JEDNOTKA V STAVEBNOM SPORENÍ

výhodné zhodnotenie vašich vkladov až 2 % ročne
10% ročná štátna prémia až do výšky 2 000 Sk pre každého člena vašej rodiny
garantované úroky k vkladom a štátnej prémii po celú dobu sporenia
zákonná ochrana vašich vkladov až do výšky ekvivalentu 20-tisíc eur v slovenských korunách
výhodný stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou len 2,9 %
stavebný úver do 1 000 000 Sk bez záložného objektu a preukazovania príjmov
XXL úver a voliteľný medziúver na rýchlejšie financovanie
stavebné sporenie pre deti v tarife JUNIOR EXTRA s extra istotou
Karta výhod na zľavy až 30 % vo vyše 1 000 firmách a predajniach na celom
Slovensku

Navštívte najbližšiu kanceláriu obchodných zástupcov PSS, a. s., alebo zavolajte
do Centra telefonických služieb PSS, a. s., na telefónne číslo 02 / 58 55 58 55.

www.pss.sk

Uvažujte lišiacky a získajte maximum

02

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / Máj 2006

INZERCIA

Najvýhodnejší
stavebný úver
bez skúmania až do

1 000 000 Sk

Len v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., môžete teraz získať stavebný úver
s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou iba 2,9 % až do 1 000 000 Sk bez ručiteľa,
či záložného objektu a dokonca nemusíte ani preukázať výšku vášho príjmu.
Vďaka výhodným úverovým podmienkam môžete jednoducho znásobiť
vaše nasporené financie a ľahšie splniť vaše predstavy o lepšom bývaní.
Navštívte najbližšiu kanceláriu obchodných zástupcov PSS, a. s., v Šali:
Pázmáňa 19, tel. č.: 0915 892 002,
Hlavná 45 (budova Alba), tel. č.: 031/ 7716 113, 0915 740 165,
Pázmáňa 22, tel. č.: 0915 892 049.

Jednotka v stavebnom sporení
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KRONIKA, INZERCIA
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA - APRÍL 2006

N

aše ratolesti

Jakub Bukovský /marec 2006/,
Kristína Šuchová, Simeon Meszároš,
Maroš Demko, Kristína Vozárová,
Oliver Chatrnuch, Saša Polónyiová,
Samuel Petránik, Nikolas Roman
Svíba, Laura Soﬁa Dekányová

B

ozk novomaželov

Erik Jurík a Hana Nídelová
Andrej Mihálik a Oľga Kajanová
Jaroslav Kriška a Jaroslava Juhászová
Ing. Radovan Benkovský a Mgr. Zuzana
Poláková PhD
Peter Zeleňák a Martina Hučková
Andrej Turányi a Myroslava Turianyca
Štefan Barak a Mgr. Silvia Szőke

N

aši jubilanti

Mária Zimmermanová (75), Ján Rácz
(75), Štefan Hrnčár (75), Anton Kozma
(75), Juliana Ferenceiová (75), Mária
Ondrušová (80), Júlia Kelemenová
(80), Matilda Jánošková (80), Alžbeta
Bartušová (80), Mária Stredanská (80),
Jozef Mikuš (80), Mária Majerová (80),
Aurélia Krutáková (100)

R

ozlúčili sme sa

Juraj Čeman (83), Rozália Hippová (84),
Mária Hunková (75), Katarína Jarošová (66),
Milan Jánošík (58), Štefan Kamenický (68),
Mária Karkušová (77), Alexander Kováč (70),
Ľubomír Krkoš (42), Matilda Kromelová (80),
Elena Ložiová (74), Panajot Marinov (69),
Jozef Miškovič (71), Gizela Nagyová (86),
František Partl (79), Ľudovít Putyera (76), Juraj
Šípoš (58), Mária Špániková (81)

