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priestoroch Domu kultúry v Šali otvoril v sobo
tu 13. januára 2007 primátor mesta MUDr. Mar
tin Alföldi už 15. reprezentačný ples mesta Šaľa. Týmto
aktom oficiálne otvoril plesovú sezónu v meste.
Tradíciu organizovania plesu mesta založil ešte
Ing. Alexander Szabó, bývalý primátor mesta, ktorý sa
zúčastnil takmer všetkých plesov. Tak, ako aj po mi
nulé roky, aj tento rok sa vyše dvesto plesajúcich hostí
dobre zabávalo až do skorého rána za sprievodu hu
dobnej skupiny zo Senice. Menej tancuchtiví hostia si
určite radi pozreli vystúpenie tanečnej skupiny z No
vých Zámkov alebo sa započúvali do ukážok z muzi
kálu „Pomáda“ v podaní Mariána Labudu ml. a Lindy
Vargovej, prípadne si zanôtili ľudové pesničky v sprie
vode domácich hudobníkov.
Ing. Jana Nitrayová

úvodník
Mesačník musí byť a bude striktne apolitický
čo znamená, že na jeho stránkach nebude žiad
na politická reklama, žiadne politické komentáre
ani politické debaty. Na takú činnosť majú všetci
komunálni politici k dispozícii komerčné médiá,
ktorých je v Šali viacero.
Financovanie mesačníka bude transparentné
a zabezpečené z dvoch zdrojov – rozpočtu mesta
a prenájmom priestoru na inzerciu.
Mesačník samosprávy bude plniť úlohy v troch
rovinách. V informačnej, kde vám budeme dávať
podrobné informácie o dianí v meste. V edukač

Vaše noviny po novom
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ážení čitatelia, po mesačnej odmlke sa
opäť dostávate k mesačníku samosprávy
„Šaľa“. Ako vidno na prvý pohľad, mesačník je
iný. Zmenil sa formát, keď sme prešli z formátu
A4 na A5 a to preto, lebo takýto formát je vhod
nejší z pohľadu distribúcie. Keďže chceme me
sačník dostať ku každému z vás, prispôsobili sme
jeho veľkosť poštovým schránkam.
Zmenila sa redakčná rada, keď primátor mesta
vymenoval za členov redakčnej rady: RSDr. Petra
Gomboša, Mgr. Ľudmilu Iványiovú, por. Bc. Pet
ra Krokavca, Ing. Jozefa Mečiara, Ing. Janu Nit
rayovú a Jozefa Sklenára.
Výrazne sme zmenili náklad. Mesačník vychá
dza v náklade 8000 kusov, čím sa pokúšame do
stať ho ku každému občanovi mesta.
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nej, kde chceme poskytovať informácie o systé
me samosprávy a jej fungovaní a v rovine spo
ločenskej, kde dávame priestor mimovládnym
organizáciám, v ktorom môžu prezentovať svoju
činnosť.
Ako vidno, mesačník sa zmenil aj po obsahovej
stránke. Vytvorili sme priestor, v ktorom nájdete
informácie:
» o dôležitých udalostiach a plánoch
» z kultúry, pozvánky na kultúrne podujatia, in
formácie o uskutočnených akciách
» z mestského úradu, kde vám predstavíme mest
ský úrad a jeho činnosť
» o hospodárení mesta
» o dianí v mestskom zastupiteľstve a komisiách
» o dianí v mestskom školstve
» o činnosti mimovládnych organizácií
» o práci mestskej polície a jej výsledkoch
» zo športu
V mesačníku samosprávy sme vyhradili pries
tor pre mimovládne organizácie, občianske zdru
ženia, nadácie, charitatívne organizácie, kluby dô
chodcov... Ak máte záujem prezentovať činnosť
vášho združenia, sme vám k dispozícii.
Jozef Mečiar
šéfredaktor
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infoservis
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

19

34

17

53

január

24 561

referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti

» 90 rokov: Magdaléna Kovácsová, Magdaléna Lichtnerová
» 85 rokov: Irena Benesová, Mária Szabová
» 80 rokov: Rozália Lukáčiková, Alžbeta Hanuszová, Mária Hučková, Helena Petrová,
Ing. Dušan Bicek, Mária Mészarosová, Pavol Tóth
» 75 rokov: Ladislav Lenický, Ladislav Madarász, Matilda Tóthová, Jozef Baluška, Al
bína Dubecová

História
mesačníka samosprávy

M

esačník samosprávy mesta pod názvom
„Šaľa“ v rôznych podobách vychádza od
roku 1999. Spôsob financovania, distribúcie, ná
klad a redakčná rada sa časom menili.
Priemerný mesačný počet výtlačkov je uvede
ný v tabuľke č. 1.
V roku 2006 bol priemerný mesačný počet
4818 kusov, v tabuľke č. 2 uvádzame počet kusov
v jednotlivých mesiacoch.
Redakčné rady:
» 1.10.1999
Šéfredaktor: Július Morávek; členovia: Janka
Ondrušková, František Botka, Miroslav Demín,
Zoltán Bukovský

» 5.12. 2000
Šéfredaktor: Jozef Belický; členovia: Eliška
Vargová, Miroslav Demín, Zoltán Bukovský, Jana
Nitrayová
» 1.9.2001
Zmena šéfredaktora: Július Morávek
» 3.1.2003
Šéfredaktorka: Eliška Vargová; členovia: Mi
roslav Demín, Peter Krokavec, Jana Nitrayová
» 5.2.2007
Šéfredaktor: Jozef Mečiar; členovia: Peter
Gomboš, Ľudmila Iványiová, Peter Krokavec, Ja
na Nitrayová a Jozef Sklenár.	                           jm

Tab. č. 1: priemerné náklady v jednotlivých rokoch
rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

priemer

1500

2000

2350

2500

6444

4000

4818

Tab. č. 2: náklady v jednotlivých mesiacoch roka 2006
mesiac

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

náklad

0

3000

3000

3500

3500

3500

3500

3500

7500

8500

10000

3500
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predstavujeme
Po úspešnom výberovom konaní, bol 27. mar
ca 2002 menovaný Ministrom pôdohospodárstva
SR do funkcie riaditeľa štátneho podniku Vodo
hospodárska výstavba v Bratislave. Po opätovnom
výberovom konaní v roku 2003, bol novým zakla
dateľom podniku MŽP SR, potvrdený vo funkcii.
Tu získal rozmanité teoretické vedomosti a prak
tické skúsenosti s riadením podniku s majetkom
takmer 40 mld. Sk a s obratom 2,5 mld. Sk. Pre
dovšetkým s prípravou a realizáciou stavieb, od
vodohospodárskych objektov, ekologických sta
vieb, bytovej výstavby, výstavby tunela Branisko
a pod. Cenná bola skúsenosť s majetkovoprávnym
vysporiadaním pozemkov, stavebným dozorom,
s obstarávaním tovarov, prác a služieb, rozvojový
mi investíciami, výrobou a distribúciou elektrickej
energie, výstavbou malých vodných elektrární,

Predstavujeme
Mestský úrad v Šali

N

a stránkach mesačníka samosprávy mesta
vám postupne predstavíme Mestský úrad
v Šali. Predstavíme vám jednotlivé oddelenia MsÚ,
ich činnosť, kompetencie a právomoci. Predstavo
vanie MsÚ začíname jeho hlavou – prednostom.
29.12.2006 primátor mesta menoval do funkcie
prednostu MsÚ Ing. Ladislava Gálla.
***
Ing. L a d i s l a v G á l l sa narodil 22. mája
1957. Po ukončení štúdia na Vysokej škole eko
nomickej v Bratislave v roku 1980 nastúpil do za
mestnania v podniku Duslo Šaľa. Počas osemroč
ného zamestnaneckého pomeru prešiel rôznymi
pozíciami. Od roku 1985 bol vedúcim oddelenia
technickej prípravy a kontroly projektov, neskôr
vedúcim ekonomického oddelenia technického
úseku.
Od roku 1988 bol zamestnaný vo funkcii ve
dúceho ekonomiky závodu Povodie Váhu v Šali.
V roku 1996 nastúpil na pracovisko do Piešťan,
kde zastával funkciu ekonomického námestníka
štátneho podniku Povodie Váhu. Po transfor
movaní podniku na Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica, naďalej
zastával, až do roku 2002, funkciu ekonomického
námestníka odštepného závodu.

bezpečnosťou vodných stavieb, protipovodňový
mi opatreniami, ekonomikou vodného hospo
dárstva, úverovou politikou a pod. Ojedinelá bo
la skúsenosť s problematikou realizácie rozsudku
Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v spore
o Sústavu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros.
Počas vodohospodárskej kariéry navštívil vodné
diela a unikátne vodné stavby prakticky v celej Eu
rópe, v Číne, Austrálii, na Novom Zélande, vyces
toval viackrát do USA. Funkciu riaditeľa štátneho
podniku ukončil v septembri 2006.
Absolvoval špeciálny kurz riadenia trhovej
ekonomiky v Celle (SRN), stáž na Ministerstve
pre krajinný rozvoj a otázky životného prostre
dia v Mníchove, viackrát kurzy orientované na
organizáciu vodného hospodárstva v Holandsku
a pod.
Nový prednosta MsÚ býva v Šali na Vinohrad
níckej ul. Má tri deti, najstarší syn podniká v ob
lasti poľnohospodárskeho poradenstva, prípravy
projektov pre EU fondy, organizácii školení pre
manažérske kurzy riadené a financované Európ
skym sociálnym fondom. Mladšie dvojičky – dcé
ra pracuje a študuje v Írsku, syn študuje v Prahe.
Manželka je zamestnaná u syna.
jm
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Miestne dane a poplatky
v meste Šaľa v roku 2007

N

a území mesta Šaľa sú všeobecne záväzným
nariadením mesta ustanovené nasledovné
miestne dane a miestne poplatky:
1. daň za užívanie verejného priestranstva
2. daň za psa
3. daň z nehnuteľností
4. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Všetky ustanovenia, práva a povinnosti v súvislos
ti s miestnymi daňami a miestnym poplatkom za KO
platné pre aktuálny rok môžu občania nájsť vo vše
obecne záväzných nariadeniach mesta Šaľa, a to:
– VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Šaľa,
– VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľností na území
mesta Šaľa.
Stručne ku konkrétnym daniam a poplatku:
Daň za užívanie verejného priestranstva:
– predmetom dane je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, reklamného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cir
kusu, lunaparku alebo iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo strážené
ho parkoviska, dočasné parkovanie vozidla vo vy
hradenom priestranstve a pod.,
– verejným priestranstvom v meste Šaľa sú určené
nasledovné miesta: cesty, miestne komunikácie,
námestia, chodníky, trhoviská, parkoviská, parky
a iné plochy v intraviláne mesta, okrem tých, ktoré
sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
– občania mesta najčastejšie využívajú možnosť
vyhradenia priestoru z verejného priestranstva
na parkovisko pre motorové vozidlo, kde ročná
sadzba dane je 3 500,– Sk. Úľava v prípade vyhra
denia priestoru ako parkovisko pre jedno moto
rové vozidlo používané telesne postihnutým ob
čanom sa poskytuje na základe žiadosti vo výške
3000,– Sk/rok.

