko – Duslo Šaľa
28:20 (13:10), Česko – Island 25:30, Slovensko – Česko 18:21, Island – Duslo Šaľa 27:29 (13:13).
Tabuľka 34. ročníka medzinárodného turnaja

P

17.3.
24.3.
31.3.
14.4.
21.4.

Najbližší program hádzanárok
18.00 Kunovice – Slovan Duslo Šaľa
18.00 Slovan Duslo Šaľa – Banská Bystrica
17.00 Slokov Veselí n/M – Slovan Duslo Šaľa
18.00 Slovan Duslo Šaľa – Casta Písek
18.00 Štart Bratislava – Slovan Duslo Šaľa

P

rvé štyri mužstvá z prvej futbalovej ligy (Rimavská Sobota, Slovan Duslo Šaľa, VION Zlaté Moravce a Eldus Močenok) a posledné štyri mužstvá (Inter Bratislava, Spartak Trnava, ZŤS Dubnica
a AS Trenčín) z Corgoň ligy už rozohrali „nadstavbovú časť súťaže“ v boji o postup do najvyššej futbalovej súťaže, do ktorej postúpia štyri najlepšie mužstvá
v tabuľke po skončení nadstavbovej časti.
Doterajšie výsledky:
1. kolo: Rimavská Sobota – Šaľa 1:0, VION Zlaté
Moravce – Eldus Močenok 0:1, Spartak Trnava – AS
Trenčín 2:1, Inter Bratislava – ZŤS Dubnica 1:0.
2. kolo: Šaľa – Inter Bratislava (0:0), Močenok
– Dubnica (0:0), VION Zl. Moravce – Trnava (0:1),
Trenčín – Rimavská Sobota (1:0).
17.3.
01.4.
07.4.
15.4.
21.4.
28.4.

Najbližší program futbalistov
18.00 ZŤS Dubnica – Slovan Duslo Šaľa
10.30 Eldus Močenok – Slovan Duslo Šaľa
15.30 Slovan Duslo Šaľa – AS Trenčín
10.30 Zlaté Moravce – Slovan Duslo Šaľa
16.00 Slovan Duslo Šaľa – Spartak Trnava
16.00 Slovan Duslo Šaľa – Rimav. Sobota

Ženy v kopačkách bilancovali

N

ajlepšiu ženskú futbalovú jedenástku roka 2006 volili v druhej polovici februára v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Slovakia a medzi plejádou najlepších nechýbali ani zástupkyne najúspešnejšieho slovenského futbalového
kolektívu, hráčky Slovana Duslo Šaľa. Najlepšia strelkyna futbalovej ligy Katarína Dugovičová (poznámka autora: ako
jediná z najlepšej slovenskej jedenástky za rok 2006 získala
v ankete plný počet bodov) a opora nášho mužstva Eva Kolenová zastupovali vedúce mužstvo prvoligovej súťaže v plejáde väčšiny reprezentantiek pôsobiacich v cudzine (Matysová – Sparta Praha, Petrušová – FC Aue, Budošová – Slávia
Praha, Strožová – FC Slovácko,...) pri vyhlásení „Najlepšej
jedenástky roka“. Podujatie nevynechal ani prezident Slovenského futbalového zväzu František Laurinec, ktorý vyznamenaným zablahoželal k nominácii a okrem iného im
poprial veľa úspechov v kvalifikačnej skupine v boji o postup na ME 2009, kde budú ich súpermi: Dánsko, Ukrajina,
Portugalsko a Škótsko.
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Šaliansky strelecký klub

P

redstavovať športovej verejnosti v našom
meste a okrese Šaľa, ale aj minimálne v Nitrianskom kraji, činnosť a výsledky šalianskeho streleckého klubu, by bolo ako nosenie dreva do lesa.
V priereze činnosti tohto špičkového klubu sa nejavia
len výsledky v oblasti výchovnej a výkonnostnej, ale
môže byť vzorom pri organizovaní podujatí v rámci
Nitrianskeho regiónu a Slovenska.
Z najčerstvejších úspechov strelcov ŠSK Šaľa v minulom roku vyberáme:
Krajská strelecká liga – štyri prvenstvá
V Šali sa uskutočnilo záverečné kolo Krajskej streleckej ligy – ročník 2005/2006 v streľbe zo vzduchových zbraní, na ktorej štartovali pretekári z 10 streleckých klubov. Najlepšie si v ňom viedli členovia
šalianskeho streleckého klubu, ktorí si vybojovali
prvenstvo v štyroch zo šiestich streleckých kategórií.
Z výsledkov ligy:
Vzduchová PU 60 – kadeti: 1. Róbert Varga – 523
kruhov, 2. František Poszonyi. Vzduchová PU 40 –
dorastenky: 1. Henrieta Poszonyiová – 370 kruhov,
2. Silvia Bergendiová – 348. Vzduchová Pi – ženy: 1.
Jana Miklášová – 368, 2. Slávka Veselá – 334 (všetci
Šaľa). Poznámka: o konečnom poradí rozhodli tri
najlepšie výsledky z piatich absolvovaných pretekov.
V Nitre získali šťastnú sedmičku
Na majstrovstvách Nitrianskeho kraja v streľbe
zo vzduchových zbraní si strelci ŠSK Šaľa zásluhou
„mládežníkov“ v konkurencii pretekárov zo 14 oddielov vybojovali sedem medailových umiestnení.
Z výsledkov vyberáme:
Vzduchová PU 60 kadeti: 1. Róbert Varga – 523
kruhov. Vzduchová PU 40 dorastenci: 2. Tomáš Jánošík, 3. Milan Mandák. Vzduchová PU 40 dorast. 1.