Vydáva Mesto Šaľa – Mestský úrad, Šéfredaktor: Marek Strápek, redaktor:
Mgr. Július Morávek,
telefón: 0903 296 392, redakčná rada: Ing. Jana Nitrayová, Ján Komjáthy, Irena Kocsisová, Bc. Martin Hipp,
Mgr. Vlasta Vargová, adresa redakcie: MsÚ v Šali – oddelenie marketingu a komunikácie, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, telefón: 7705981-4 kl. 215, 220, náklad: 3500 ks, foto: M.Pospiš, email: noviny@sala.sk,
graﬁcká úprava: M.Fabián., tlač: RplusM, združenie podnikateľov, registračné číslo OÚ v Šali: 6/1998/X/2/2001/1-2003.
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VICEPRIMÁTOR V BRUSELI
Posledný aprílový týždeň sa v
Bruseli pri príležitosti 2. výročia
vstupu Slovenska do EÚ uskutočnili
dni Slovenskej republiky, ktorej
hlavným bodom bola konferencia
na tému Slovenské regióny - ich
perspektívy, možnosti a potenciálny rast a zamestnanosť – aktuálny stav. Na akcii,
kde sa prezentovali všetky samosprávne kraje SR, mal
záštitu podpredseda vlády Pál Csáky. Nitriansky kraj
v Bruseli okrem predsedu Milana Belicu zastupoval
aj viceprimátor Šale a poslanec NSK František Botka.
„Nitriansky región z pohľadu na kultúrne pamätihodnosti a pracovné uplatnenie európskemu plénu predstavila JUDr. Eva Gyurovszká, vedúca odboru regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce NSK. Počas
dvojdňovej návštevy sme mali možnosť zhliadnuť
kultúrne i historické pamiatky Bruselu, napríklad
zrekonštruované Atomium a ďalšie symboly mesta,“
prezradil F. Botka, ktorý sa podobne ako jeho kolegovia z delegácie zúčastnil i výstavy obrazov slovenských
autorov, navštívil i zasadačku europarlamentu. „Bol to
skutočný zážitok sedieť v laviciach, kde sa rozhoduje o
budúcnosti Európy,“ dodal na záver viceprimátor Šale.
M. Strápek

Z ROKOVANIA VÝBOROV A KOMISIÍ MsZ
Komisia zboru pre občianske záležitosti

Na svojom zasadnutí 27. marca 2006 pozitívne hodnotila
organizáciu i priebeh spoločenského podujatia Deň učiteľov.
Schválila účasť členov ZPOZ-u na seminári, ktorý je určený pre
recitátorov účinkujúcich na občianskych obradoch. Komisia sa
oboznámila aj so správou Ústrednej rady zborov pre občianske
záležitosti. Komisia schválila nákup pamätných dosiek pre rečníkov.

Komisia kultúry

Komisia prerokovala a zobrala na vedomie informáciu o pripravovaných
akciách MsKS. Hlavnými podujatiami sú Majstrovstvá Slovenska v modernom
tanci, Mediawave, stavanie májov a veľkonočná výstava vo Večierke.
Komisia zobrala na vedomie aj informáciu o spomienkovej slávnosti
k 61. výročiu oslobodenia mesta. O príprave a zabezpečení Večianskych slávností
informoval Ing. Dezider Mészáros. Slávnosti sa uskutočnia 12. – 13. mája 2006.
Komisia zobrala na vedomie aj informáciu o pripravovaných
kultúrnych
podujatiach
s
partnerskými
mestami
v
tomto
roku. Zasadnutie komisie sa uskutočnilo 28. marca 2006.

Komisia mládeže a športu

Zasadnutie
komisie
sa
uskutočnilo
6.
apríla
2006
v
priestoroch
futbalového
štadióna
Slovan
Duslo
Šaľa.
Komisia schválila nákup cien z kapitoly mládeže a športu pre SOUCH na
turnaj v halovom futbale, pre CVČ TIP-TOP na šachový turnaj a pre klub
športového potápania Triton Šaľa na medzinárodné preteky v plutvovom a
rýchlostnom plávaní. Celková výška poskytnutých príspevkov je 10 900 Sk.
Členovia komisie navštívili areál tenisových kurtov, konštatovali vysokú
úroveň kurtov a dohodli sa s vedením tenisového klubu o možnostiach
spolupráce. Predseda komisie p. Jaroš oboznámil členov komisie o
pripravovaných športových podujatiach v mestách Telč a Konskie.
V mesiaci jún sa uskutoční súťaž stredných škôl v ľahkej atletike v
Poľsku, medzinárodný turnaj starších žiakov vo futbale bude v Čechách.

Komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky

Komisia zobrala na vedomie informáciu o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi na úseku starostlivosti o rodinu a deti za I. štvrťrok 2006.
Finančná pomoc bude poskytnutá pre 24 rodín s počtom 42 nezaopatrených
detí vo výške 1000 Sk na dieťa, v jednom prípade bola poskytnutá pomoc
vo výške 5000 Sk pre obojstranne osirelého študenta denného štúdia na
vysokej škole, za I. štvrťrok bolo vyčerpaných 47 000 Sk. Jednorazová
dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá aj 5 bezdomovcom vo výške
1000 Sk na osobu a 800 Sk bolo poskytnutých občanovi po prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody. Komisia schválila aj nový zoznam –
poradovník uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta. Komisia
prerokovala viaceré žiadosti o prenájom bytov a uznesením rozhodla o
odporúčaní prideliť uvoľnené byty v súlade s platným poradovníkom
a ustanoveniami VZN č. 6/2002. Komisia zasadala 19. 4. 2006.

Komisia ﬁnančná a pre správu majetku

Komisia na svojom zasadnutí 6. apríla 2006 prerokovala rozbor
hospodárenia mesta, rozpočtových organizácií mesta a záverečný účet
mesta za rok 2005. Komisia odporúča rozbor i záverečný účet schváliť.
Rozbor výsledkov hospodárenia OSS odporúča schváliť s
tým, aby sa našla rezerva v rozpočte OSS na krytie strát.
Komisia súhlasila aj s úpravou rozpočtu mesta na rok 2006.
Komisia riešila aj viacero žiadostí o prenájom, resp. odkúpenie
pozemkov a prenájom objektov mesta na krátkodobé použitie.

Výbor mestskej časti č. 3 – Šaľa-Veča

VMČ č. 3 zasadal 29. marca 2006. Prerokoval žiadosť o predaj pozemku
pre p. M. Takáča, odporúčal predaj za 510 Sk/m2, súhlasil aj s prenájmom
futbalového areálu za symbolickú cenu 1 Sk/mesiac, t. j. 12 Sk/rok. Zaoberal
sa aktuálnymi a dlhodobými problémami Veče (oprava ciest, parkovanie
vozidiel, oprava chodníkov, dopravné značenie, označenie ulíc). VMČ č.
3 zobral na vedomie informáciu o začatí čistiacich prác v mestskej časti.
redakcia

SAMOSPRÁVA

Z OBSAHU ČÍSLA
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Čo sa deje v
partnerských mestách?
Z informácií partnerských miest
vyberáme:
„Telčské
listy“
vo
svojom
aprílovom čísle uvádzajú článok
o niekoľkodennom pobyte ﬁlmového štábu Juraja Jakubiska,
ktorý v Telči nakrúcal viacero
scén z nového českého veľkoﬁlu o
Alžbete Báthoryovej pod pracovným názvom Love Story Bathory.
V Telči sa nakrúcali viaceré zaujímavé scény – pohreb Františka
Nádasdyho,
poprava
sťatím,
upálenie
dvoch
komorien.
Film aj takýmto spôsobom spropaguje mesto Telč, ktoré patrí k
obľúbeným
ﬁlmovýmmestám.
V Telči je zriadené Univerzitné
centrum ako elokované pracovisko Masarykovej univerzity v
Brne. V školskom roku 2005/2006
ho navštevuje 148 študentov, z
toho 140 je poslucháčov Ekonomicko-správnej fakulty a 8
Filozoﬁckej fakulty. Okrem tejto
ponuky štúdia uskutočnilo Univerzitné centrum 130 ďalších seminárov, konferencií a prednášok.
V novembri minulého roka sa konal
záchranný archeologický výskum v
rámci rekonštrukcie vodovodného
rozvodu na Námestí Zachariáše
z Hradca a na Palackého ulici.
Výsledkom výskumu boli zaujímavé nálezy z 13. – 14. storočia. Zo
zaujímavých nálezov sú to napríklad
zlomok striebornej mince i miniatúrna hracia kocka vyrezaná z kostí, ktorá pripomína dnešné hracie
kocky hry „Človeče, nehnevaj sa“.
V maďarskom meste Oroszlány sa v
sobotu 22. apríla uskutočnila medzinárodná literárna súťaž študentov
stredných škôl. Okrem študentov
z Oroszlányu sa súťaže zúčastnili
ajdružstvá z Rumunska a Slovenska (Levice, Bátorové Kosihy). Samospráva mesta Oroszlány podporí
v tomto roku projekty vo verejnom
záujme ﬁnančnými prostriedkami
vo výške temer 9 miliónov forintov.
Mesto podporí občianske združenia,
športové a kultúrne inštitúcie.
Prostriedky sú určené na organizáciu,
prípravu podujatí, pretekov, ďalej na
prednášky, semináre, medzinárodné kontakty. Predložené projekty
boli vyhodnotené koncom apríla.
redakcia