Daň za psa:
– predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, vek
psa dokazuje držiteľ psa predložením k nahliadnu
tiu preukazu o pôvode psa alebo očkovacím pre
ukazom,
– ročná výška dane za psa je v domoch činžového ty
pu (v bytovkách) 800,– Sk, v rodinných domoch
120,– Sk a na samotách (Kilič a Hetméň) 30,– Sk,
– za každého ďalšieho psa je daň zvýšená o 50%,
– oslobodenie od dane mesto poskytuje občanovi
s ťažkým zdravotným postihnutím na základe žia
dosti a predloženia fotokópie preukazu ZŤP,
– daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povin
nosti na ekonomickom oddelení (č. dverí 205 – p.
Pálová) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
a v tejto lehote zaplatiť daň na kalendárny rok, ale
bo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace ka
lendárneho roku,
– ak daňovníkovi nenastanú v priebehu roka žiadne
zmeny v držbe psa, je povinný uhradiť poplatok
bez vyrubenia platobným výmerom do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Občania mes
ta môžu uskutočniť úhradu dane za psa v pokladni
MsÚ na prízemí. Poštové poukážky na úhradu
tejto dane nebudú občanom doručované, nakoľ
ko úhrada je daná zákonom do 31. januára prísluš
ného roka.
Miestny poplatok za komunálne odpady:
– výška poplatku v individuálnej bytovej výstavbe
(rodinné domy) je 617,– Sk/osoba/rok, t.j. 1,69
Sk/deň,
– výška poplatku v kolektívnej bytovej výstavbe
(bytové domy) je 548,– Sk/osoba/rok, t.j. 1,50
Sk/deň,
– výška poplatku v mestskej časti Kilič a Hetméň je
450,– Sk/osoba/rok, t.j. 1,23 Sk/deň,
– poplatok platí každá osoba, ktorá má v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na úze
mí mesta užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť na iný účel ako na podnika
nie,
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– poplatok pre podnikateľské subjekty je konkretizo
vaný vo VZN,
– občan je povinný do jedného mesiaca od vzniku
alebo zániku poplatkovej povinnosti nahlásiť mes
tu nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, prechodného
pobytu, identifikačné údaje všetkých osôb, za ktoré
poplatok platí,
– mesto poskytuje rôzne úľavy a oslobodenia od
poplatku, ktoré sú špecifikované vo VZN. Úľa
vy poskytujeme na základe každoročnej žiadosti, ktorú je potrebné doložiť hodnovernými
dokladmi, ktoré preukážu okolnosti žiadosti.
– poplatok občania platia na základe doručeného pla
tobného výmeru v lehote do 15 dní od doručenia
výmeru, s možnosťou 4 splátok, ktoré majú presne
stanovený termín splatnosti,
– Vaše otázky ohľadom poplatku za komunálny od
pad vám zodpovieme na ekonomickom oddelení
(p. Nagyová – č. dverí 205).
Daň z nehnuteľností:
– daň z nehnuteľností sa vyrubuje podľa stavu
k 1. januáru príslušného kalendárneho roku,
na zmeny skutočností rozhodujúcich pre da

Výzva MsÚ

F

inišuje konanie o obnove evidencie niekto
rých pozemkov a právnych vzťahov k nim.
Spracovateľ ROEP-u, ako i komisia pre ROEP
(register obnovenej evidencie pozemkov), vyzý
va všetkých, ktorí majú doma uložené nezapísané
listiny a doklady, ktoré nasvedčujú o tom, že majú
oni alebo ich príbuzní (rodičia, starí rodičia a pod.)
právny vzťah k pozemkom v katastrálnom území
Šaľa, aby ich predložili najneskôr do 28. februá
ra 2007 na Mestskom úrade v Šali, v pracovných
dňoch (pondelok – piatok) od 8.00 hod. – 14.00
hod. Ing. Božene Tóthovej, vedúcej oddelenia sprá
vy majetku mesta, ktorá zastupuje mesto Šaľa v ko
misii ROEP.
Výzva sa netýka tých, ktorí už majú pozemok za
písaný do listu vlastníctva.
spracovala:
Ing. B. Tóthová

ňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu roka
sa zo zákona neprihliada,
– daňovníci, ktorým nastali zmeny skutočností roz
hodujúcich pre vyrubenie dane v priebehu roka sú
povinní podať daňové priznanie do 31. januára
príslušného roka, tlačivá daňových priznaní sa na
chádzajú na MsÚ, ostatní daňové priznanie nepo
dávajú,
– sadzby dane na rok 2007 sú nasledovné:
Druh

sadzba na r. 2007
v Sk/m2

záhrady

0,70

zast.plochy, nádvoria

0,70

ost. plochy

0,70

stav. pozemky

7,–

rod. domy

4,40

garáže

18,–

chaty

12,–

stav. poľ. provýroby

5,30

priem. stavby

40,–

stavby na podnikat. činn.

63,–

ost. stavby

23,–

– daňovníci platia daň na základe platobného výme
ru, ktorý im bude doručený,
– splatnosť dane je určená najneskôr v štyroch splát
kach, a to prvá splátka do 31.5., ostatné splátky do
31.7., 31.10. a 1.12. príslušného roka.
Platobné výmery na daň z nehnuteľností a na
miestny poplatok za komunálne odpady budú doru
čovať občanom a podnikateľom zamestnanci mesta
v mesiaci marec.
Pri akýchkoľvek problémoch, alebo otázkach sa
môžete každý deň obrátiť na zamestnancov mesta
Šaľa, konkrétne ekonomického oddelenia, ktorí tieto
dane spravujú, prípadne na vedúcu oddelenia.
Všetky tlačivá na podanie daňového priznania,
prípadne žiadosť o úľavu na dani alebo poplatku sú
k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu, prípadne
v pokladni MsÚ.
spracovala:
Ing. Daša Danadová
vedúca ekonomického oddelenia
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oznamy msú

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

N

avrhovateľ, Slovenská správa ciest, Investičná
správa a výstavba ciest, so sídlom v Bratisla
ve, predložil Ministerstvu životného prostredia SR
podľa § 31 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzo
vaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopl
není niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) správu
o hodnotení „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.
Mesto Šaľa, ako povoľujúci orgán a dotknutá
obec, v zmysle § 34 ods. 1 zákona informuje širokú
verejnosť o doručení správy o hodnotení a zároveň
oznamuje, že správa o hodnotení bude verejnosti
sprístupnená, občania môžu do nej nahliadnuť, ro
biť z nej výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať
kópie na Oddelení strategického plánovania a rozvoja mesta Mestského úradu v Šali, II. poschodie,

Predsedovia
Výborov
mestských častí

P

v kancelárii č. 210 u Ing. Jany Nitrayovej, v období
od 13. februára 2007 do 16. marca 2007.
V zmysle § 34, ods. 3 zákona bude termín a mies
to konania verejného prerokovania navrhovanej čin
nosti verejnosti oznámené obvyklým spôsobom v zá
konom stanovenej lehote.
V zmysle § 35, ods. 2 sa verejnosť môže k Správe
o hodnotení vyjadriť najneskôr do 30 dní od zverej
nenia tohto oznamu doručením svojho písomného
stanoviska na MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bra
tislava.
Šaľa, 13. februára 2007
Ing. Ladislav Gáll
prednosta MsÚ

nebezpečné
odpady zdarma

M

odľa Štatútu mesta Šaľa mestské zastupiteľ
stvo zriaďuje výbory mestských častí, členmi
ktorých sú poslanci mestského zastupiteľstva zvole
ní v príslušnej mestskej časti. Výbory v mestských
častiach reprezentujú obyvateľov mestských častí
a podieľajú sa na samospráve mesta.
Výbor mestskej časti I
predseda: Tibor Dubis
členovia: MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gom
boš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel,
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Milena
Veresová.
Výbor mestskej časti II
predseda: Mgr. Jozef Varsányi
členovia: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyu
rovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Mi
chal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Ing. Helena Psotová.
Výbor mestskej časti III –Veča
predseda: Ladislav Košičár
členovia: Mgr. Jozef Belický, Ing. Fratišek Botka,
Ing. Ivan Kováč, Ján Kmeťo, Ing. Ľubomír Stredan
ský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová.
jm

esto Šaľa otvorilo nové zberné miesto pre
nebezpečné a ostatné odpady v areáli fir
my SPEKO, na Diakovskej ceste v Šali. Občania sem
budú môcť nosiť vyseparované zložky komunálneho
odpadu, napríklad zvyšky farieb a ich obaly, opotre
bované oleje, batérie, staré agrochemikálie, obaly ob
sahujúce nebezpečné látky z postrekov a pesticídov,
elektronický odpad, ako sú vyradené televízory, po
čítače či chladničky, ako aj staré vozidlá, ktoré chcú
vyradiť z evidencie. Táto služba je bezplatná, náklady
na jej prevádzku sú už zahrnuté v poplatku, ktorý ob
čania platia za komunálny odpad. Pre podnikateľské
subjekty sú však tieto služby za poplatok.
Mesto považuje otvorenie zberného dvora za jed
nu z možností, ktorou sa dá predchádzať znečisťova
niu životného prostredia rôznymi divokými skládka
mi a podporiť separáciu najmä nebezpečných zložiek
v komunálnom odpade. Za ešte dôležitejšie však po
kladá fakt, že zber odpadov sa v budúcnosti stane aj
súčasťou kultúry s ich nakladaním.
Odborníci zväčša kladne ohodnotili fakt, že opatre
nie môže napomôcť zníženiu divokých skládok v meste
a okolí. Napr. Ľubica Trubíniová, aktivistka z Brati
slavského ochranárskeho regionálneho združenia oce
nila aj výchovný moment tejto aktivity, ktorý pokladá
za veľmi dôležitý.
spracovala: Jana Nitrayová
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projekty

Úspešný
projekt

Š

aliansky projekt „Mini–park – Sídlisko –
Tesco v Šali –Veči. Založenie miniparku pri
novostavbách.“ získal podporu z nadačného fondu
TESCO STORES SR, a.s. – Nadácie Pontis.
Mesto Šaľa sa zapojilo v novembri 2006 na zákla
de výzvy Nadácie Pontis do grantového programu
„Tesco pre zdravšie mestá“ so svojim projektom na
založenie miniparku pri novostavbách na ul. Rím
skej v Šali–Veči. Do programu sa zapojilo spolu 30
žiadateľov a hodnotiaca komisia projekt mesta Ša
ľa následne zaradila medzi 5 víťazných, ktoré budú
podporené.
Cieľom projektu je esteticky dotvoriť priestor pri
novostavbách na kraji nahustenej bytovkovej zástav
by mestskej časti Veča prevažne sídliskového cha
rakteru, v ktorej žije vyše tretina obyvateľov mesta.
Zároveň je cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu zelene,
zlepšiť stav okolia a upevniť aktívnu angažovanosť
obyvateľov priľahlých bytových domov.
Práce na zakladaní nového miniparku by sa ma
li začať pred začiatkom vegetačného obdobia, teda
na jar. Aktivity sú naplánované prevažne na marec
a apríl.
Organizačným partnerom projektu zodpovedným
za nakontaktovanie dobrovoľníkov cez organizácie
tretieho sektora je Regionálna rozvojová agentúra Ša
ľa a mediálnym partnerom je Central Europe TV.

Výška podpory tvorí 100 % rozpočtovaných ná
kladov na obstaranie a výsadbu 12 listnatých (javor
mliečny) a 8 ihličnatých stromov (jedľa srienitá alebo
smrek obyčajný), 60+60 ks vysadených kríkov, 4 ks
osadených lavičiek a 4 ks smetných košov, 16 m2 ulo
ženého chodníka, čo predstavuje spolu 198 962 Sk.
Ostatné náklady spojené s inzerciou a propagáciou
projektu a mzdami zamestnancov zaangažovaných
do projektu bude znášať mesto.
Dotvorením priestoru na Rímskej ulici tak pri
budne, k v celonárodnej súťaži oceneným bytovým
domom postaveným na základe verejno–súkromné
ho partnerstva a ku v súťaži vyhranému detskému ih
risku, celkovo esteticky a environmentálne dotvorené
okolie, mini–park pre oddych a prechádzky za pod
pory nadačného fondu Tesco STORES a.s. – Nadácie
Pontis.
Do realizácie projektu chceme zapojiť dobrovoľníkov
žijúcich, študujúcich či pracujúcich v dotknutej lokali
te. Pred začiatkom prác budeme kontaktovať predse
dov spoločenstiev vlastníkov bytov priľahlých bytových
domov. Členov aktívnych občianskych združení osloví
Regionálna rozvojová agentúra Šaľa. Budeme radi,
keď sa do realizácie projektu zapojí čo najviac obča
nov, pretože to bude zároveň aj dobrým základom pre
ďalšiu starostlivosť a šetrný prístup občanov k zeleni
svojho okolia. Záujemcovia sa môžu informovať, prí
padne nahlásiť prostredníctvom nižšie uvedených kon
taktov.
Ing. Eliška Vargová
Referát marketingu a komunikácie MsÚ Šaľa,
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
e–mail: mesto@sala.sk
tel. 031/770 5985

Environmentálny projekt

S

kupinka ľudí aktívnych v rôznych oblastiach
ochrany prírody a životného prostredia za
čína v Šali a okolí realizovať projekt pod hlavičkou
Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slo
vakia. Gestorom v oblasti environmentálnej výcho
vy je Ekocentrum Daphne.
Ide o realizovanie nasledovných aktivít:
» Environmentálna výchova na základných ško
lách v meste
» Kurz poznávania vtáčích hlasov pre verejnosť
» Premietanie filmov s environmentálnou tema
tikou pre školy a tiež pre verejnosť

» Monitoring vtáctva
» Ochranársky a ornitologický tábor.
Vaša pomoc a angažovanosť na projekte je víta
ná. Ak vás ktorákoľvek aktivita oslovila, máte záu
jem či už ako účastník, alebo organizátor, neváhajte
a ozvite sa na email: dobry.martin@atlas.sk. Ďalšie
info o projekte a pozvánky na akcie budú priebež
ne zverejňované aj na stránkach www.sala.sk a www.
sovs.sk.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou
Európskej únie. Tešíme sa na spoluprácu.
Martin Dobrý
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Pamätihodnosti Šale

M

imoriadne rokovanie Mestského zastu
piteľstva v Šali 9. februára 2007 prijalo
nasledovné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
o evidencii pamätihodností mesta Šaľa
Mesto Šaľa v súlade s ustanovením § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
§ 14 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pa
miatkového fondu
vydáva
pre územie mesta Šaľa toto všeobecne záväzné
nariadenie
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Šali podľa §11 odst. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria
dení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
v nadväznosti na §14 ods. 3 zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu utvára evi
denciu pamätihodností mesta Šaľa (v ďalšom len
evidencia).
§2
Do evidencie pamätihodnosti mesta Šaľa sa za
raďujú:
1. nehnuteľnosti, uvedené v prílohe číslo 1
2. hnuteľné veci, uvedené v prílohe číslo 2
3. kombinované diela prírody a človeka uvedené
v prílohe číslo 3.