Henrieta Poszonyiová – 370 kruhov,... 3. Silvia Bergendiová. Vzduchová Pi 40 ženy: 2. Jana Miklášová
(všetci Šaľa).
Na Záhorí sa darilo
Na majstrovstvách Trnavského kraja v streľbe zo
vzduchových zbraní v Holíči, ktoré boli nominačnými na M SR, strelecké nádeje ŠSK Šaľa pod vedením
trénerov Františka Liptaia st. a Ľudovíta Kováča potvrdili dobrú formu. Zvíťazili v 4 disciplínách a zlepšili 6 osobných rekordov. Z výsledkov vyberáme:
Vzduchová PU – 40 (ľah): 1. Silvia Bergendiová
397 kruhov, vzduchová PU – 40 (stoj): 1. Tomáš Bednár 362 kruhov,.... 3. S. Bergendiová 358, vzduchová
PU
3 x 20: 1. S. Bergendiová 569 kruhov, vzduchová
PU–Slávia 30 (ľah): 1. Koloman Polgár 275 kruhov.
Mandák majstrom Slovenska
Na majstrovstvách Slovenska žiakov a základných
škôl – Kalogatia Trnava si vynikajúco viedli pretekári
školského šport. strediska ZŠ Hollého v Šali – Veči.
Prvenstvo si vybojoval Milan Mandák – 295 kruhov, piaty skončil Tomáš Jánošík – 283 a finálovú
dvanástku uzatvoril Tomáš Bednár – 269. Šalianski
strelci obsadili v súťaži družstiev 5. miesto s nástre-

ŠPORTOVÁ MOZAIKA
Predseda a tréner KŠP Tritón medzi
ocenenými
Úspešné výsledky pretekárov šalianskeho KŠP
Tritón v minulom roku, keď dokázali v Lige mládeže v plávaní pod vodou a s plutvami obsadiť historicky najúspešnejšie druhé miesto na Slovensku,
našli odozvu aj na najvyšších miestach. V bratislavskom Dome športu ocenil minister školstva
Slovenskej republiky Ján Mikolaj úspešných tré-

nerov v mládežníckych kategóriách. Šaliansku
športovú verejnosť dozaista teší, že medzi 15 –timi
vyznamenanými trénermi Slovenska zo všetkých
športových odvetví v kategórii „Za dlhoročnú
úspešnú prácu s mládežou“ bol tiež predseda a zároveň tréner šalianskej plaveckej mládeže v KŠP
Tritón František Csemez. Pre oceneného, ale aj pre
šaliansky klub športového potápania Tritón, je to
odmena, ale zároveň aj výzva do budúcna.
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lom 847 kruhov v konkurencii 18 družstiev. Výkony
a umiestnenia najmladších šalianskych strelcov boli
adekvátne vytvoreným tréningovým podmienkam
riaditeľom školy Mgr. Rudolfom Kuklovským a ich
trénerom Erikom Kováčom.
Kováč sa nezľakol ani reprezentantov
Vynikajúci úspech na extra ligovom streleckom
kole v streľbe z guľových zbraní v Príbelciach dosiahol v konkurencii popredných slovenských reprezentantov šaliansky strelec Erik Kováč, ktorý zvíťazil
v disciplíne ľubov. malokalibrovka 60 – 592 kruhov.
Druhý skončil Homola (Dukla Banská Bystrica) –
nástrel 591 kruhov.
Junior Liptai s historickým zlatom
Na augustových MR SR získali strelci ŠSK Šaľa medailu z každého kovu. František Liptai ml. dosiahol
vynikajúci výsledok v disciplíne ĽM – 60, keď v základe dosiahol 595 bodov zo 600 možných. Vo finále
nastrieľal rekordných 104,1 bodu a vybojoval pre Šaľu historické zlato. Striebro si vystrieľala v disciplíne
ŠPU – 60 juniorka Silvia Bergendiová a bronz pridalo družstvo puškárov v zložení: František Liptai ml.,
Erik Kováč a František Liptai st. Úspechy potvrdil aj
člen ŠŠS pri ZŠ Jána Hollého vo Veči Peter Pavlík (t.č.
ešte pretekár Royal Komárno), ktorý vyhral disciplínu ŠPU – 60 v novom dorasteneckom rekorde 586
bodov a vybojoval zlato. Po zisku troch bronzových
medailí v mládežníckych kategóriach z majstrovstiev
Slovenska v roku 2005 šalianski strelci ešte príjemnejšie prekvapili.
Dominantné postavenie v krajskej lige
Šalianska strelnica bola miestom finále dlhodobej
Krajskej streleckej ligy v streľbe z guľových zbraní.
Puškové finále bolo zároveň súťažou o pohár predsedu KSZ, v ktorom excelovali šalianski športoví strelci. Prvenstvo a pohár získal Erik Kováč – 590 kruhov,