OTÁZKA PRE DAŠU DANADOVÚ
MsZ schválilo záverečný účet k rozpočtu mesta za rok 2005. Ako hodnotíte ako
vedúca ekonomického oddelenia rozpočet mesta za rok 2005?

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2005 bol schválený uznesením MsZ dňa 16.12.2004 a v priebehu roka
prešiel niekoľkými úpravami na základe aktuálneho plnenia príjmovej časti a čerpania výdavkovej časti
rozpočtu.

Celkové plnenie rozpočtu mesta za rok 2005 bolo nasledovné:
príjmy:
výdavky:
rozdiel:
Kapitálový rozpočet: príjmy:
výdavky:
rozdiel:
Finančné operácie: príjmové:
výdavkové:
rozdiel:

plán:
275 153 tis.
274 619 tis.
534 tis.
56 110 tis.
65 328 tis.
- 9 218 tis.
29 177 tis.
19 865 tis.
9 312 tis.

Celkové plnenie rozpočtu:
Príjmy:
Výdavky:
Prebytok:

360 440 tis. Sk
359 812 tis. Sk
628 tis. Sk

Bežný rozpočet:

plnenie:
273 531 tis.
268 239 tis.
5 292 tis.
48 135 tis.
63 534 tis.
- 15 399 tis.
29 702 tis.
16 465 tis.
13 237 tis.
351 368 tis. Sk
348 238 tis. Sk
3 130 tis. Sk