§3
Mesto vytvára podmienky pre zachovanie pa
mätihodností zaradených do evidencie a podľa
svojich možností poskytuje ich vlastníkom pora
denskú, odbornú a finančnú pomoc pri starostli
vosti o ne.

§4
1. Evidenciu spolu s obrazovou dokumentáciou
vedie mestský úrad.
2. Predmety zaradené do evidencie sú, pokiaľ
je to vhodné, označené tabuľkou s nápisom:
„Tento (táto)... je pamätihodnosťou mesta Šaľa“
a stručným textom s informáciou o tej–ktorej
pamiatke.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN na uplatnenie pripomienok k návr
hu nariadenia bol zverejnený spôsobom v mes
te obvyklým a na internetovej stránke mesta 15
dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva
dňa 24. januára 2006.
2. VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností
mesta Šaľa bolo schválené uznesením mimo
riadneho MsZ , konaného 9. februára 2007.
3. Uznesením mimoriadneho MsZ, konaného
9. februára 2007, bod B. 3., mestské zastupi
teľstvo schválilo ponechanie budovy bývalého
vodoregulačného úradu družstva v majetku
mesta bez možnosti odpredaja.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom schvále
nia, t. j. 9. februára 2007.

Kultúrne pamiatky na území Šale:
Renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity Antioch, Roľnícky dom, Socha sv. Juraja
Pamätihodnosti mesta:
Neskorobarokový kostol vo Veči, Súsošie sv.Trojice, Socha sv. Jána Nepomuckého, Socha sv. Floriána, Socha sv. Vendelí
na, Kaplnka Sv. Rodiny, Kaplnka Bakošova muka, Kaplnka sv. Jozefa, Kaplnka rodiny Feketeházyovcov, Kríž z červeného
mramoru, Pomník padlým vojakom v I. a II.svetovej vojne, Fara, Jaskyňa– Lurdskej Panny Márie, Gymnázium J. Fándly
ho, ZŠ s vyuč.jazykom maďarským, Harmincová budova, Budova ZUŠ (bývalé vodoregulačné družstvo), Maďarský dom
Jánosa Feketeházyho, Organ, Artézske studne, Židovský cintorín, Chránený strom – lipa malolistá
Pamätné tabule:
Jozef Sellyei Miškovič (1.1.1909–6.3.1941), ľudový spisovateľ
Ján Feketeházy (16.5.1842–31.10.1927), staviteľ, konštruktér mostov
Pamätná tabuľa venovaná obetiam holokaustu miestnym židovským spoluobčanom
Pamätná tabuľa odhalená na počesť zaniknutej židovskej obce a martýrov
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY V NOVÝCH

V

zmysle zákona č. 453/2003 Z.z. o orgá
noch štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov orgánmi štát
nej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb za
mestnanosti sú Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR). Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny riadi výkon štátnej správy uskutočňo
vanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi
tieto úrady patrí aj ÚPSVaR v Nových Zámkoch
s pôsobnosťou pre územný obvod dvoch okresov
a to okres Nové Zámky a okres Šaľa. Do pôsob
nosti ÚPSVaR v Nových Zámkoch patrí detašo
vané pracovisko v Šali ako aj vysunuté pracovis
ká v Štúrove a v Šuranoch. Riaditeľkou ÚPSVaR
v Nových Zámkoch je Ing. Helena Bohátová.
Detašované pracovisko v Šali so sídlom na ulici
P. Pázmaňa č. 52/21 pozostáva z dvoch úsekov:
1. úseku sociálnych vecí a rodiny: vedúci úseku
RSDr. Peter Gomboš
2. úseku služieb zamestnanosti: vedúca úseku
Mgr. Alžbeta Turčeková

písomnej žiadosti občana. Po posúdení hmotnej
núdze občana a po splnení zákonom stanovených
podmienok sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi. Výška dávky v hmot
nej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
sa určuje počtom posudzovaných osôb v rodine
a vypláca sa mesačne pozadu. Medzi príspevky
k dávke v hmotnej núdzi, ktoré sa započítavajú
do sumy nárokov patria – zdravotný príspevok,
aktivačný príspevok, ochranný príspevok a prí
spevok na bývanie.
Náhradné výživné – poskytuje sa žiadateľovi
v prípade, že povinná osoba si neplní vyživovaciu
povinnosť alebo si ju plní len čiastočne, vo výške
nezaplateného výživného určenej právoplatným
rozhodnutím súdu alebo vo výške súdom schvá
lenej dohody, najviac však vo výške do 1,2 násob
ku životného minima pre nezaopatrené dieťa za
splnenia zákonom stanovených podmienok.

ÚSEK SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY sa
organizačne člení do štyroch častí:
1. Pomoc v hmotnej núdzi
2. Štátne sociálne dávky
3. Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
4. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kura
tela

Dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok – poskytujú sa na financovanie
stravy, školských potrieb pre dieťa v predškol
skom zariadení a v základných školách, ak žije
v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej
núdzi, alebo ktorej príjem za posledných 6 po
sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške
životného minima.
Poskytuje sa na financovanie motivačného prí
spevku pre dieťa v ZŠ, ktorého dosiahnutý prie
merný prospech je najviac 2,5 za posledný škol
ský polrok resp. si za posledný školský polrok
zlepšilo priemer prospechu najmenej o 0,5.

1/ Pomoc v hmotnej núdzi – pomoc sa posky
tuje občanom a fyzickým osobám, ktoré sa s obča
nom spoločne posudzujú a ich príjem nedosahuje
životné minimum, alebo si príjem nemôžu zabez
pečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Konanie
o posúdenie hmotnej núdze sa začína na základe

2/ Štátne sociálne dávky. Na základe zákonom
stanovených podmienok a po predložení žiados
ti sa poskytujú štátne sociálne dávky: prídavok
na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri
narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa
narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa
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v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvoj
čatá a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa,
príspevok na pohreb a sociálnu dávku: príspevky
na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
3/ Peňažné príspevky na kompenzáciu sociál
nych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Poskytujú sa občanom s ŤZP, ktoré
sú určené na prekonanie alebo zmiernenie sociál
nych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnu
tia, na základe posúdenia oddelením posudkovej
činnosti. Vyplácajú sa príspevky: na diétne stra
vovanie, hygienu, opotrebovanie šatstva, bieliz
ne, obuvi alebo bytového zariadenia, prevádzku
motorového vozidla, kúpu osobného motorové
ho vozidla, úpravu bytu, domu alebo garáže a prí
spevok za opatrovanie po splnení zákonom sta
novených podmienok.
4/ Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna
kuratela. Zabezpečuje ochranu práv a právom
chránených záujmov detí, predchádzaniu pre
hlbovania a opakovania porúch psychického,
fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých
fyzických osôb na zamedzenie nárastu sociálno
patologických javov. V prípade potreby rozho
duje o: výchovných opatreniach pre problémové
deti, o resocializačnom príspevku pre plnoletých
občanov, ktorí boli prepustení z výkonu trestu
odňatia slobody alebo z väzby. Vykonáva: pre
dieťa opatrenia sociálnej kurately, t.j. funkciu ko
lízneho opatrovníka, funkciu poručníka malole
tému bez sprievodu, funkciu opatrovníka v trest
nom konaní podľa osobitného predpisu, potrebné
opatrenia na návrat a premiestnenie dieťaťa z cu
dziny, prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem
stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na náhradnú
rodinnú starostlivosť a prípravu na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti, poraden
sko–psychologické služby pre dieťa, plnoletú fy
zickú osobu a rodinu. Podáva návrhy okresnému
súdu na vydanie predbežného opatrenia, na urče
nie alebo na zapretie otcovstva, začatie konania
o splnení podmienok osvojiteľnosti, na nariade

nie ústavnej starostlivosti alebo jej zrušenie, ďalej
na uloženie alebo zrušenie výchovného opatrenia
uloženého súdom, vykonanie zásahu do rodičov
ských práv a povinností.
Plní úlohu koordinátora sociálnej kurately
pre deti týrané, pohlavne zneužívané alebo inak
zanedbávané, sprostredkováva účasť na výchov
no–rekreačných programoch pre deti s poru
chami správania, uskutočňuje návštevy detských
domovov, reedukačných ústavov a nápravnový
chovných ústavov. Vykonáva terénnu sociálnu
prácu v rodinnom prostredí, v školách, v spolu
práci s políciou uskutočňuje kontroly záškolákov
ako aj kontroly účasti maloletých a mladistvých
v nočných podnikoch.
ÚSEK SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI sa orga
nizačne člení do dvoch častí:
1. Informačné a poradenské služby
2. Sprostredkovateľské služby
1/ Informačné a poradenské služby. Posky
tujú občanom informácie o možnostiach a pod
mienkach evidencie na ÚPSVaR. Vybavujú
žiadosti občanov o zaradenie do evidencie a po
skytujú základné informácie o podmienkach ná
roku na dávku v nezamestnanosti. Uchádzačom
a záujemcom o zamestnanie poskytujú informá
cie o možnostiach zamestnania sa na území Slo
venskej republiky a v zahraničí, zamestnávateľom
poskytujú informácie pri výbere zamestnanca,
odborné rady pri hľadaní vhodného zamestnanca
na konkrétne pracovné miesto a vybavujú žiados
ti pri zamestnávaní cudzincov. Poskytujú infor
mácie o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce,
t.j. o podmienkach na získanie nenávratného fi
nančného príspevku na samostatnú zárobkovú
činnosť, príspevku zamestnávateľovi na zamest
návanie znevýhodnených uchádzačov o zamest
nanie a o možnostiach vzdelávania sa.
V rámci národného projektu VII A bola zria
dená Informačno–poradenská zóna, ktorá je vy
bavená tromi počítačmi pripojenými na internet.
Klienti úradu môžu využívať túto zónu pri vy
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hľadávaní voľných pracovných miest, zasielaní
životopisov a žiadostí, majú možnosť si tu tieto
doklady vytlačiť. Poradcovia v zóne poskytnú
poradenstvo pri tvorbe žiadostí a životopisov.
V IP–zóne sa tiež nachádzajú informácie o mož
nostiach štúdia na stredných a vysokých školách
a tiež informácie o zamestnávateľoch v regióne.
Všetky služby poskytované úradom sú bezplatné
a prístupné počas úradných hodín pre širokú ve
rejnosť.

Občan má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak
v posledných štyroch rokoch pred zaradením do
evidencie nezamestnaných bol poistený v neza
mestnanosti najmenej 3 roky (jeden rok poistenia
je 365 dní poistenia v nezamestnanosti). Výška
dávky je 50% denného vymeriavacieho zákla
du. Evidovanému nezamestnanému, ktorý splnil
podmienky nároku na dávku, vzniká nárok na
dávku odo dňa zaradenia do evidencie nezamest
naných občanov na dobu 6 mesiacov.