pred Františkom Liptaiom st. – 587 a talentovaným
Tomášom Martiškom – 584. V kategórii žien tretie
miesto obsadila Silvia Bergendiová. V mládežníckej kategórii obsadil Koloman Polgár s 1594 bodmi
druhé a Róbert Baručák s 1.558 bodmi tretie miesto
(všetci Šaľa). Erik Kováč sa stal tiež víťazom Krajskej
streleckej ligy súčtom 1.736 bodov. V Norovciach,
kde sa strieľala pištoľová časť patrilo prvenstvo Igorovi Miklášovi 1.384 bodov, v kategórii žien vyhrala
pretek Jana Miklášová 535 kruhov pred Slávkou Veselou (všetci ŠSK Šaľa). Rovnaké poradie na prvých
dvoch miestach bolo tiež v dlhodobej krajskej streleckej lige.
Veterán Liptai dvojnásobným majstrom
ŠSK Liaz Veľký Krtíš usporiadali v Príbelciach už
22. medz. majstrovstvá SR veteránov. Vynikajúco si
viedol v konkurencii strelcov z Maďarska, Slovenska
a Česka František Liptai, ktorý sa stal vo vekovej kategórii do 55 rokov dva krát medzinárodným majstrom
Slovenska a obhájil minuloročné prvenstvo. Najskôr
vyhral vzduchovú PU 15 – 1 l46 kruhov a prvenstvo
si vybojoval aj v disciplíne ľubovolná malokalibrovka
60 – 587 kruhov. Dobrú formu šalianskych strelcov
potvrdil tretím miestom vo vekovej kategórii nad 55
rokov Bohumil Wöllman v dvojkombinácii s nástrelom 692 kruhov a druhým v disciplíne vzduchová PU
15 – 138 kruhov.
Družstvo vyhralo Memoriál v Bánove
Na strelnici v Bánove sa uskutočnil Memoriál Vincenta Mráza, v streľbe z guľových zbraní. V konkurencii pretekárov z 12 oddielov si prvenstvo vybojovalo družstvo ŠSK Šaľa v zložení: František Liptai
ml. Erik Kováč, František Liptai st. – 1764 kruhov.
V súťaži jednotlivcov skončil František Liptai starší
– 591 kruhov druhý a jeho syn František – 589 kruhov na treťom mieste.

Najlepší športovci mesta a okresu Šaľa
V priestoroch Domu kultúry v Šali sa uskutoční
v piatok 30. marca 2007 o 16.00 hodine už tradičné „Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov,
funkcionárov a trénerov mesta a okresu Šaľa“ za rok
2006. Zásluhou organizátorov podujatia, ktorými
sú už dlhé roky Mesto Šaľa a Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov v Šali, preberú z rúk
čelných predstaviteľov mesta a okresu ocenenie,

ktoré získali za dobrú reprezentáciu svojej telovýchovnej jednoty, školy, mesta a okresu v športových
zápoleniach v rámci okresných, krajských, slovenských, ale aj na medzinárodných telovýchovných
podujatiach. Súčasťou „Vyhlásenia najlepších“ bude tiež osobitné ocenenie, ktoré udelí OATJK Šaľa
pri príležitosti svojho 10 ročného jubilea podnikom
a organizáciám, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na podpore športu v meste a regióne Šaľa.

Športové spravodajstvo pripravil Jozef Sklenár

šport
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MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA

M

estská polícia v meste Šaľa bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 2/1991 zo dňa 31. 1. 1991 na základe Zákona
o obecnom zriadení.
Dňa 3. 12. 1991 Slovenská národná rada vydala
Zákon č. 564/91 Zb. o obecnej polícii, ktorý bol
novelizovaný Zákonom č. 250/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.10.1994, Zákonom č. 319/1999 Z.z.
zo dňa 4. 11. 1999 a Zákonom č. 333/2003.
„Mestská polícia (ďalej MsP) je poriadkový
útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí
verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení
obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu
obce“ (Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov).
Zákony súvisiace s MsP:
» Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov
» Zákon NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo
verejnom záujme
» VZN č. 19/2000 – Štatút MsP Šaľa
» Zákonník práce
Počet príslušníkov obecnej polície
Celkový počet príslušníkov MsP v Šali je 22,
plus 6 civilných pracovníkov a 8 pracovníkov na
kamerovom systéme.

Pracovný čas:
Príslušníci MsP, telefonistky a pracovníci na
kamerovom systéme, pracujú na dvojsmennú
prevádzku, ktorá začína od 07.00 h. do 19.00 h.
a od 19.00 h. do 07.00 h. V každej smene je zaradený veliteľ smeny, štyria policajti, telefonistka
a dvaja na kamerovom systéme.
Náčelník, zástupca náčelníka, vel. odd.štat.
a evid., administratívna pracovníčka a 1 príslušníčka MsP pracujú na denné smeny od 07.00 h.
– 08.00 do 15.00 h.– 16.00 h.
kpt. Bc. Peter Krokavec
náčelník MsP v Šali

Z denníka mestskej polície za február 2007
Evidovaných bolo 406 priestupkov
» 1.2.2007. o 12,00. hod. bol na ul.Cintorínskej zadržaný 20 ročný M.Sz. zo
Selíc nakoľko bol podozrivý z prečinu krádeže. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ, ktorá menovaného prevzala.
» 2.2.2007 o 04,30 hod. bolo zistené
kamerovým systémom, že 32 ročný
L.T. na ul.Hlavnej prevrátil smetný kôš. Hliadka MsP menovaného

zadržala a za priestupok mu uložila
blokovú pokutu 800,-Sk.
» 2.2.2007 o 12,20 hod. sa dopustila 11
ročná M.Sz. a 9 ročná A.K. drobnej
krádeže a poškodenia tovaru v HM
Tesco. Privolaní rodičia škodu zaplatili.
» 7.2.2007 o 21,00 hod. požiadalo OOPZ Šaľa o spoluprácu pri zadržaný 31
ročného Ľ. Š. Hliadka MsP menovaného zadržala v HM Kaufland a odovzdala na riešenie OOPZ.
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Štatistické vyhodnotenie činnosti
MsP Šaľa za mesiac február 2007:
Priestupok

Názov priestupku

počet

VZN 3

Obchodná a podnikateľská činnosť

4

VZN 7

O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách

2

VZN 8

O udrž.všeobecnej čistoty a tvorbe, ochrane a údržbe zelene

21

VZN 14

O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň.opustených voz.