% plnenia:
99,41
97,68
85,79
97,25
101,8
82,88

97,5
96,8

Aj napriek nedostatočnému napĺňaniu príjmovej časti rozpočtu mesta v niektorých položkách, napr.
miestnom poplatku za komunálne odpady a nájomnom z mestských bytov (nedoplatky sú priebežne
vymáhané), dosiahli sme v bežnom rozpočte prebytok hospodárenia. Časť týchto ﬁnančných prostriedkov
bolo použitých na kapitálové výdavky, čo svedčí o rozvoji mesta v mnohých oblastiach. Všetky plánované investičné akcie boli v priebehu roka zrealizované. Medzi najvýznamnejšie patrí odovzdanie do
prevádzky obslužnej komunikácie, ktorá bola prvým krokom k možnosti realizácie pešej zóny. Počas
letných prázdnin bola zrekonštruovaná Základná škola Krátka, na ktorú sme získali ﬁnančné prostriedky z fondov Európskej únie. V oblasti cestnej dopravy boli dokončené komunikácie za IBV Agátovou, začala sa rekonštrukcia križovatiek v meste. Začali sme s rekultiváciou skládky TKO v Hetméni, pričom táto bude v priebehu roku 2006 ukončená. V meste bol realizovaný kamerový systém, ktorý
prispeje k zníženiu kriminality v meste a k vyššej ochrane majetku mesta a jej obyvateľov. Okrem iného sme zrealizovali aj obnovu a modernizáciu Domu sociálnych služieb a v spolupráci s VÚC Nitra
sa začala ﬁnancovať investícia do infokioskov v meste. Infokiosky budú určené pre občanov nášho
mesta a jeho návštevníkov, ktorí sa ľahšie dostanú k základným informáciám o meste a jeho okolí.
V roku 2005 mesto získalo mnohé grandy a príspevky od rôznych inštitúcií na rozvoj mesta a na kultúrne
podujatia v našom meste. Celkovo sme získali až 26 230 tis. Sk, a to hlavne na rekonštrukciu ZŠ Krátka,
rekultiváciu skládky TKO Hetméň, rekonštrukciu Domu sociálnych služieb, kamerový systém, údržbu
ihriska pri ZŠ Krátka, na festival Zlatá priadka, na medzinárodný zimný mládežnícky tábor Donovaly 2005, ako aj na realizáciu separovaného zberu v meste a nákup nových kníh do mestskej knižnice.
Úverová zaťaženosť mesta v roku 2005 bola 21,5 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
roka, čo je oproti zákonom povolených 60 % veľmi dobrý výsledok. Snažíme sa nezaťažovať hospodárenie mesta vysokými úvermi, hľadáme iné možnosti ﬁnancovania investícií v meste, o čom svedčí
aj získanie grantov a príspevkov, o ktorých som už hovorila.
V rámci bežných výdavkov, ktoré občania majú možnosť priamo vnímať tým, že v tomto meste žijú
a pracujú, môžem spomenúť najvyššie výdavky, ktoré mesto vynakladá pravidelne počas roka. Sú to
výdavky na komunálne činnosti, hlavne na verejné osvetlenie, kde sme vynaložili 4 mil. Sk na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia, výdavky na správu a údržbu mestských komunikácií
v celkovej sume 6 300 tis. Sk (vrátane posypového materiálu a dopravného značenia), na verejnú zeleň, kde bolo vynaložených 7 100 tis. Sk (vrátane údržby detských ihrísk a autobusových
prístreškov). Jednou s najvyšších položiek v bežnom rozpočte mesta je nakladanie s odpadmi, na
ktoré mesto vynaložilo v priebehu roku 25 300 tis. Sk (odvoz KO, jarné a jesenné upratovanie, zber
biologického odpadu, separovaný zber, uloženie odpadu na skládku, čistenie mestských komunikácií).
Môžem konštatovať, že výsledok hospodárenia mesta Šaľa v roku 2005 bol dobrý. Dosiahli sme prebytok hospodárenia. Napriek každoročne vyšším potrebám na ﬁnancovanie všetkých oblastí života
mesta, zabezpečujeme základné potreby občanov v hraniciach možností ﬁnančného krytia. Hľadáme
možnosti iných príjmov na realizovanie investícií v meste, aby sme občanov nezaťažili vysokými
daňami a poplatkami. Rozpočet mesta má svoje ﬁnančné hranice a možnosti, nevieme vyhovieť všetkým
požiadavkám, ktoré sa v priebehu roka vyskytnú, ale snažíme sa realizovať akcie v prospech občanov
nášho mesta a jeho návštevníkov. Verím, že rok 2006 bude lepší a každý obyvateľ nájde v meste
viac pozitívneho, že mesto bude krajšie a kultúrnejšie.
Ing. Daša Danadová, vedúca ekon. oddelenia