2/ Sprostredkovateľské služby. Prevažná čin
nosť je orientovaná na uchádzačov o zamestna
nie a sprostredkovanie vhodného zamestnania.
Vychádzajúc zo zdravotného stavu, vzdelania,
schopností a zručností klienta je mu ponúkané
vhodné pracovné miesto. Poskytujú informácie
o voľných pracovných miestach nahlásených na
ÚPSVaR, organizujú výberové konania a výber
do poradenských programov. Zamestnávateľom
ponúkajú vhodných uchádzačov na voľné pra
covné miesto, pre uchádzačov o zamestnanie po
skytujú príspevok na dochádzku za prácou pri
nástupe do zamestnania.
Občan, ktorý rozviaže pracovný pomer
a požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov
o zamestnanie na základe osobného podania pí
somnej žiadosti do siedmich kalendárnych dní,
zaradí sa do evidencie nasledujúci deň po roz
viazaní pracovného pomeru, resp. ukončenia
prevádzkovania, alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej činnosti. Uchádzač osvedčuje skutoč
nosti rozhodné pre vedenie v evidencii uchádza
čov o zamestnanie pri podávaní žiadosti platným
občianskym preukazom a dokladom o rozviazaní
pracovného pomeru, alebo zápočtom odpracova
ných rokov. Do troch pracovných dní je povinný
nahlásiť písomne každú zmenu oproti predchá
dzajúcemu zápisu v evidencii.
Nárok na dávku v nezamestnanosti sa uplat
ňuje na predpísaných tlačivách zo sociálnej po
isťovne, kde zamestnávateľ potvrdí vymeriavací
základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti.

Z národných projektov financovaných
z európskeho sociálneho fondu dávame do
pozornosti:
Národný projekt IX – Absolventská prax, je
uzatvorená dohoda medzi absolventom a zamest
návateľom o výkone praxe, kde však nie je uza
tvorený pracovno–právny vzťah, uchádzač, ab
solvent do 25 rokov veku je v evidencii ÚPSVaR
a dostáva mesačne paušálny príspevok vo výške
1.700.– Sk počas 6 kalendárnych mesiacov. Úče
lom absolventskej praxe je získanie odborných
a praktických skúseností zodpovedajúcich vzde
laniu, čím sa dáva šanca na širšie uplatnenie na
trhu práce. ÚPSVaR uhrádza úrazové poistenie
počas vykonávania absolventskej praxe.
Národný projekt V. – je vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Pred
metom projektu je aktivácia nezamestnaných
predovšetkým s nízkou motiváciou odkázaných
na dávku v hmotnej núdzi formou vykonávania
menších obecných služieb pre obec organizova
ných obcou a formou dobrovoľníckych prác orga
nizovaných právnickou, alebo fyzickou osobou.
V evidencii obvodu Šaľa bola k 31.12.2006
miera nezamestnanosti 10,08%.
Bližšie informácie a poskytnutie poradenstva
v danej oblasti môžete získať priamo na tel. čís
lach: 031 / 770 76 72 – 4
PGaAT

február 2007
13

školy

Školstvo na začiatku roku

N

a všetkých základných školách v Šali už
prebehol zápis do 1. ročníka pre školský
rok 2007/2008. Spolu je zapísaných 224 žiakov.
Na odklad je navrhnutých 10 žiakov. Definitívne
stanovisko zaujme pedagogicko – psychologická
poradňa a rodičia. Ako to vyzerá na jednotlivých
školách aj s porovnaním s predchádzajúcimi rok
mi ukazuje tabuľka.
Počet prvákov sa stabilizuje, stále však školy
opúšťa viac deviatakov, aj keď rozdiel sa zmenšu
je. Nie je to nič nové. Situácia zodpovedá prog
nózam, ktoré spracoval školský úrad v roku 2004
a boli súčasťou navrhovanej koncepcie rozvoja
školstva do roku 2010.
Z údajov v tabuľke, ale aj z aktualizovaného
demografického vývoja do roku 2013 vyplýva, že
počet žiakov prvého ročníka sa bude pohybovať
okolo cca 210 žiakov. V jednotlivých školských
obvodoch sa budúci počet prvákov výrazne ne
mení. Znižuje sa ale celkový počet žiakov v dô
sledku odchodu početnejších tried deviatakov.
Najviac to bolo v tomto školskom roku a to o 212
žiakov, najvýraznejšie v školskom obvode ZŠ Ber
nolákova. V ďalších rokoch sa znížovanie počtu
žiakov spomaľuje. V školskom roku 2011/20012
len o 33 žiakov. Predpokladaný počet všetkých
žiakov na základných školách by sa mal po roku
2012 pohybovať v rozmedzí 2100 – 2200 žiakov.
V dôsledku poklesu počtu žiakov vzniká prebytok
kapacít a to najmä na ZŠ Hollého a ZŠ Bernolákova.
V podstate od 1. 8. 2007 už nebude pre školstvo po
trebná budova ZŠ na Komenského ul. vo Veči, kde
boli umiestnení žiaci ZŠ Bernolákova ul.
Základná škola

ZŠ Bernolákova ul.
ZŠ Hollého ul.
ZŠ Horná ul.
ZŠ Krátka ul.
ZŠ Pionierska ul.
ZŠ s MŠ s VVJM
Celkom

Týmito problémami, ale aj ďalšími opatreniami
na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení
a ďalšími racionalizačnými opatreniami sa zaobe
rala na základe dôkladnej analýzy už navrhovaná
koncepcia z r. 2004, spracovaná v spolupráci so
školami a školskými zariadeniami, radami škôl,
školskou komisiou a odbornou verejnosťou, kto
rú však minulé mestské zastupiteľstvo neschváli
lo. Pri jej hodnotení komisiou školstva, mestskou
školskou radou a na pracovnej porade riaditeľov
na jeseň 2006 sme konštatovali splnenie, resp.
pripravenosť na splnenie optimalizácie siete. Išlo
o zrušenie MŠ Palárika, spomínanú budovu ZŠ
Komenského, riešenie MŠ Nešporova. V tomto
prípade je v štádiu prípravy premiestnenie tejto
MŠ do budovy ZŠ Horná s tým, že terajšia budo
va by mala slúžiť na rozšírenie susedného Domo
va dôchodcov. Odchodom okresnej pedagogicko
–psychologickej poradne z budovy ZŠ Horná ul.
a znížením počtu tried sa uvoľnili priestory pre
takúto realizáciu. Termín závisí od pripravovanej
rekonštrukcie ZŠ Horná ul. z euro fondov a re
konštrukcie Domova dôchodcov. Premiestnenie
MŠ bolo prerokované s vedením mesta a vedením
MŠ, RŠ a riaditeľstvom ZŠ, so všeobecným súhla
som. Pre MŠ sa vytvoria také podmienky, aby to
zodpovedalo prevádzkovým a hygienickým nor
mám a nemalo nepriaznivý vplyv na prevádzku
ZŠ a MŠ. Zefektívni sa prevádzka ZŠ a ušetria
sa prevádzkové náklady z MŠ Nešporova. Počet
narodených detí ročne sa stabilizoval na úrovni
210-230 detí. Aj po premiestnení MŠ Nešporova,
je kapacita MŠ v meste dostatočná a nie je pred

Počet žiakov 1. ročníka
zapísaných
v šk. r. v šk. r.
06/07
05/06
pre šk.r. 07/08
25
17
27
41
45
36
63
40
63
46
52
49
36
47
48
13
8
14
224
209
237

Počet všetkých žiakov
predpoklad
v šk. r. v šk. r.
pre šk.r. 07/08
06/07
05/06
320
368
443
441
455
486
566
580
644
495
494
487
397
405
423
192
200
231
2411
2502
2714

Rozdiel
05/06
a 07/08
-123
-45
-78
8
-26
-39
-303
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poklad výraznejšej redukcie počtu MŠ v najbliž
šej budúcnosti.
V oblasti siete základných škôl je potrebné
urýchlene doriešiť už spomínaný prebytok kapa
cít vo Veči a nevyhovujúce priestory pre ZŠ s MŠ
s VVJM. Je viacej alternatív. Musí o nich rozhod
núť mestské zastupiteľstvo. Aj z uvedeného dôvodu
nové vedenie mesta pripravuje ekonomický audit,
ktorý by mal byť podkladom pre projekty na rekon
štrukciu škôl a školských zariadení z prostriedkov
európskej únie a aktualizáciu resp. prehodnotenie
optimalizačných alternatív s výhľadom na viac
rokov a pokračovanie racionalizačných opatrení
v prevádzkovaní škôl a školských zariadení.
Pripravuje sa   aktualizácia už spomenutého
návrhu koncepcie rozvoja školstva na základe
nových skutočností a s dlhodobejším výhľadom.
Oblasť ekonomická bola spomenutá. V oblasti
výchovno-vzdelávacieho procesu sa ciele a úlohy
vyplývajúce zo štátnej školskej politiky a ich pri
spôsobenie na podmienky mesta veľmi nezmeni
li. Je potrebné aj naďalej pokračovať v zavádzaní
informačno – komunikačných technológií do
vzdelávacieho procesu, v rýchlejšom inovovaní
vybavenia škôl, v efektívnosti výuky cudzích jazy
kov (zavádzame výuku anglického jazyka do ma
terských škôl primeraným spôsobom), používaní
vyučovacích metód, ktoré vedú k rozvoju tvori
vosti, kreativite a samostatnosti žiakov, k prehĺ
beniu záujmovej činnosti. Školy dosiahli v tom
to smere výraznejší pokrok. Ďalšou významnou
kapitolou je zapojenie do medzinárodnej spolu
práce a výmeny v rámci projektov európskej únie.
Výsledky škôl boli prezentované aj v tlači a médi
ách. Väčší dôraz bude potrebné klásť na riešenie
problémov v správaní žiakov, v prevencii a spo
lupráci s rodičmi a verejnosťou. V neposlednom
rade je dôležitá aj riadiaca a kontrolná činnosť
riaditeľov škôl a spolupráca so zriaďovateľom
a všetkými inštitúciami, ktoré ovplyvňujú výcho
vu a vzdelávanie.
Jedným z príkladov je aj integrovaný systém zá
ujmovej činnosti koordinovaný centrom voľného
času a školským úradom, ktorý okrem zapojenia
takmer 2100 mladých ľudí do záujmovej činnosti
a vzdelávania, priniesol pre mesto aj významný
finančný efekt vo výške takmer 9 mil. Sk.

Jedným z cieľov spomínanej koncepcie rozvoja
školstva bolo a bude aj ekonomické zefektívnenie
prevádzky škôl s priaznivým dopadom na zlep
šenie zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho
procesu. V podstate od roku 2004, keď je škol
stvo komplexne financované prostredníctvom
zriaďovateľa, je školstvo v Šali „ sebestačné“, bez
dofinancovania z prostriedkov vytvorených mes
tom. Môžeme konštatovať, že dokonca v rokoch
2005 a 2006 boli prostriedky, ktoré dostalo mesto
z titulu školstva v rámci fiškálnej decentralizácie,
použité v objeme niekoľko miliónov korún na iné
účely. Treba však oceniť, že z iných prostriedkov
bola zabezpečená rekonštrukcia ZŠ Krátka, ihris
ká.
V tomto roku v dôsledku ďalších zmien vo fi
nancovaní prenesených kompetencií (zníženie
normatívu na integrovaného žiaka takmer o 25
tis. Sk) a celkového zníženia počtu žiakov, bude
potrebné riaditeľmi niektorých škôl prijať per
sonálne racionalizačné opatrenia na odstráne
nie takto vzniknutej „prezamestnanosti“. Podiel
osobných nákladov v oblasti prenesených kom
petencií totiž tvorí až 80,4% zo všetkých pride
lených finančných prostriedkov. Na prevádzkové
náklady dostanú školy takmer o 1,2 mil. Sk viacej.
71% prevádzkových nákladov pohltia energie,
najmä teplo. To je priestor na ďalšiu racionali
záciu. Priaznivá situácia je v oblasti originálnych
kompetencií – príjem mesta od štátu z podielu
z daní FO. Z titulu školstva mesto dostane aj vďa
ka spomínanému projektu CVČ a ŠÚ na rok 2007
minimálne 83,737 mil. Sk. Je to o 23,7 mil. viac
ako rozpočet v roku 2006 pre originálne kompe
tencie v oblasti školstva a o 16. mil. viac ako je
zatiaľ schválený rozpočet pre rok 2007 vrátane
outsourcingu, s nádejou, že jeho osud sa dorie
ši v prospech škôl. Zostáva len dúfať, že takmer
všetky tieto prostriedky schvália poslanci, na roz
diel od minulého zastupiteľstva, pre potreby škol
stva, mládeže a športu v Šali a mestské školstvo sa
aj vlastným prispením posunie v roku 2007 o kus
dopredu. Prajeme vedeniu mesta a poslancom pri
hlasovaní v tomto smere šťastnú ruku.
PaedDr. Michal Vrbovský
vedúci spoločného školského úradu
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MC MAMY MAMÁM