57

VZN 16

O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy

3

VZN 35

O podmienkach a podrobnostiach držania psov

26

PCO výjazd

Pult centralizovanej ochrany

63

§ 47

Verejný poriadok

36

§ 49

Občianske spolunažívanie

37

§ 50

Proti majetku

53

Zákazové značenia

Dopravné značky

27

§ 21

Na viacerých úsekoch správy

1

§ 24

Na úseku podnikania

1

§ 30

Ochrana pred alkoholizmom a toxikomániou

1

§ 46

Iné priestupky proti poriadku v správe

1

315/96

O premávke na pozemných komunikáciách

11

Dopravné nehody

8

Trestné činy

11

Iné prípady

43

Spolu:
Blokové pokuty:

406
68 pokút v celkovej sume

19 100,-

por. Ján Komjáthy
vel. odd. evid. a štatistiky

» 9.2.2007 o 03,55 hod. bol hliadkou MsP zadržaný 21 ročný M.Č. zo Šale, ktorý sa vlámal do
Baru Luna. Na miesto bola privolaná hliadka
OO PZ Šaľa, ktorá prípad prevzala.
» 9.2.2007 o 12,00 hod. požiadalo OOPZ Šaľa
o zadržanie a predvedenie 37 ročného M.Š.
Hliadka MsP menovaného zadržala na ul.
Hornej a odovzdala OOPZ.
» 20.2.2007. o 15,45. hod. bol na ul. Pionierskej
pristihnutý B.M. z Rumunska ako predáva
paplóny bez povolenia. Hliadka MsP menovaného vyriešila blok. pokutou 500,-Sk.

» 24.2.2007 o 16,15 hod. na v potravinách Textran 20 ročný I.T. predal alkohol (víno) mladistvej osobe. Hliadka MsP menovaného vyriešila blokovou pokutou 300,-Sk.
» 24.2.2007 o 22,25 hod. na MsP nahlásil 18
ročný E.Sz. zo Šale, že ho fyzicky napadol 21
ročný M.Č. zo Šale a následne mu odcudzil
mobilný telefón zn. Sony Ericsson. Menovaný
M.Č. bol zadržaný hliadkou MsP na ul. Lúčna.
Prípad odovzdaný OOPZ Šaľa.
MsP Šaľa
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D

ivadlo ŠOK vzniklo prevažne z detí z detského divadelného súboru Úsmev, ktorý má už vyše 30– ročnú
históriu. Počas týchto rokov sa zúčastňoval krajských a celoslovenských divadelných prehliadok a festivalov. Deti zo
súboru Úsmev, ktoré začínali pod vedením Ľudmily Melicherčíkovej – Néhringovej, vyrástli a už ako dospelí založili
Divadlo ŠOK. Prvou inscenáciou Divadla ŠOK bolo predstavenie MEMENTO od Radka Johna pod režijným vedením Romana Budaia. V neskoršom období nasledovali hry
ZLÝ SEN; SPAŤ; NEUMIERAJTE PROSÍM, STE V PORADÍ; ČACHTICKÁ PANI. S uvedenými činohernými predstaveniami sa ŠOK – ári zúčastnili viacerých významných
divadelných podujatí. Za všetky spomeňme POD SLOVENSKOU BRÁNOU v Tlmačoch, KREMNICKÉ GAGY
v Kremnici, DIDA v Pivnici /Srbsko/, BELOPOTOCKÝ
MIKULÁŠ, FEDIM v Senici. Po činohernej tvorbe prišiel
nápad vytvoriť niečo netradičné. A tak vznikla myšlienka
urobiť vlastný autorský muzikál – VERKLIKÁR. Na tvorbe
spolupracovali nielen rôzni umelci zo Šale a okolia, ale aj
scénograf František Pergner a tanečníci z Divadla Andreja
Bagara v Nitre. Predstavením sa súbor zúčastnil festivalov
POD SLOVESNKOU BRÁNOU, DIVADELNÉ ŠURANY
a vrcholnej prehliadky SCÉNICKÁ ŽATVA v Martine. Naši divadelníci s týmto predstavením odohrali viac ako 120
repríz po celom Slovensku. Vystupovali i v Štátnej opere
v Banskej Bystrici a na Novej scéne v Bratislave. Po úspechu muzikálu Verklikár naštudovali ďalší muzikál Alžbeta
Báthoryová.
Po tvorbe s dospelými, tvorivý tím Divadla ŠOK Roman
Hatala, Viktor Vincze a Valentín Kozaňák, začal pripravovať
detský muzikál PETER PAN v spolupráci s DDS ÚSMEV.
Jedným z posledných predstavení Petra Pana bolo v roku
2004 vystúpenie na festivale INTEGRACE SLUNCE v Prahe v ČR.