KINO MÁJ / JÚN
17.05.2006 (streda)
MP 15 r.
UTAJENÝ
Brilantný psychologický thriller. Čo všetko
dokáže s Vaším životom spraviť jedna
nevinne vyzerajúca videokazeta.... Čo znamenajú zábery ich domu a ulice? Prečo sú v pošte
záhadné pohľadnice?Ačo neznámy telefonujúci
anonym......? Je on cestou k vysvetleniu.......?
Hrajú: Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Annie Girardot, Réžia: Michael
Haneke (Caché), uvádza INTERSONIC,
Film: Francúzsko, 117 min.,ČT, thriller
Vstupné 55,- Sk. Premietame o 20.00 h
18.-19.05.2006 (štvrtok,piatok)
MP 15 r.
ZÁKLADNÝ INŠTINKT II
Catherin Tramell má opäť problémy so
zákonom. Bude teraz vyšetrovateľ a psychiater v jednej osebe zodpovednejší ako jeho
predchodca? Hrajú: Sharon Stone, David Morrissey, Charlotte Rampling, Réžia: Michael
Caton-Jones ( Basic instinct 2), uvádza INTERSONIC, Film: USA, 120 min, ČT, erotický
thriller. Vstupné 59,- Sk. Premietame o 20.00 h
20.-21.05.2006 (sobota,nedeľa)
MP 15 r.
HEJ, KAMOŠ, KTO TU VARÍ?
Bláznivá komédia o frustrovanom personáli,
lakomých hosťoch a čudnom jedle. Ďalší vydarený ﬁlm od producentov Prci, prci, prcičky!
Zachutí Vám tak, že vylížete pekáč! Hrajú:
Ryan Reynolds, Anna Faris, Justin Long. Réžia:
Rob McKittrick (Waiting...), uvádza SATURN
Entertainment. Film: USA, 93min, ČT, komédia. Vstupné 59,- Sk . Premietame o 20.00 h
25.05.2006 (štvrtok)
MP 12 r.
DISTRIKT!
South Park v drsnej východnej Európe. Vstup
na vlastné riziko. Divoký celovečený animovaný ﬁlm, ktorý rozhodne nie je pre deti.
Modernizovaná verzia Rómea a Júlie. Réžia:
Áron Gauder (Nyócker), uvádza Continental
Film. Film: Maďarsko, 90 min, ČT, animovaná
komédia. Vstupné 50,- Sk. Premietame o 20.00 h
26.05 2006 (piatok)
MP 12 r.
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
Ako sa dajú stráviť dva týždne na veľkej
vlakovej stanici uprostred leta? Vy to
neviete? Stačí sa posadiť a sledovať. Hrajú: Jiří
Vymětal, Jaroslav Dušek, Lucie Nádelníková
Réžia: Pavel Gobl, Roman Švejda (Ještě žiju s

Doba ľadová 2

věšákem, plácačkou a čepicí), uvádza CONTINENTAL Film . Film: ČR, 105 min, tragikomédia. Vstupné 50,- Sk . Premietame o 20.00 h
27.-28.05.2006 (sobota,nedeľa)
MP
DOBA ĽADOVÁ 2
Chládok je fuč. Prichádzajú naši známi hrdinovia z prostredia pod bodom mrazu : chlpatý
mamut Manny, leňochod Sid, šablozubý tiger
Diego a prehistorická krysoveverička, večná
smoliarka Kryserka, ktorá to má vlastne
celé na svedomí. Slovesnký dabing: Jozef
Švoňavský, Richard Stanke, Ján Kroner.
Réžia: Carlos Saldanha (Ice Age2-The Meltdown), uvádza TATRA Film. Film: USA, 92
min, SD, animovaná komédia. Vstupné 59,Sk. Premietame o 17.30 hod a o 20.00 hod
31.05.2006 (streda)
MP
SKROTENÁ HORA
Príbeh lásky a priateľstva. Je to láska, je to
život, je to túžba po niečom neznámom? Kto
vie? Najväčšou silou prírody je láska....Čo s
Vami spraví? Viete odolať nepoznanému?
Alebo to poznáte, ale tvárite sa, že neviete
o čom je reč.......? Hrajú: Jake Gyllenhaal,
Heath Ledger, Michelle Williams. Réžia: Ang
Lee (Brokeback Mountain), uvádza Magic
Box Slovakia. Film: USA, 90 min, ČT, dráma
Vstupné 69,- Sk . Premietame o 20.00 h
01.-02.06.2006 (štvrtok,piatok)
MP 12 r.
UNIVERZÁLNA UPRATOVAČKA
Upracem dom, upracem záhradu, odpracem
susedov, zabijem psa. Z Vašich problémov Vás môže vytiahnuť len staršia dáma,
očarujúca a diskrétna pani Grace. Máte doma
problémy? Hrajú: Rowan Atkinson, Maggie
Smith, Patrick Swayze. Réžia: Niall Johnson
(Keeping Mum), uvádza SPI International
Film: Veľká Británia, 103 min, čierna komédia. Vstupné 59,- Sk . Premietame o 20.00 h
03.-04.6.2006 (sobota,nedeľa)
MP
DIVOČINA
Päť priateľov z newyorskej ZOO na
nebezpečnej záchrannej misii. Animovaná
rodinná komédia o tom, že najväčšou
divočinou je mesto a že niet nad pohodu
zoologickej záhrady.... V slovenskom znení:
Ján Króner, Peter Marcin, Jana Pilzová
Réžia: Steve ´Spaz´ Williams (The wild
movie), uvádza Saturn Entertainment
Film: USA, 81 min., SD, animovaná rodinná
komédia. Vstupné 59,- Sk
Premietame o 17.30 h
03.-04.06.2006 (sobota,nedeľa)
PRVÝ PO BOHU