N

a stránkach mesačníka Šaľa vám ch
ceme predstavovať dôležitú súčasť ob
čianskej spoločnosti – občianske združenia,
nadácie, charitatívne organizácie.... Začíname
Materským centrom Mamy mamám.
Názov:

materské centrum
Mamy mamám
Typ:
občianske združenie
Dátum vzniku: 3. 10. 2005
Predseda:
Miroslava Mikulová
Počet členov: 10
Kontakt:
0905 637 166;
www.mamymamam.szm.sk
Občianske združenie Materské centrum Mamy
mamám sme založili v decembri 2003 a v októb
ri 2005 sme začali s prevádzkou. Hlavným dôvo
dom vzniku organizácie bola naša túžba pomôcť
mamičkám s deťmi na materskej dovolenke a ich
rodinám v meste Šaľa a v blízkom okolí. Existencia
materského centra znamená poskytnúť v Šali úplne
novú službu. Niečo čo tu doteraz nebolo. Mamič
ky tu nájdu oddych, rozptýlenie, rady a informácie
o starostlivosti o dieťa, ale aj možnosť využiť svoju
profesiu počas MD (pôrodná asistentka – profy
laktická príprava na pôrod, lekárka – poradenstvo,
učiteľka – hry s deťmi...), ako aj využitie svojich
záujmov (maľovanie, príprava dekorácií, pečenie,
nácvik divadla s deťmi, tvorivé dielne...)
Formou prednášok poskytujeme mamičkám
a ich rodinám cenné informácie, rady a kontakty
od odborníkov z oblasti medicíny, práva, výživy,
psychológie, pedagogiky a pod.
V centre organizujeme spolu s mamičkami aj
rôzne spoločenské podujatia a výlety, ktoré absol
vujeme spoločne s rodinami. Pre ilustráciu, v mi
nulom roku organizovalo MC pri príležitosti Dňa
matiek výlet do Arboréta v Tesárskych Mlyňa
noch a aktívne sme sa zúčastnili Medzinárodnej
akcie na prekonanie Guinessovho rekordu v poč
te ľudí tlačiacich kočík v Bratislave. Akciu organi
zovala Únia materských centier.

Ku Dňu detí sme pripravili výlet do ZOO
v Bojniciach a divadielko z repertoáru šalianske
ho divadelného súboru Materinky. Z ďalších ak
cií organizovaných pre deti môžeme spomenúť
Mikulášske popoludnie, karneval, detské oslavy
a pod.
Jednou z hlavných priorít MC Mamy mamám
je vytvoriť príjemné, pohodlné a hlavne bezpeč
né miesto pre deti, aj handicapované, bez obme
dzenia ich pohybu a túžby po objavovaní a spo
znávaní. Dôkazom toho je aj herňa s guličkovým
bazénom, ktorá sa stala obľúbeným miestom hier
pre mamičky a ich ratolesti. V našich priestoroch
je zriadená aj malá knižnica s možnosťou zapoži
čania si kníh s tematikou materstva, rodiny, vzťa
hov, zdravia a pod.
K obľúbeným aktivitám patria aj pravidelné
stretnutia podpornej skupiny dojčiacich matiek,
na ktorých mamičky dostanú cenné rady z oblas
ti dojčenia od skúsenej laktačnej poradkyne. Cvi
čenie v tehotenstve s profylaktickou prípravou
na pôrod pod vedením diplomovanej pôrodnej
asistentky patrí tiež k aktívnej príprave na mater
stvo.
V najbližšej dobe mamičky materského centra
plánujú zriadiť miestnosť s vaňou na kúpanie de
tí od 0 – 6 mesiacov spojené s masážami, ktoré
napomáhajú k správnemu motorickému vývinu
dieťaťa a upevneniu vzťahu medzi ním a matkou.
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Postupom času plánujú miestnosť prestavať a vy
budovať v nej bazén pre rodičov s deťmi určený
na kurz plávania pre deti od 6-12 mesiacov. Kurz
plávania aj masáže bude viesť certifikovaná asis
tentka pre pohybovú a rozumovú výchovu novo
rodencov, batoliat a detí predškolského veku. Bu
de to bezpochyby ďalšia atraktívna služba, ktorú
materské centrum ponúkne obyvateľom mesta
Šaľa.
V roku 2006 sme sa spolu s vami zapojili aj do
zbierky organizácie UNICEF – Modrý gombík,
ktorá bola určená pre osirelé deti z Ugandy. Veľmi
pozitívnou súčasťou tejto zbierky je zapájanie sa
dobrovoľníkov - obyvateľov mesta. Spolupracuje
me so žiakmi z vyšších stupňov ZŠ a študentami
SŠ a gymnázií, ktorí sa takto zároveň oboznámia
na seminári s organizáciou UNICEF a s krajinou
pre ktorú je zbierka určená.
Materské centrum je otvorené 5 dní v týžd
ni, podľa záujmu mamičiek doobeda alebo po

obede. Mamičky majú v priestoroch materského
centra prístup k počítaču a v blízkej budúcnosti
aj k internetu. V priebehu prvého polroka 2007
sa uskutoční týždňový počítačový kurz zameraný
na prácu s PC pre začiatočníčky, ale aj pre pokro
čilé a tiež motivačný kurz zameraný na získanie
skúseností a sebavedomia pri hľadaní si práce.
Tieto kurzy pomôžu ženám na MD zvýšiť si svoju
kvalifikáciu a mať väčšie šance uplatniť sa na trhu
práce po skončení MD.
Materské centrum Mamy mamám má za se
bou rok pôsobenia v meste Šaľa. Za tento nece
lý rok ho navštívilo cca 250 mamičiek, z toho asi
70 sa stalo pravidelnými návštevníčkami. Mnohé
z nich aj aktívne pomáhajú s prípravou progra
mu. Táto organizácia a celá jej činnosť je založe
ná na dobrovoľníctve tzn., že nikto za svoju prá
cu nedostáva žiadnu odmenu. Odmenou im je
každá spokojná mamička, ktorá z MC odchádza
a znovu sa s radosťou vracia. Napriek skutočnos
ti, že väčšina aktivít je zameraná na rodičov naj
menších ratolestí, radi medzi sebou privítame aj
rodičov starších detí, ktorí sa chcú podeliť o skú
senosti, či spoločnosť. Tešíme sa na každého.
Maminy z MC Mamy mamám
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Základné úlohy
Mestskej polície Šaľa

M

estská polícia Šaľa informuje občanov
o svojich základných úlohách vyplýva
júcich zo Zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších zmien a doplnkov:
Mestská polícia (MP):
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolu
pôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb
v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajné
ho zboru SR pri ochrane majetku obce, majet
ku občanov, ako aj iného majetku v obci pred
poškodením, zničením, stratou alebo pred zne
užitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich
signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov
(pulty centrálnej ochrany – PCO),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygie
ny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach,

e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce,
uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhod
nutia starostu,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za
priestupky ustanovené osobitným predpisom
a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynu
losti cestnej premávky spáchané neuposlúchnu
tím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej pre
mávky vykonanej dopravnými značkami alebo
dopravnými zariadeniami, objasňuje priestup
ky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie
právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svo
jich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsob
nosti obce.
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pô
sobnosti ustanovenej týmto zákonom.
(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďal
šie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Pripravil: por. Bc. Peter Krokavec

Z denníka mestskej polície za január 2007
» 9.1.2007. o 02,15. hod. bol v spolupráci s OO
PZ zadržaný 38 ročný L.K. z Trnovca n/Váhom
pri vlámaní sa do chatiek v záhradkárskej osa
de za Zimným štadiónom.

hlásili, že dvaja bezdomovci odovzdali várnice
s nápisom MsÚ Šaľa. Jednalo sa o 32 ročného
M. M. a 38 ročného Š. K. Várnice sa vrátili na
ZŠ J.Murgaša.

» 10.1.2007 o 00,51 hod. bolo zistené kamero
vým systémom, že na Nám. A. Dubčeka, 23
ročný P.K. z Kráľovej n/Váhom prevrátil smet
ný kôš a stojan na bicykle. Hliadkou MsP bol
vyriešený blokovou pokutou 500,–Sk.

» 10.1.2007 o 21,20 hod. bolo nahlásené na MsP,
že neznámi muži kopú do odparkovaných áut.
Na mieste boli zadržaní 19 ročný E. K. a 20 roč
ný M. Č. Prípad bol odovzdaný OOPZ Šaľa.

» 10.1.2007 o 00,55 hod. bolo zistené kamero
vým systémom, že na ul.Vlčanskej , 21 ročný J.
Sz. zo Šale kopal do verejného osvetlenia a pre
vrátil stojan na bicykle. Hliadkou MsP bol vy
riešený blokovou pokutou 500,–Sk.
» 10.1.2007 o 13,30 hod. nám z kovošrotu na

» 10.1.2007 o 23,40 hod. bolo zistené kamero
vým systémom, že na ul. SNP 29 ročný R.P.
z Veľkých Úľan vylepoval plagáty. Ma mieste sa
zistilo, že nemá povolenie. Hliadkou MsP bol
vyriešený blokovou pokutou 500,–Sk.
» 12.1.2007 o 03,30 hod. hliadka MsP spozoro
vala na ul. Narcisovej, že sa vo výmenníkovej
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Štatistické vyhodnotenie činnosti
MsP Šaľa za mesiac január 2007
Priestupok
VZN 3
VZN 3/03
VZN 6
VZN 8
VZN 14
VZN 16
VZN 35
PCO výjazd
§ 47
§ 49
§ 50
Zákazové značenia
§ 24
§ 26
§ 46
315/96
Dopravné nehody
Trestné činy
Iné prípady
Spolu:
Blokové pokuty :

Názov priestupku
Obchodná a podnikateľská činnosť
O ochrane ovzd. pred zneč. lát. a o popl. za zneč. ovzdušia
O používaní zábavnej pyrotechniky
O udrž. všeobecnej čistoty a tvorbe, ochrane a údržbe zelene
O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň. opustených voz.
O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy
O podmienkach a podrobnostiach držania psov
Pult centralizovanej ochrany
Verejný poriadok
Občianske spolunažívanie
Proti majetku
Dopravné značky
Na úseku podnikania
Na úseku hospodárenia s bytmi
Iné priestupky proti poriadku v správe
O premávke na pozemných komunikáciách

58 pokút v celkovej  sume

stanici svieti. Nez. osoba , ktorá stála pred dve
rami, rýchlo vošla dnu, zamkla za sebou a ne
chcela otvoriť dvere na výzvu MsP. Pre podo
zrivé správanie bola privolaná hliadka OO PZ.
Nakoľko sa na mieste nachádzali látky, ktoré
môžu byť použité na výrobu drog, boli privo
laní vyšetrovatelia a prípad bol odovzdaný OO
PZ.
» 13.1.2007 o 01,55 hod. rušili na ul. Lúčnej noč
ný kľud 24 ročný P.K., 18 ročný V.Š., 23 ročný
A.T., 19 ročný R.M., 26 ročný J.N. a 19 ročný
E.B. všetci zo Šale. Uvedeným priestupcom
boli uložené blokové pokuty.
» 14.1.2007 o 02,00 hod. rušili na ul. 1.mája nočný
kľud 18 ročný J.M., 21 ročný J.B. z Dolnej Stredy,
26 ročný R.R., 21 ročný J.B. z Galanty, 18 ročný

počet
4
1
1
26
16
3
38
68
79
27
55
17
0
0
3
1
15
15
39
408
17 800,-

V.C. a 21 ročný M.G. zo Serede. Uvedeným prie
stupcom boli uložené blokové pokuty.
» 19.1.2007 o 03,00 hod. 22 ročný M.S. a 21 roč
ný J.H. zo Šale rušili nočný kľud hlasitým kri
kom. Hliadkou MsP boli obaja vyriešení po
kutou 1000,–Sk.
» 19.1.2007 o 21,15 hod. 23 ročný B.Ž. a 23 roč
ný P.N., obaja zo Šale, rozbili na ul. Hurbano
vej keramický smetný kôš. Riešení blokovou
pokutou, nezaplatenou na mieste, 500,– Sk.
» 22.1.2007 o 20,00 hod. muž v podnapilom sta
ve ohrozoval zákazníkov v pohostinstve Ve
čierka pištoľou. Išlo o 43 ročného V.Š. zo Šale.
Prípad prevzalo OOPZ.
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Projekt v oblasti
energetickej efektívnosti
» Skratka názvu projektu: EFFCOBUILD
» Energy Efficiency Communities – Establis
hing Pilot Communities for the Building Sec
tor
» Energeticky efektívne komunity – Zakladanie
pilotných komunít pre sektor budov
» Trvanie projektu: Január 2006 – Jún 2008