Byť členom detského, resp. mládežníckeho divadelného
súboru je pre mladých veľkým prínosom. Nielenže sú zamestnávaný činnosťou, ktorá ich baví, ale divadlo im dáva
možnosť stráviť voľný čas zmysluplne. Vďaka tomu nemajú
toľko priestoru na činnosti, ktoré by ohrozovali ich zdravý vývoj. Navyše divadlo a vystúpenie pred publikom učí
aj k sebavedomému vystupovaniu na verejnosti. Preto sme
radi, že sú medzi nami ľudia, ktorí majú chuť a nájdu si čas
na to, aby sa venovali našim deťom a mládeži, prostredníctvom tohto druhu umenia.
V súčasnosti sa Divadlo ŠOK pripravuje na premiéru
Franka Wedekinda JARNÉ PREBUDENIE. Táto detská tragédia zo začiatku minulého storočia je nádhernou sondou
do duše pubertálnej mládeže, neustále krivenou pokryteckou morálkou dospelých. Trpký tragický príbeh mladých
ľudí, ktorí márne hľadajú samých seba uprostred neprirodzeného sveta dospelých, vychovávajúcich ich k pohlavnej
zvrátenosti, klamstvám, pretvárke a smrti.
Puberťákmi sa stali deti z Detského divadelného súboru Úsmev a divadelníci s Divadelného Babylonu ( detského
prázdninového tábora zameraného na divadlo ), ktorí sa nechceli rozlúčiť s divadlom ani po odchode s „detského“ súboru a láska k doskám, ktoré znamenajú svet, ich vtiahla do
ŠOK–u, súboru dospelých. Dospelé postavy v Jarnom prebudení si zahrajú aj samotní realizátori a tvorcovia, Alenka
Demková, Roman Hatala a Viktor Vincze. Réžie sa už tradične ujal Valentín Kozaňák.
Držme našim ŠOK–árom palce k premiére, ktorá sa
uskutoční 13.4.2007 o 19:00 hod. v divadelnej sále Domu
kultúry v Šali, na ktorú nás srdečne pozývajú.
Prajeme im aj veľa úspechov na Krajskej divadelnej prehliadke „Pod Slovenskou bránou“ v Tlmačoch a Medzinárodnom festivale Integrace – Slunce v Prahe v apríli a máji.
Roman Hatala a Viktor Vincze
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neziskové organizácie

Mládežnícke občianske združenie

I

nformačné centrum mladých v Šali je občianske
združenie pracujúce na úseku mládeže a registrované podľa zákona SNR č. 83/1990 Zb. ICM je špecializovanou inštitúciou zodpovednou za zabezpečenie
objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí zo
všetkých oblastí. ICM v Šali vzniklo dňa 09.08.2006
registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1–900/90–
21672. ICM sídli v priestoroch Centra voľného času
na M.R. Štefánika 12. ICM v rámci svojej činnosti venuje výrazné postavenie práci s dobrovoľníkmi, ktorí
sa o pomoc mládeži v našom meste zaujímajú.
Na valnom zhromaždení bol za riaditeľa ICM
zvolený Tibor Kováč. ICM Šaľa funguje na princípe
členskej základne mladých ľudí – prevažne študentov
a dobrovoľných spolupracovníkov. Základnou úlohou nášho ICM je starostlivosť o mládež nášho mesta, pomoc a podpora ich záujmových aktivít, štúdia
a zapojenia sa do pracovného prostredia. Zároveň
pripravujeme pre mládež rôzne podujatia a aktivity,
do ktorých sa aktívne zapájajú a majú medzi nimi
značný ohlas.
Zlepšenie podmienok ochrany prírody smerom
k udržateľnému rozvoju v regióne mesta Šaľa

Kurz poznávania
vtáčích hlasov
– Šaľa, Nedeľa, 1.4.2007
Stretnutie pri východe slnka 05.40 hod ráno,
v kostolnej záhrade v Šali.
k máte ďalekohľad a vreckový atlas vtákov,
nezabudnite ich doma. Naučíme sa rozo
znávať bežné druhy vtákov zrakom aj sluchom. Tr
vanie 2 –3 hodinky, podľa situácie, počasia a našej
nálady. Večer sa potom znova stretneme v CVČ
a zopakujeme si čo sme videli – tak si to najlepšie
zapamätáme.
Kontakt: Martin Dobrý, 0903 690 546. V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor)
sa prosím informujte o aktuálnosti akcie a náhradnom termíne. Tešíme sa na stretnutie.

A

Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou
Európskej únie. Obsah tohto projektu nemusí vy
jadrovať názor Európskej únie alebo slovenskej Ná
rodnej kancelárie, a tieto zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Cieľom práce nášho ICM aj naším osobným želaním je zvýšiť informovanosť mládeže nášho mesta,
ako aj pomôcť, poradiť im a motivovať ich.
ICM vypracovalo viacero projektov na financovanie svojich podujatí v úzkej súčinnosti s CVC Šaľa.
V priebehu prvého polroku plánujeme uskutočniť
viacero podujatí a aktivít hlavne s priamou participáciou mladých:
– mládež na scénu
– mládežnícke party
– poznaj štáty EU – podieľame sa na príprave a realizácii poznávacieho výletu do Paríža
– krajský turnaj v halovom futbale pre žiakov SŠ
– krajský šachový turnaj mládeže od 15–26 rokov
Pri zabezpečovaní a uskutočňovaní podujatí sa
chceme vyvarovať nežiaducich princípov práce
s mládežou, akými sú konzum agentúrnej ponuky,
uzavreté kluby členov, izolácia mládeže a hlavne absencia výchovného cieľa.
Po doriešení možnosti priestorových problémov
plánujeme znovu vytvoriť v mestskej časti Veča
bezprahové zariadenie, ktoré zaniklo a tým zanikla
i možnosť mládeže stretávať sa v tejto časti mesta na
princípe otvorenej práce. I keď je tam kultúrne zariadenie, ale tento princíp práce s mládežou sa nezabezpečuje, čo je na škodu.
Verím, že nové vedenie bude vytvárať všetky podmienky na efektívne využívanie voľného času mládeže v našom meste a nebude im naša mládež ľahostajná a zistíme, že z obyvateľov sa stanú občania nášho
mesta.
T.K.