Skrotená hora

MP 12.r

Láska a vojna sú ako rodné sestry....
Film o priateľstve, zrade, hrdinstve,
nádeji a ľuďoch, ktorí vyhrali vojnu.....
Je to neobyčajný príbeh o hrdinoch, námorníkoch z ponorky, ktorí bojovali za vlasť.
Hrajú: Dmitrij Orlov, Irina Bjőfklund, Liza
Bojarskaja. Réžia: Vasilij Chiginskij (Pervij posle Boga), uvádza Magic Box Slovakia
Film:Rusko, 99 min., ČT,
vojnový
Vstupné 49,- Sk . Premietame o 20.00 h
08.-09.06.2006 (štvrtok,piatok)
MP
SAW II
Jigsaw Vás sleduje, hra pokračuje... Z tejto show sa nedá vystúpiť, v tejto show sa
nehlasuje. V tejto show buď prežijete, alebo nie....Pokračovanie kultového thrilleru.
Hrajú: Donnie Wahlberg, Tobin Bell,
Glenn Plummer. Réžia: Darren Lynn Bousman (SAW II ), uvádza Saturn Entertainment. Film: USA, 93 min., ČT, thriller
Vstupné 59,- Sk. Premietame o 20.00 h
10.-11.6.2006 (sobota,nedeľa)
MP 12 r.
DÔKAZ
Dá sa dokázať genialita? Dá sa dokázať
pravda? Dá sa dokázať láska? Dojímavý
príbeh s atmosférou podobnou ﬁlmu “Čistá
duša” o odhaľovaní tajomných hádaniek a
prepojení dobrého srdca a ľudského rozumu.
Hrajú: Anthony Hopkins, Gwineth Paltrow, Jake Gyllenhaal. Réžia: John
Madden (Proof), uvádza SPI International. Film: USA, 99 min, ČT, dráma
Vstupné 59,- Sk . Premietame o 20.00 h
14.06.2006 (streda)
MP 12 r.
GEJŠA
Aj gejša môže milovať... Dej ﬁlmu sa
odohráva v tajomnom a exotickom svete, ktorý si dodnes zachováva svoje kúzlo. Ani vojna nedokáže zlomiť jej vôľu.
Vyrastie z nej krásna a legendárna Sayuri.
Hrajú: Ziyi Zhang, Ken Watanabe, Michelle
Yeoh. Réžia: Rob Marshall (Memoirs of Geisha), uvádza ITA Film. Film:
USA, 145 min.,ČT, romantická dráma
Vstupné 69,- Sk . Premietame o 20.00 h
15.-16.06.2006 (štvrtok,piatok)
MP 15 r.
OBCHODNÍK SO SMRŤOU
Štatistiky ukazujú, že na každých dvanásť
ľudí na svete pripadá jedna strelná zbraň.
Ale čo tých ostatných jedenásť? Hrajú:
Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto
Réžia: Andrew Niccol ( Lord of War), uvádza
TATRA Film. Film: USA, 122 min, ČT, akčný
thriller. Vstupné 59,- Sk. Premietame o 20.00 h
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KULTÚRNE PODUJATIA

večerných hodín.

JARMOK TRADIČNÝCH REMESIEL
Koniec školského roka sa pomaly blíži a keď sa v Šali povie koniec
júna, tak to neznamená len rozdávanie vysvedčení, ale každoročne aj
jarmok tradičných remesiel.
Pozývame preto všetkých občanov mesta Šaľa ako aj širokého okolia
na Šalianske slávnosti spojené s V. jarmokom tradičných remesiel.
Jarmok sa uskutoční v dňoch 23. a 24. júna 2006 (v piatok a sobotu) na
Hlavnej ulici v Šali. Zároveň v tomto roku oslavuje naše mesto aj 470.
výročie udelenia mestských výsad kráľom Ferdinandom I. v roku 1536.
Pozvite svojich známych, rodinu či priateľov a strávte s nami víkend
plný zaujímavého programu. Na svoje si prídu deti, mládež i dospelí,
dámy aj páni. Okrem ukážok tradičných remesiel sa predvedú šermiari,
na programe je aj mnoho kapiel slovenskej, ale aj zahraničnej hudobnej
scény, pivný festival. Účasť prisľúbil aj folklórny tanečný súbor z nášho
fínskeho partnerského mesta Kuhmo. Zábava potrvá do neskorých