B

udovy a stavby sú jednými z najväčších
spotrebiteľov energie v strednej Európe,
najmä pre potreby kúrenia, výroby teplej vody
a chladenie. Projekt má za cieľ ukázať, že poten
ciál pre úspory energie v sektore budov je enorm
ný. Zároveň preukáže, že implementácia opatrení
na zvýšenie efektívnosti zlepšila aj kvalitu živo
ta a budú pozitívnym impulzom pre regionálnu
ekonomiku a zamestnanosť. Preto hlavní akté
ri: vlastníci budov, správcovia, finančné inštitú
cie, súkromné spoločnosti a regionálni politici,
sú prizvaní ako poradná skupina do projektu.
V každej krajine bola vybratá pilotná obec, či
mesto. Prvým krokom bolo zanalyzovanie exis
tujúceho právneho, ekonomického a znalostného
rámca. Nižšie popísané aktivity smerujú k roz
voju potenciálov úspor. S výslednými opatrenia
mi, nástrojmi či aktivitami budú rozšírené nové
efektívnejšie technológie. Ako prvý krok smerom
k energetickej efektívnosti obce bude zrealizova
ný jeden pilotný projekt.
Cieľom projektu EffCoBuild je prekonať exis
tujúce bariéry vo využívaní potenciálu energe
tických úspor, využívanie obnoviteľných zdrojov
energie, ale tiež znižovanie spotreby energie zlep
šením energetickej efektívnosti budov na komu
nálnej úrovni.
Tento projekt je realizovaný vo verejných bu
dovách na príkladoch pilotných komunít Talgau
(A), Eggesin (D), Šaľa (SK) a Jesenice (SL). Mal
by demonštrovať, že ochrana životného prostre

dia môže pozitívne pôsobiť na ekonomické výho
dy pre región.
Pozornosť je venovaná špecifickým štruktúram
starých aj nových členských krajín EÚ, ktoré si
vyžadujú odlišný prístup a to umožňuje aktívnu
výmenu poznatkov o inovatívnych riešeniach.
Vybrané komunity reprezentujú množstvo
rozdielnych sídelných štruktúr a kategórií sta
vieb. Spolu so zástupcami komunít a odborníkmi
z regionálnych energetických agentúr sa pripra
ví koncept opatrení smerujúcich k energetickej
efektívnosti, ktoré sa použijú ako pilotné projek
ty. Očakávanými výsledkami projektu sú: kon
cept opatrení, brožúra 10-tich najlepších prak
tických príkladov smerujúcich k úspore energie,
implementácia pilotných projektov, zvýšené po
vedomie o energetickej efektívnosti na regionál
nej úrovni.
Partnermi zapojenými do projektu sú:

•Austrian Society for Environment and Tech
nology (ÖGUT) -  ako projektový koordinátor •
Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen
(SIR) obec Thalgau (Rakúsko) • Regionálna
energetická agentúra (REA); Mesto Šaľa • Berli
ner Energy Agency; obec Eggesin (Nemecko) •
Building and Civil Engineering Institute (BCEI
ZRMK); mesto Jesenice (Slovinsko)
Aktivity projektu
Na jeseň roku 2006 (26 – 27. 9. 2006) sa usku
točnilo stretnutie projektových partnerov v Ber
líne, ktoré prebiehalo za účasti organizácií z Ne
mecka, Rakúska, Slovinska a Slovenska.
Na tomto stretnutí boli projektovým koordiná
torom zhrnuté predchádzajúce aktivity a dosiah
nuté výsledky. Na programe boli aj prezentácie
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hromadnej spotreby energie v partnerských ko
munitách, ktoré predniesli vedúci partnerských
krajín. Prezentácia Mesta Šaľa a Regionálnej ener
getickej agentúry Šaľa (REA) bola spracovaná na
základe prieskumu energetickej situácie v meste
Šaľa, formou osobných rozhovorov a dotazníko
vých formulárov, ktorých bolo rozposlaných cca
2000 ks a vrátených cca 760 ks.
Z výsledkov prieskumu dávame do pozornosti
zistené zastúpenie už realizovaných opatrení na
zvýšenie energetickej efektívnosti v bytoch a ro
dinných domoch.
V meste Šaľa až 55,1% bytov má merač TÚV,
51,5% merač tepla, 44,8% TRV (termoventily),
15 % pomerový rozdeľovač a najmenej, len 10,4%
bytov bolo zateplených.
Pri porovnaní druhu vonkajších stien bytov za
pojených do prieskumu bolo zistené, že najpouží
vanejšími materiálmi u nás boli tvárnice (31,3%),
pórobetón (28%) a betón (25,8%), tehla len 6,9 %
(upozorňujeme, že údaje sú z vrátených dotazní
kov a nereprezentujú ucelenú skutočnosť – mesto
má 10 073 bytov a rodinných domov).
V tejto súvislosti ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili do dotazníkového prieskumu.
Detailné výsledky po podrobnejšom zmapova
ní budú prezentované spoločne s návrhmi opat
rení pre energetické úspory a s ostatnými rele
vantnými informáciami vyplývajúcimi z projektu
formou ucelenej brožúry venovanej tejto proble
matike.
Program stretnutia pokračoval prezentáciou
„Návrhu koncepcie energetickej efektívnosti“ pre
pracovný balík č. 4, ktorého koordinátorom je
REA Šaľa a dohodnutím konkrétnych termínov
pre tzv. národné workshopy každej z partner
ských krajín.
V Šali sa realizoval Národný workshop 24. no
vembra 2006 na Mestskom úrade v Šali s nosnou
témou: „Stanovenie opatrení energetickej efektív
nosti v meste Šaľa.“
V rámci neho bola správcom verejných budov,

zástupcom spoločností z oblasti energetiky a ban
kovníctva prezentovaná problematika energetic
kej efektívnosti v kontexte zákona č. 555/2005
Z.z., výsledky dotazníkového prieskumu realizo
vaného v meste Šaľa, na základe ktorých nositelia
úloh vo voľnej diskusii prezentovali svoje pred
stavy a návrhy možných opatrení na zlepšenie
energetickej efektívnosti vo verejných budovách.
Medzinárodný workshop, ktorý koordinuje
REA Šaľa, teda EffCoBuild Project Meeting, za
účasti zahraničných partnerov sa bude konať 22.23. februára 2007 v priestoroch MET Šaľa s.r.o.
Jeho predmetom bude prediskutovanie návrhov
koncepcií opatrení jednotlivých pilotných komu
nít. Dohodnú sa nasledujúce kroky na finalizá
ciu spoločnej koncepcie na zvýšenie energetickej
efektívnosti v sektore verejných budov. Okrem
toho sa načrtnú východiská pre výber „10 naj...“
projektov a implementáciu pilotných zámerov.
O ďalších výsledkoch aktivít v rámci projektu
EffCoBuild Vás budeme postupne informovať.
V prípade otázok kontaktujte:
Eva Miklošová,
REA, 031/7706259
Ing. Eliška Vargová,
Mesto Šaľa-MsÚ,
031/7705985
Právna odvolávka:
Tento článok bol pripravený projektovými part
nermi Mestom Šaľa a Regionálnou energetickou
agentúrou Šaľa. Výhradná zodpovednosť za obsah
tejto publikácie je na autoroch. Publikácia nevy
hnutne neodráža názor Európskeho Spoločenstva.
Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek
použitie v nej obsiahnutých informácií.
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Predstavujeme MsKS Šaľa

P

od Mestské kultúrne stredis
ko (MsKS) Šaľa patrí Dom
kultúry (DK) v Šali, Kultúrne stre
disko Večierka (KS) v Šali a Spolo
čenský dom (SD) vo Veči.
MsKS pravidelne organizuje rôz
ne kultúrne a spoločenské podujatia.
Medzi pravidelné patria napríklad
divadelné predstavenia známych
slovenských divadiel, ktoré sa konajú jedenkrát
v mesiaci. V januári to boli Radošinci so svojím
Desatorom, vo februári sa nám predstavilo divadlo
Astorka s predstavením Priateľky a v marci pripra
vujeme jedinečnú travesti šou v podaní najvychyte
nejšej českej skupiny Screamers. Tradičným podu
jatím je samozrejme aj Oldies party, ktorá sa koná
jednu sobotu v mesiaci a teší sa vysokej návštevnosti.
Hudobný klub je tiež jedna z mesačných akcií, kto
rá si už získala svoje stabilné miesto v programovej
štruktúre MsKS. K pravidelným podujatiam patrí aj
Striebro vo vlasoch, ktoré je pripravené každý dru
hý mesiac pre dôchodcov. A každý mesiac pre vás
pripravujeme aj výstavy fotografií, či výtvarných
diel. Jedna nedeľa v mesiaci je venovaná našim naj
menším a to ako v DK Šaľa, tak aj v SD Veča. V Šali
je pre našich najmenších pripravené Rozprávkovo.
Rozprávkovo je prevažne o divadelných predstave
niach pre deti, ale aj o kúzelníkoch či premietaní
nových rozprávok. Deti sa prostredníctvom tohto
podujatia môžu v sprievode svojich rodičov preniesť
do krajiny rozprávok a rozprávkových bytostí. Vo
Veči je pre deti pripravený Nedeľníček. Nedeľníček
ponúka deťom cestu do ríše fantázie prostredníc
tvom videoprojekcie rozprávok a detských príbehov.
Pre dospelých sme vo Veči začali od začiatku tohto
roka pripravovať raz za dva mesiace predstavenia
ochotníckych súborov z rôznych kútov Slovenska.
Aj v tomto prípade samozrejme siahame po kvalite
predstavenia, a tak i napriek tomu, že nejde o pred
stavenie profesionálov, teda ľudí, ktorí sa divadlom
živia, ide o predstavenia, ktoré spĺňajú ako po he
reckej, tak i kvalitatívnej stránke všetky podmienky
profesionálov. V rámci šalianskeho kina sme sa roz
hodli každý mesiac pripraviť filmový večer, kde za
jednotné vstupné, čo je cena asi jedného filmu, ma

jú návštevníci možnosť zhliadnuť dve až tri filmové
predstavenia. Vo februári to bol „Valentínsky večer“,
pri príležitosti sviatku zaľúbených, v marci pripravu
jeme v rámci filmových večerov „Oscarový večer“,
kde budeme za sebou premietať tri oscarové filmy.
Každý mesiac spolupracujeme aj so školskými klub
mi, pre ktoré pripravujeme rôzne podujatia. V KS
Večierka máme okrem iného, pravidelnú činnosť
rómskeho klubu, v rámci ktorého sa už vytvoril aj
rómsky folklór. Okrem tradičných podujatí sme pri
pravili aj Hračkáreň, do ktorej sa môžu prísť zahrať
deti mimo rómskeho klubu.
MsKS organizuje aj veľké množstvo nepravidel
ných podujatí, ktoré sú venované rôznym vekovým
kategóriám a ktoré si dúfajme nájdu svojho diváka
či účastníka.
Spolupracujeme aj so šalianskymi hudobnými
skupinami a divadelnými súbormi. V Šali fungu
je veľké množstvo hudobných skupín rôzneho hu
dobného zamerania a sedem divadelných súborov
rôznych vekových kategórií, čo je na mesto našich
rozmerov skutočne veľké číslo. Snažíme sa navzá
jom pomáhať si pri organizovaní a realizácii rôznych
podujatí a podporovať hudobných a divadelných
amatérov nášho mesta, ktorí nám to vracajú nielen
v spolupráci, ale tiež v reprezentácii mesta.
Na týchto stránkach vás budeme pravidelne infor
movať, čo sme pre vás pripravili.
LI
Pokladňa kina je otvorená:
PO:
09.00 – 12.00
UT:
zatvorená
ST:
09.00 – 12.00 a 19.00 – 20.00
ŠT:
09.00 – 12.00 a 19.00 – 20.00
PI:
09.00 – 12.00 a 19.00 – 20.00
SO:
19.00 – 20.00
NE:
19.00 – 20.00
Všetky lístky sa predávajú len v pokladni kina
v uvedených časoch. V pokladni si môžete kúpiť
vstupenky do kina a na všetky kultúrne podujatia,
ktoré usporiada MsKS Šaľa. Všetky druhy vstupe
niek si môžete zakúpiť aj v predpredaji. Viac infor
mácií môžete získať osobne priamo v pokladni ale
bo na tel. čísle 031 / 771 40 59.
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„Zblížme sa športom“