Tancuj, tancuj
vykrúcaj

C

entrum voľného času „Tip Top“ pozýva
všetkých tanečníkov, ktorí tancovali ľudové
tance, spievali a hrali v ľudovej hudbe, do folklórnej
skupiny „Kovadlinka“.
Veková hranica od 3 do x rokov. Pozývame býva
lých tanečníkov FS „Chemik“ už babky a dedkov,
maminy a tatinov so svojimi ratolesťami a tak venovať im chvíle spoločne pri tanci a speve...
Prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky
v CVČ M.R.Štefánika 12 Šaľa t.č. 7703320 a na emai
lovej adrese: kovadlinka@centrum.sk u T. Kováča.
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KARNEVAL S HVIEZDAMI NA ĽADE

M

estské kultúrne stredisko pripravilo vo
februári pre deti aj dospelých zábavné popoludnie na ľade. Všetci účastníci mali možnosť prísť
v maskách a zasúťažiť si o najkrajšiu, najzábavnejšiu
a najoriginálnejšiu masku. Do tejto karnevalovej disciplíny sa zapojili len deti, avšak aj dospelí si prišli na
svoje, keď medzi nich na ľadovú plochu zavítali mediálni korčuliari zo súťaže HVIEZDY NA ĽADE. Známe osobnosti z televíznej obrazovky predviedli svoje exhibičné jazdy. Hviezdami na ľade, ktoré zavítali
do Šale, boli Majko Labuda ml. a Simona Kuviková,
Barbora Barbi Fusková a Jožko Beständig. Krasokorčuliarsky výkon Majka a Simony, ktorí šalianskemu
publiku predviedli azda najznámejšiu jazdu počas
ich účinkovania v televíznej ľadovej revue – SHREKA, vystriedala exhibičná jazda Barbi a Jožka, ktorí

ukázali o niečo profesionálnejší kúsok na pesničku
JE TO VO HVIEZDACH od Paľa Haberu.
Nakoniec nám ešte čisto profesionálne krasokor
čuliarske ukážky predviedli Simona a Jožko a skutočne sa bolo na čo pozerať. Po tomto príjemnom
spestrení podujatia čakalo na účastníkov ešte mno
ho súťaží, počas ktorých si mohli vyskúšať zápolenie
na ľade a ukázať svoje korčuliarske schopnosti. Vyvrcholením programu bolo vyhodnotenie masiek.
Veselé karnevalovo – korčuliarske popoludnie bolo
ukončené diskotékou na ľade, kde sa všetci mohli
do sýta vyšantiť. Veríme, že sa v takej hojnej účasti
ako tento rok stretneme aj nabudúce a možno o rok
k nám na ľad zavítajú už aj dospelácke masky, ktoré
sa vybláznia na ľadovej ploche spolu s deťmi.
li
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kultúra

ANNA ŠIŠKOVÁ A MARTA
SLÁDEČKOVÁ AKO PRIATEĽKY
23. februára sa v DK Šaľa konalo predstavenie Priateľky, ktoré je hrou súčasného autora Pavla Weissa.
Divadelné predstavenie z divadla Astorka Korzo´90
odohrali skutoční profesionáli ako Anna Šišková,
Marta Sládečková a Vlado Černý. Hra, ktorá parafrázovala súčasný manželský život i život slobodnej
ženy v strednom veku, bola príjemným kultúrnym
zážitkom. Niektorých, možno miestami tvrdší dialóg
protagonistov, zaskočil, ale predstavenie ako celok
bolo vkusné a bolo realistickou odozvou na súčasný život a jeho prejavy. Navyše herecké výkony boli
veľmi presvedčivé a emotívne, čo hre dodávalo silný
nádych reálnosti. Smiech a potlesk v hľadisku nasvedčoval spokojnosti divákov, ktorých prišiel hojný
počet. Sme veľmi radi, že sa divadlo v Šali teší divác-

kemu záujmu a tiež, že pozvanie účinkovať v našom
meste prijíma stále viac profesionálnych súborov zo
známych slovenských divadiel.
li

TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI

V

Mestskom kultúrnom stredisku v Šali sa už
tradične konal prázdninový program pre
deti, ktorý prebiehal počas celého týždňa jarných
prázdnin. Všetky deti, ktoré mali záujem aj o inú formu zábavy, ako len sedenie pred televízorom či počítačom, mohli počas piatich dní navštíviť kultúrne
strediská DK Šaľa, KS Večierka a SD Veča, kde bol
pre ne pripravený bohatý a pestrý program. Okrem
rôznych súťažno – zábavných hier si mali možnosť
rozvinúť svoje zručnosti a kreativitu aj v tvorivých
dielňach, v ktorých pre seba a svojich najbližších vyrábali figúrky zo slaného cesta, fašiangové masky, či
pohľadnice mamičkám k MDŽ. A keďže všetky deti
majú radi aj hudbu a tanec, nemohla chýbať ani diskotéka a stoličkový či metlový tanec. Súťažného ducha a šikovnosť predviedli aj počas stolno-tenisového
turnaja, ktorého víťaz bol ocenený sladkou odmenou.