M

ladí ľudia zo Šale sa 28. januára až 3. febru
ára 2007 stretli s kamarátmi z družobných
miest v lyžiarskom stredisku Malá Lučivná pri Dol
nom Kubíne. Na projekte, ktorý už niekoľko rokov
iniciuje mesto Šaľa a MsKS, finančne participoval aj
Višegrádsky fond.
Projekt má názov „International Winter  Youth
Camp“ s podtitulom „Zblížme sa športom“. Avšak
nielen šport, v tomto prípade lyžovačka, je spôsob
ktorým sa mladí ľudia na projekte bližšie spoznáva
li. Každý večer patril jednej zo zúčastnených krajín,
ktorá predstavila svoje mesto a pripravila kultúrny
program. Šaľa zabávala ostatných účastníkov tábo
ra hneď v úvodný večer, v pondelok mali večerný
program na starosti priatelia z Oroszlányu, v utorok
z Konskie a vo štvrtok z Telče. V stredu v poobed
ňajších hodinách bola pre účastníkov tábora pri
pravená malá tanečná škola, počas ktorej sa naučili
dva spoločenské a dva latinsko – americké tance.
Svoje tanečné umenie mohli predviesť vo večernom
programe, ktorý sa niesol v súťažnom štýle „Let´s
Dance“, kde tanečné kreácie tanečníkov nepoznali
konca kraja.
Šaľa má v rámci V4 vytvorenú spoluprácu s dru
žobnými mestami Telč /ČR/, Oroszláň /HU/ a Kon

skie /PL/. Okrem stretnutia mládeže z týchto miest
a ich vzájomného spoznávania sa a prekonávania
jazykových a kultúrnych odlišností sa počas reali
zácie projektu podpísala zmluva o spolupráci medzi
mestom Šaľa a družobnými mestami.
Pri tejto príležitosti sa stretli aj primátori a niek
torí čelní predstavitelia jednotlivých miest. Zo Šale
okrem primátora MUDr. Martina Alföldiho prišiel
aj prednosta MsÚ Ing. Ladislav Gáll.
Zmluvy boli úspešne podpísané a všetci účastní
ci sa zdraví a plní zážitkov vrátili domov a nám už
nezostáva nič iné iba dúfať, že rovnaké úspešné po
dujatie sa nám podarí zorganizovať opäť o rok.
LI

VALENTÍNSKY VEČER V OBJATÍ KULTÚRY

D

eň Sv. Valentína, 14. február, je sviatkom,
ktorý sa napriek tomu, že sa donedávna
oslavoval iba v Amerike, postupne udomácnil aj
u nás. Svedčí o tom aj záplava rôznych valentínskych
darčekových predmetov, ktorými máme možnosť
obdarovať tých, ktorých máme najradšej. Mestské
kultúrne stredisko v Šali pripravilo pri tejto príle
žitosti pre všetkých zaľúbených, ktorí by radi strá
vili tento večer inak ako pri večeri so sviečkami,
program pod názvom Valentínsky večer. Podujatie
začalo premietaním klasického romantického filmu
Casablanca z roku 1970. Milovníci filmov plných lá
sky si mohli prísť na svoje aj počas druhého filmu
tohto večera, ktorým bola známa snímka Láska cez
internet s hviezdnym obsadením – Tomom Hank
som a Meg Ryanovou. Okrem premietania filmov
nemohlo chýbať ani posedenie v Parnas bare, kde si

popri popíjaní valentínskeho nápoja mohli prítomní
spríjemniť večer aj počúvaním romantického klavír
neho vystúpenia v podaní Petra Farkaša. Pre všetky
vekové kategórie známe svetové melódie plné lásky
dodali tomuto večeru ten správny nádych romanti
ky. Ako prekvapenie bol pre návštevníkov priprave
ný malý sladký valentínsky darček, okrem ktorého
mal každý možnosť v zlosovaní vstupeniek vyhrať
dva lístky na divadelné predstavenie Divadla Astor
ka Korzo´ 90 „Priateľky“. Napriek tomu, že sa Dom
kultúry v Šali premenil v tento večer na miesto plné
romantiky, záujem o dané podujatie nebol taký, ako
sme očakávali. Pevne veríme, že v budúcnosti sa pri
podobnej príležitosti rozhodne viac Šaľanov stráviť
večer na takomto príjemnom podujatí.
Denisa Miklášová
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Klub športového potápania
TRITÓN ŠAĽA

N

apriek tomu, že tento klub patrí rokom svojho vzni
ku medzi najmladšie v hierarchii športu v meste
a regióne Šaľa, v priebehu krátkej existencie sa zásluhou
cieľavedomej trénerskej práce, odborného vedenia a výbor
ných pretekárskych výkonov prepracoval medzi slovenskú
špičku.
Liga mládeže v Šali
V šalianskej krytej plavárni Aquasport v úvodnom ko
le Ligy mládeže v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou
si plavci šalianskeho ŠKP Tritón vybojovali päť prvenstiev.
Tri víťazstvá získal Michal Fülöp (kat. „E“- roč. 1995), dve
prvé miesta vybojoval slovenský reprezentant Patrik Ščas
ný. V kategórii chlapcov vyhralo Calypso Zvolen 729 bodov,
pred Tritónom Šaľa 541 bodov a Žralokom Bratislava 296
bodov. U dievčat zvíťazil Tritón Šaľa 806 bodov, pred Ca
lypsom Zvolen 680 bodov a Neptunom Bratislava. Víťazom
úvodného kola Ligy mládeže sa stalo Calypso Zvolen 1409
bodov, pred ŠKP Tritón Šaľa 1347 bodov a Neptunom Bra
tislava 820 bodov.
Vo Zvolene sa nám darilo
Plutvoví plavci KŠP Tritón Šaľa dosiahli pekný medziná
rodný úspech, keď „minivýprava“ plavcov  zložení: Michal
Fülöp, Emese Karacsónyiová a  Gabriel Majerník skončila
vo Zvolene v   silnej medzinárodnej konkurencii plavec
kých oddielov zo Slovenska, Poľska a Česka na 4. mieste.
Zvíťazila Lagúna Nový Jičín (Česko), pred KŠP Jesztrabie
(Poľsko) a Caretou Banská Bystrica. Emese Karacsónyová
dva preteky vyhrala a Michal Fülöp vybojoval dve bronzové
umiestnenia.
Pretekári KŠP Tritón Šaľa vybojovali na „ Zvolenskom
šprintérskom štvorboji“ 7 prvých miest, o ktoré sa zaslúžili:
3 x Michal Fülöp, 2 x Patrik Ščasný, štafeta v zložení: Bar
bora Pohlová, Orsolya Bondorová, Martin Mika a Barbora
Kanišová a víťaz Zvolenského šprintérskeho štvorboja Peter
Takács.
Medzinárodný Tritón cup Šaľa
Na prvom ročníku medzinárodných pretekov Tritón
cup Šaľa štartovalo 150 pretekárov z Česka, Maďarska
a kompletná slovenská špička. V silnej medzinárodnej
konkurencii si dobre viedli pretekári Tritónu Šaľa, ktorí
zvíťazili v 9 disciplínach (2 krát Patrik Ščasný, Barbo
ra Pohlová, Michal Fülöp, po jednom prvenstve získali:
Peter Aláč, Martin Mika a David Anda. Naviac vyplá
vali ešte 13 druhých miest a tri tretie miesta. Ceny za
najlepšie výkony v kategórii chlapcov získal dvojnásob
ný majster Európy z roku 2005 Szilárd Vilhelm (Dvcsh
Ubse Dunaujváros) a v kategórii dievčat Vivien Francis
cová (Ádorján Káposvár).

Štrnásť titulov majstra Slovenska
Pretekári KŠP Tritón Šaľa si na majstrovstvách Slovenska
v Bratislave „vyplávali“ 14 majstrovských titulov (Orsolya
Bondorová – 5 titulov, Patrik Ščasný a Michal Fülöp po tri
a jeden Martin Mika), naviac získali 8 strieborných medailí
(Martin Mika, Barbora Pohlová a Peter Takács po 2, Patrik
Ščasný a Michal Fülöp po 1) a 6 bronzových medailí (Bar
bora Pohlová – 3, Martin Mika – 2 a Peter Takács – 1). Zis
kom 28 medailových umiestnení sa zaradili do absolútnej
slovenskej plaveckej špičky.
Memoriál Petra Ladiča
Na 34. ročníku medzinárodného Memoriálu Petra Ladi
ča, ktorý usporiadal KŠP Neptun Bratislava, pretekári Tri
tón Šaľa v konkurencii slovenskej špičky a 4 popredných
českých oddielov, zásluhou Patrika Ščasného, vybojovali
dve prvenstvá. Druhé miesto a dve tretie si vyplávala Orso
lya Bondorová. K nim pridali ešte dve druhé miesta štafety:
Orsolya Bondorová, Barbora Pohlová, Barbora Kanisová,
Ivana Lišková a Alexandra Balíková. Memoriál sa plával bez
určenia vekových kategórií.
Historický úspech v Lige mládeže
Vo Zvolene sa uskutočnilo záverečné  kolo Ligy mládeže
v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou, na ktorom potvr
dili svoje kvality plavci KŠP Tritón Šaľa. V kategórii chlap
cov vyhral Michal Fülöp v troch disciplínach a naviac sa
podieľal aj na víťazstve štafety (Michal Fülöp, Peter Takács,
Veronika Horňáková, Michaela Zušťáková). Piate víťazstvo
ŠKP pridala Orsolya Bondorová. Na dobrých výsledkoch
družstva chlapcov majú veľký podiel aj šalianski pretekári:
Martin Mika, Richard Lenčeš a Peter Takács, ktorí stáli tiež
na stupňoch víťazov. V priebehu roka dosahovali kvalitné
výkony aj dievčatá ŠKP Tritón. Vo Zvolene do 3. miesta
skončili: Ivana Hanáková, Michaela Zušťáková, Barbora Po
hlová, Orsolya Bondorová a Barbora Kanišová.
V kategórii chlapcov vyhralo Calypso Zvolen 869 bodov,
pred Žralokom Bratislava 849 bodov a Tritónom Šaľa 750
bodov. U dievčat zvíťazil Tritón Šaľa 550 bodov, pred Ca
lypsom Zvolen 400 bodov a Caretou Banská Bystrica 367
bodov. Celkovým víťazom posledného kola sa stal prekva
pujúco šaliansky Tritón 1.300 bodov, pred Calypsom Zvolen
1.269 bodov a Žralokom Bratislava 172 bodov. Prvenstvo
v Lige mládeže 2006 získalo Calypso Zvolen 4.630 bodov,
pred veľkým prekvapením súťaže šalianskym Tritónom
4.141 bodov (čo je historický úspech klubu) a bronz si vybo
joval Žralok Bratislava 2. 890 bodov. Ďalšiemu šalianskemu
plaveckému klubu KŠP Amfora sa už tak nedarilo, keď ob
sadil v Lige mládeže pri 616 bodovom zisku siedme miesto
na Slovensku.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Cena primátora mesta a strelecká Extraliga
V mestskej ŠH v Šali usporiadal SSZ SR v spolupráci so
ŠSK Šaľa Veľkú cenu primátora mesta a 2. kolo slovenskej
streleckej Extraligy v streľbe zo vzduchových zbraní. Štar
tovali členovia slovenskej reprezentácie, 33 oddielov SR a tri
družstvá z Maďarska. Z výsledkov vyberáme:
Vzduchová Pu 60 – muži: 1. Michal Homola – 593 kru
hov (Dukla Banská Bystrica),... 12. Tomáš Martiška – 569
(Šaľa). Vzduchová Pu 60 – juniori: 1. Ján Valaštiak – 584
kruhov (SŠŠR MV), ... 8. Tomáš Bednár – 560 (Šaľa). Vzdu
chová Pu 40 – ženy: 1. Michala Krišová – 394 kruhov (SŠŠR
MV), ... 5. Monika Tamaškovičová – 374 (Šaľa). Vzducho
vá PU 40 – kadetky: 1. Zdenka Rychtáriková – 393 kruhov
(ŠKP Bratislava) za najhodnotnejší výkon získala Cenu pri
mátora mesta Šaľa. Vzduchová Pi 40 – ženy: 1. Katarína Mi
chálková – 380 kruhov ( Púchov), ... 16. Jana Miklášová, 17.
Slávka Veselá (obe Šaľa).