Napriek tomu, že súťaž Slovensko hľadá superstar už
nie je práve aktuálna, naši najmladší sa s veľkým nadšením zahrali na spevácke hviezdy a v karaoke show
vydržali celé jedno dopoludnie spievať známe hity
od Elánu, No name či Heleny Vondráčkovej. Dve
popoludnia v týždni boli vyhradené na premietanie
rozprávok v Kine DK Šaľa, kde si prázdninujúce deti pozreli kreslené rozprávky Doba ľadová 2 a V tom
dome straší.
Týždňový program plný hier, súťaží a šantenia bol
pre školákov zaujímavým a príjemným spestrením
ich prázdninových dní. O tom, že ich podujatie zaujalo a dni plné zábavy im skutočne spôsobili úprimnú
radosť svedčí aj veľký počet menších aj väčších detí,
ktoré sa do jednotlivých kultúrnych stredísk vracali
každý deň s veľkým očakávaním.
Denisa Miklášová
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Program Kina a Msks
• 21.3. (streda)
Piatok alebo iný deň

Filmový klub

Belgicko/Francúzsko, 102 min, vstup.: 40/60 Sk

• 22.-23.03. (štv., pia.) 20.00 h
HĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽ

MP 12 r

USA/Kanada, 96 min, ČT, rom. komédia vstup.: 59,- Sk

• 24.03. (sob.) 20.00 h
OSCAROVÝ VEČER
premietanie Oscarových filmov:
SYRIANA;
MILLION DOLLAR BABY;
HOVOR S ŇOU
• 25.03. (ned.) 17.30 a 20.00 h
SAW III

vstup.: 70,-Sk

MP 15 r

USA, 107 min, ČT, horor, thriller

vstup.: 59,- Sk

USA, 143 min, ST, dobrodružná dráma

vstup.: 59,- Sk

• 28.03. (streda) 20.00 h
KRVAVÝ DIAMANT
• 29.03. (štv.) 20.00 h
PROPOSITION

MP 15 r
MP 15 r

Austrália/VB, 104 min, ČT, dráma, western vstup.: 59,- Sk

• 30.03. (pia.) 20.00 h
TAJOMSTVO OCEÁNU

MP

VB/SRN, 90 min, ČT, umelecký dokument vstup.: 55,- Sk

• 31.03-01.04. (sob., ned.) 20.00 h
MY DVAJA A MAGOR
USA, 109 min, ČT, komédia

MP 15 r

vstup.: 59,- Sk

• 4.4. (streda)
Filmový klub
Otec na služobnej ceste
Juhoslávia, 137 min, vstup.: 40/60 Sk

• 05.04. (štv.) 20.00 h
ZAJTRA NEHRÁME

USA, 101min, ČT, komédia

MP 12. r
vstup.: 50,- Sk

• 06.-08.04. (pia.-ned.) 17.30 h
MP 12 r.
MOST DO KRAJINY TERABITHIA

USA, 100 min, ČD, dobrodr.-fantast./rodin. vstup.: 59,- Sk

• 06.-08.04. (pia.-ned.) 20.00 h
APOCALYPTO

MP

USA, 96 min, ČT, dobrodružná dráma

vstup.: 65,- Sk

USA, 137 min, ST, romantická dráma

vstup.: 59,- Sk

• 11.-12.04. (streda,štv.) 20.00 h
MALÉ DETI
• 14.-15.04. (sob.,ned.)
LISTY Z IWO JIMA

MP 15 r.

MP 15.r.

USA, 141 min, ST, dráma, vojnový, histor. vstup.: 59,- Sk

• 19.04. (štv.) 20.00 h
DOKONALÝ TRIK

MP 12. r.

• 21.-22.04. (sob.,ned.) 20.00 h
SMRTIACA NENÁVISŤ

MP 15. r.

USA/VB, 130 min, ST, mysteriózny thriller vstup.: 59,- Sk

USA, 95 min, ČT, horor/thriller vstup.: 59,- Sk

Zmena programu
vyhradená!!!

10.00
• 22.03.
Vedomostno–zábavná súťaž: II.
kolo súťaže pe 4. roč. ZŠ
BS Šaľa  vstup.: zdarma
14.00
• 23.03.
Beseda s Červeným krížom: beseda pre ŠK
SD Veča  vstup.: zdarma
18.00
• 24.03.
Oscarový večer: Premietanie fil
mov ocenených Oscarom: SYRIANA, HOVOR S ŇOU, MILION
DOLLAR BABY
DS Šaľa  vstup.: 60,- Sk
17.00
• 25.03.
Divadelné predstavenie: Celkom
malé divadlo z Levíc s hrou Návšteva mladej dámy
SD Veča  vstup.: dobrovoľné
19.00
• 26.03.
Podujatie venované ľudským prá
vam: filmy, výstava, besedy
DS Šaľa, foyer ES Šaľa   vstup.:
40,- Sk
9.00 – 17.00
• 26. – 28.03.
Veľkonočná výstava: Výstava klubu žien
KS Večierka  vstup.: zdarma
14.00
• 28.03.
Hviezdoslavov Kubín: školské kolo recitačnej súťaže
SD Veča  vstup.: zdarma
10.00
• 29.03.
Vedomostno – zábavná súťaž: III.
kolo súťaže pre 4. roč. ZŠ
BS Šaľa  vstup.: zdarma
17.00
• 30.03.
Mládežnícka diskotéka: diskotéka
pre mládež
SD Veča  vstup.: 20,- Sk
20.00
• 30.03.
Koncert: skupina Z Času na čas
ES Šaľa  vstup.: zdarma
16.00
• 01.04.
Rozprávkovo: divadelné predstavenie pre deti
BS Šaľa  vstup.: 44,- Sk
10.00
• 02.04.
Podujatie pre MŠ: programové
pásmo pre deti z MŠ
BS Šaľa  vstup.: zdarma
14.00
• 02.04.
Podujatie pre ŠK: príprava na Veľkú noc
ES Šaľa  vstup.: zdarma
14.30
• 02.04.
Šikovné ruky: príprava na Veľkú
noc
SD Veča  vstup.: zdarma
8.00 – 14.00
• 03. – 04.
Detský javiskový sen: krajská pre
hliadka detskej dramatickej tvorivosti
DK Šaľa
15.00
• 10.04.
Rómsky klub: Šikovné ruky – základy háčkovania