Koňom roka v kategórii skupín bol vyhlásený kôň Vilám zo
stajne Slávia SOUP Šaľa.
Z hádzanárskej a futbalovej kuchyne Dusla
V jarnej odvete hádzanárskej WHIL–ky odohrali hádza
nárky šalianskeho Dusla doposiaľ nasledovné majstrovské
stretnutia:
Slovan Duslo ŠAĽA – Iuventa Michalovce 22:27, Slávia
Praha – Duslo ŠAĽA 26:28, Slovan Duslo ŠAĽA – DHK
Olomouc 31:22.
Tabuľka po 14. kole: 1. Michalovce 488:310 – 28 bodov,
2. ŠAĽA 396:312 – 23 bodov, 3. Banská Bystrica 404:329
– 21 bodov, 4. Veselí n/M 338:311 – 19 bodov, ... 9. Trenčín
317:348 – 8 bodov, 10. Zlín 323:426 – 6 bodov, 11. Partizán
ske 295:431 – 4 body, 12. Kunovice 279:401 – 2 body.
NE
SO
SO
SO
SO

Najbližší program Slovana Duslo Šaľa:
25.2.2007 o 15.00 Slávia Partizánske – Duslo ŠAĽA
10.3.2007 o 18.00
Duslo ŠAĽA – HC Zlín
17.3.2007 o 18.00
Kunovice – Duslo ŠAĽA
24.3.2007 o 18.00
Duslo ŠAĽA – Banská Bystrica
31.3.2007 o 17.00 Sokolov Veselí n/M – Duslo ŠAĽA

Prvé štyri mužstvá z prvej futbalovej ligy a posledné štyri
z Corgoň ligy zohrajú „nadstavbovú časť“ o postup do naj
vyššej futbalovej súťaže.

Šalianski kolkári súťažili
Prestávku v majstrovských súťažiach využili kolkári Slo
vana Duslo Šaľa na usporiadanie klubových majstrovstiev,
ktoré boli zároveň postupovými pretekmi na krajské maj
strovstvá. V konkurencii 22 pretekárov vyhral Július Vesel
ka – 538 kolov, pred Štefanom Krajčíkom – 536 a Titusom
Zemanom – 531. Na majstrovstvách kraja budú Slovan
Duslo Šaľa v kategórii do 50 rokov reprezentovať: Š. Krajčík,
T. Zeman, M. Pástor a J.Nemček, v kategórii nad 50 rokov:
J. Veselka a V. Bol, v kategórii juniorov F. Király, v kategórii
dorastu B. Bol a u žiakov R. Tóth ml.
Ladislav Majdlen najlepší na Slovensku
Úspechy voltížnych jazdcov Slávie SOUP Šaľa v roku
2006 (Poznámka autora: na Svetovej jazdeckej olympiáde
v nemeckom Aachene získal Ladislav Majdlen bronzovú
medailu a na majstrovstvách Slovenska v Poprade si odnies
li Šaľania štyri majstrovské tituly z piatich) sa odzrkadlili
aj na vyhodnotení Slovenského voltížneho pohára za rok
2006 v popradskom hoteli Savol. Pri hlasovaní odborníkov
si v kategórii mužov vybojoval prvenstvo Ladislav Majdlen.

Vyžrebovanie nadstavbovej časti
o postup do Corgoň ligy
1. kolo
Rim. Sobota – ŠAĽA
2. kolo
ŠAĽA – Inter Bratislava
3. kolo
ZŤS Dubnica – ŠAĽA
4. kolo
Eldus Močenok – ŠAĽA
5. kolo
ŠAĽA – AS Trenčín
6. kolo
Zlaté Moravce – ŠAĽA
7. kolo
ŠAĽA – Spartak Trnava
8. kolo
ŠALA – Rim. Sobota
9. kolo
Inter Bratislava – ŠAĽA
10. kolo
ŠAĽA – ZŤS Dubnica
11. kolo
ŠAĽA – Eldus Močenok
12. kolo
AS Trenčín – ŠAĽA
13. kolo	 ŠAĽA – Zlaté Moravce
14. kolo
Spartak Trnava – ŠAĽA
Poznámka: Úvodné prvé kolo „nadstavbovej časti sa zač
ne podľa rozhodnutia ŠTK SFZ SÚV už 3. marca 2007. Pres
né termíny a úradné začiatky stretnutí si môžete pozrieť na:
www.sala.sk – športový kaleidoskop.
športové spravodajstvo pripravil:
Jozef Sklenár
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Program Kina a Msks
• 21.02. (streda), 20.00 h
MN 15
FILMOVÝ KLUB: NA VÝCHOD OD RAJA
Film: USA, 1955, 117 min

• 22.02. (štvrtok), 20.00 h
ILUZIONISTA
dráma

Vstupné: 40/60,- Sk

MP od 12. r

Film: ČR/USA, 110 min, ČT

Vstupné: 50,- Sk

Film: USA, 102 min, ČT

Vstupné: 59,- Sk

Film: USA, 108 min, ČD,

Vstupné: 59,- Sk

• 25.02. (nedeľa), 20.00 h
MALÁ MISS SUNSHINE
komédia

MP od 12 r.

• 28.02. - 01.03. (streda, štvrtok), 20.00 MP od 12
NOC V MÚZEU
dobrodružná komédia
• 02. - 04.03. (piatok-nedeľa), 20.00 h
PARFUM: PRÍBEH VRAHA
thriller

MP 15. r

Film: Nemec., Franc., Špan., 147 min, ČTVstupné: 65,- Sk

• 07.03. (streda), 20.00 h
FILMOVÝ KLUB: SPÚTAJ MA
love story
Film: Španielsko, 1989, 106 min

Vstupné: 40/60 Sk

• 08.03. (štvrtok), 20.00 h
DOBRÚ NOC A VEĽA ŠŤASTIA
dráma

MP 15. r.

Film: USA, 93 min, ČT

Vstupné: 50,- Sk

Film: ČR,120 min,

Vstupné: 59,- Sk

Film: ČR, 110 min,

Vstupné: 55,- Sk

Film: ČR, 104 min

Vstupné: 60,- Sk

Film: Austrália/USA, 108 min, ČD

Vstupné: 59,- Sk

Film: USA-VB-ČR, 138min, ST

Vstupné: 60,- Sk

• 09.-10.03. (piatok,sobota,), 20.00 h
MP 12 r.
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽA
trpká komédia
• 14.03. (streda), 20.00 h
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
tragikomédia

MP 15.r.

• 15.-16.03. (štvrtok, piatok), 20.00 h
RO(C)K PODVRAŤÁKOV
čierna komédia

MP 12. r.

• 17.-18.03. (sobota, nedeľa), 17.30 h
HAPPY FEET
animovaný muzikál

MP 12.r

• 17.-18.03. (sobota, nedeľa), 20.00 h
CASINO ROYALE
akčný thriller

MP

• 21.03. (streda)
MP12
FILMOVÝ KLUB: PIATOK ALEBO INÝ DEŇ
Film: Bel./Fr./Tal./SR, 2005, 102 min Vstupné: 40/60 Sk

• 22.-23.03. (štvrtok,piatok), 20.00 h
HĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽ
romantická komédia
Film: USA/Kanada, 96 min, ČT

MP 12. r

Vstupné: 59,- Sk

Dom Kultúry Šaľa
19.00 h
• 23.02.
Divadlo: Priateľky – divadelné
predstavenie Astorka
Divadelná sála   vstupné: pred
predaj: 200,–Sk, v deň predstave
nia: 250,–Sk
• 28.02.
19.00 h
Koncert: Nedvědovci – koncert
folkovej hudby
Estrádna sála  vstupné: 220,– Sk
– na sedenie
• 1.03. – 31.03.
Výstava: insitné umenie
foyer divadelnej sály  § Vstupné:
študenti, dôchodcovia: 5,–Sk,
ostatná verejnosť: 10,–Sk
16.00 h
• 04.03.
Akcia: Rozprávkovo
Bábková sála  Vstupné: 44,–Sk
• 05.–09.03. 9.00–12.00
a
14.00–16.00 h
Akcia: Týždeň detskej radosti
MsKS Šaľa § Vstupné: zdarma
• 10.03.
20.00 h
Klub: Hudobný klub MsKS
foyer estrádnej sály  § Vstupné:
50,–Sk
• 11.03.
20.00 h
Show: Travesti skupina Screamers
Divadelná sála § Vstupné: 250,–
Sk predpredaj, 300,–Sk v deň
predstavenia
• 13.03.
18.00 h
Akcia: Striebro vo vlasoch Poduja
tie pre dôchodcov
Estrádna sála  § Vstupné: zdar
ma
• 15.03.
10.00 h
Súťaž: Vedomostno–zábavná súťaž
– pre žiakov 4 roč. ZŠ (I. kolo)
Bábková sála § Vstupné: zdarma
• 16.03.
17.00 – 21.00 h
Diskotéka: Diskotéka pre mládež
Estrádna sála § Vstupné: 20,–Sk
• 17.03.
20.00 – 4.00 h
Diskotéka: OKEY Oldies par
ty (hrá Julo alias Python, rádio
OKEY)
Estrádna sála § Vstupné: 90,–Sk
• 20.3.
19.00
Divadlo: Divadelné predstavenie
v rámci Medzinárodného dňa in
validov
Divadelná sála  § Vstupné: dob
rovoľné
• 21.3.
14.00
Beseda: beseda s novinárom (pre
ŠK)
Bábková sála § Vstupné: zdarma
• 22.3.
10.00
Súťaž: Vedomostno – zábavná sú

ťaž – pre žiakov 4. roč. ZŠ (II. kolo)
Bábková sála § Vstupné: zdarma

Spoločenský dom Veča
• 23.02.
17.00 – 21.00 h
Diskotéka: Mládežnícka disko
téka
veľká sála SD § Vstupné: 20,–Sk
• 24.02.
13.00 h
Tanec: Majstrovstvá TK Jumping
– klubové majstrovstvá v tanci
Veľká sála § Vstupné: 50,–Sk
• 05.–09.03. 9.00–12.00
a
14.00–16.00 h
Akcia: Týždeň detskej radosti
SD Veča § Vstupné: zdarma
• 16.03.
14.30 h
Akcia: Šikovné ruky
SD Veča § Vstupné: zdarma
• 18.03.
17.00
Videoprojekcia: Nedeľníček (roz
právky)
SD Veča § Vstupné: 20,–Sk
• 20.03.
10.00
Divadlo: predstavenie DS Smejko
pre MŠ
SD Veča § Vstupné: zdarma

KS Večierka
• 22.02.
15.00 h
Akcia: Fašiangový karneval pre
deti
KS Večierka § Vstupné: 10,–Sk
• 27.02.
15.00 h
Klub: Rómsky klub – hudobné po
poludnie
KS Večierka  § Vstupné: členský
preukaz
• 05.–09.03. 9.00–12.00
a
14.00–16.00 h
Akcia: Týždeň detskej radosti
KS Večierka § Vstupné: zdarma
• 13.03.
10.00 h
Akcia: Tvorivé dopoludnie – vý
robky zo slaného cesta
KS Večierka § Vstupné: zdarma
• 13.03.
15.00 h
Klub: Rómsky klub – výrobky zo
slaného cesta
KS Večierka  § Vstupné: členský
preukaz
• 16.03.
15.00 h
Hračkovňa: výroba veľkonočných
ozdôb z papiera
KS Večierka § Vstupné: zdarma
• 19. – 23.03. 9.00 – 11.30 a
14.00 – 17.00
Výstava: Vesmír očami detí – vý
stava detských výtvarných prác
KS Večierka § Vstupné: zdarma
• 20.03.
9.00 – 12.00 h
Súťaž: Čo vieš o hviezdach – okres
ná vedomostná súťaž pre ZŠ
KS Večierka § Vstupné: zdarma

Zmena programu vyhradená!!!

POZVÁNKA

M

esto Šaľa, zastúpené MUDr. Martinom Alföldim, primátorom mes
ta, podľa § 34 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zá
kon)

pozýva občanov mesta
na verejné prerokovanie
správy o hodnotení navrhovateľa: Slovenská správa ciest Bratislava
„Cesta I/75 Šaľa - obchvat“
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa
28. 02. 2007 (streda) o 16,30 hod.
v kongresovej sále MsÚ Šaľa.
Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy,
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Správa o hodnotení je pre verejnosť prístupná na oddelení strategického
plánovania a rozvoja mesta MsÚ Šaľa, č. dv. 210 v čase úradných hodín.
Verejnosť sa môže k Správe o hodnotení vyjadriť najneskôr do 30 dní od
zverejnenia  oznámenia správy o hodnotení, t.j. do 16. marca 2007 doručením
svojho písomného stanoviska na MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Detailné informácie na www.sala.sk
Šaľa 14.2.2007

MUDr. Martin Alföldi, v.r.
primátor