KS Večierka  vstup.: na členský
preukaz
19.00
• 10.04.
Divadelné predstavenie: Dokona
lá svadba: Divadlo West
DS Šaľa  vstup.: predpredaj: 200,Sk, v deň predstavenia: 250,- Sk
• 11.04.
9.30
Tvorivé doludnie pre žiakov ZŠ:
Papierová bižutéria
KS Večierka  vstup.: zdarma
10.00
• 12.04.
Vedomostno–zábavná súťaž: IV.
kolo súťaže pre 4. roč. ZŠ
BS Šaľa  vstup.: zdarma
15.30
• 13.04.
Hračkovňa: Rád robím zaujímavé
pokusy
KS Večierka  vstup.: zdarma
19.00
• 13.04.
Divadelné predstavenie: premiéra
DS ŠOK – Jarné prebudenie
DS Šaľa  vstup.: 80,- Sk
20.00
• 14.04.
Oldies party: diskotéka
ES Šaľa  vstup.: 90,- Sk
17.00
• 15.04.
Nedeľníček: videoproj. rozprávky
SD Veča  vstup.: 20,- Sk
9.00 – 16.00
• 16. – 20.04.
Výstava: Vesmír očami detí
SD Veča  vstup.: zdarma
19.00
• 16.04.
Vernisáž: obrazy a sochy: P. Zaťko
foyer DS Šaľa  vstup.: pozvánky
9.00–12.00;
• 17.–30.04.
18.00–20.00
Výstava: obrazy a sochy P. Zaťka
foyer DS Šaľa  vstup.: 10,- Sk od
18 rokov
14.00
• 17.04.
Slávik Slovenska: školské kolo speváckej súťaže
SD Veča  vstup.: zdarma
15.00
• 17.04.
Rómsky klub: papierová bižutéria
KS Večierka   vstup.: na členský
preukaz
14.00
• 18.04.
Podujatie pre ŠK: Beseda s MsP
SD Veča  vstup.: zdarma
10.00
• 19.04.
Vedomostno–zábavná súťaž: V.
kolo súťaže pre 4. roč. ZŠ
Miesto: SD Veča  vstup.: zdarma
17.00
• 20.04.
Mládežnícka diskotéka
SD Veča  vstup.: 20,- Sk
18.00
• 20. – 22.04.
Mediawawe: medzinárodný filmový a hudobný festival
DK Šaľa   vstup.: celofestivalové:
100,- Sk; koncert: 50,- Sk
20.00
• 21.04.
Zábava pre dospelých
SD Veča  vstup.: 80,- Sk

vysoká kvalita
nízke ceny
rýchly
PANASONIC
TX-32LE60

81

cm

29.990,-

24.990,-

servis

PANASONIC
TX-23LX60

LCD TV
HD READY,
SRS True-Surround,
1366x768 képfelbontás

LCD TV,
HD Ready,
1366 x 768 képfelbontás

m

c
58
21.990,-

17.990,-

HD ready LCD televízor - 81 cm
Rozlí‰enie W-XGA, 1366 x 768 obraz. bodov, HD Ready, LCD AI
- 3D, 170° uhol pohºadu, kontrast 1200:1, TXT, 1 HDMI vstup

HD ready LCD televízor - 58 cm
Rozlí‰enie W-XGA, 1366 x 768 obraz. bodov, HD Ready, ‰irokouhl˘
HD LCD panel, 170° uhol pohºadu, kontrast 1200:1, TXT, PAT-obraz
a text, zníÏená spotreba, 2 HDMI vstup

PANASONIC VDR-D300

PANASONIC VDR- D150

DVD 3CCD kamera
10x optickai ZOOM,
2.7“ LCD kijelzŒ

DVD kamera
30x optickai ZOOM,
2.5“ LCD kijelzŒ

28.990,-

23.990,-

14.990,-

12.990,-

DVD videoamera
Záznam MPEG2: DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW (8cm), 30x optick˘
DVD 3CCD videoamera
Záznam MPEG2: DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW (8cm), 10x optick˘ zoom, 2,5"LCD, slot na SD kartu, USB 2.0 a analógov˘ v˘stup
zoom, 2,7"LCD, USB 2.0 a analógov˘ v˘stup, fotosnímky 3,1 Mpix, 3x
800 000pix CCD snímaãe
PANASONIC DMC-FX07 Digitális
fényképezŒgép
3,6x optickai/4x digitális
ZOOM, 7,2 Mpix.,
2.5“ LCD kijelzŒ

13.990,-

10.490,-

Digitálny fotoaparát
7,2 Mpix, 3,6 x optick˘/4x dig. zoom, Mega O.I.S, f = 4,6–16,8 mm,
pre 35 mm klas.: 28–102mm, LEICA DC VARIO-ELMARIT, 2,5" LCD

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

w w w. a n d r e a s h o p . s k
·aºa Hlavná 75, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64, Elektromarket v OD Kaufland, tel.: 031-770 77 27