V piatok 23.6.2006 sa uskutoční v Dome kultúry vernisáž výstavy
prác žiakov našich základných a stredných škôl na témy „Moje
mesto oslavuje“ a „Šaľa, ako ju vidím ja“. Okrem toho sme
v minulom čísle uverejnili výzvu k zapojeniu sa do ankety, prostredníctvom ktorej hľadáme osobnosti nášho mesta, známe aj
neznáme, na ktoré sme hrdí a bez ktorých by Šaľa nebola Šaľou.
Šalianske slávnosti by boli vhodnou príležitosťou zviditeľniť tieto
osobnosti a poďakovať sa im za prínos k rozvoju mesta. Ale k tomu
potrebujeme Vaše podnety, tak neváhajte a zapojte sa do ankety.
A na záver Vám prezradíme už len toľko, že sa v Šali objavia aj
rodáci z nášho mesta, ktorí nezabudli na svoje mesto, ani vtedy, keď
sú mediálne známi na celom Slovensku. Výročný jarmok ponúka
svoje čaro len raz do roka, tak neváhajte a príďte medzi nás, vychutnajte si prechádzku Hlavnou ulicou v nevšednom šate. Preto nezabudnite, posledný júnový víkend patrí v Šali jarmoku a zábave.
Ing. Eliška Vargová
referát marketingu a komunikácie

PROGRAM KULTÚRNYCH PODUJAT
PODUJATÍ NA MESIAC MÁJ - JÚN
DOM KULTÚRY ŠAĽA
15.5.2006 Šalianska Popstar
spevácka súťaž pre deti, 1. kolo
15.5.2006 o 16.00 h v Bábkovej sále DK
15.5.2006 o 18.00 h v Spoločenskom dome
16.5.2006 o 17.00 h v Kul. stred. Večierka
2. kolo
23.5.2006 o 17.00 h v Bábkovej sále v DK
3.kolo - Finále
13.6.2006 o 18.00 h v Divadelnej sále DK
17.-19.5.2006 Štrkovecká barónka
Miesto: Divadelná sála DK
20.5.2006 Oldies Party
Miesto: Estrádna sála, čas: 20.00 – 4.00 h
24.5.2006 Ochot. divadlo pre dôchodcov
Miesto: Bábková sála DK, čas: 18.00 h
25.5.2006 DBD Smejko divadielko
Miesto: Bábková sála DK, čas: 14.00 h
27. a 28.5.2006 Víkend detskej radosti
Miesto: všade okolo DK, čas: celé dni
28.5.2006 Nedeľné detské divadlenie
Miesto: Bábková sála DK, čas: 16.00 h
30.5. – 2.6.2006 ZLATÁ PRIADKA 2006
Miesto: Divadelná sála DK, čas: celé dni
5.6.2006 DDS Šálik pri ZUŠ a MsKS
Miesto: divadelná sála DK, čas: 19.00 h
6.6.2006 Mestská polícia očami detí
Miesto: foyer divadelnej sály DK
Výstava
potrvá
do
16.6.2006

13.6.2006 Šalianska Popstar – ﬁnále
Miesto: divadelná sála DK, čas: 18.00 h
16.6.2006 Prečo som na svete rád
protidrogová výstava, v spolupráci s KOS v Nitre
Miesto: foyer divadelnej sály DK
Výstava potrvá do: 30.6.2006

SPOLOČENSKÝ DOM VEČA
15.5.2006 Šalianska Popstar
spevácka súťaž pre deti 1. kolo
Miesto: veľká sála SD , čas: 18.00 h
17.5.2006 Slávik – okresné kolo
Miesto: veľká sála SD, čas:

8.00

h

18.5.2006 DBD SMEJKO:
„O začarovanom zámočku“
Miesto: veľká sála SD, čas:10.00 a 14.00 h
24.5.2006 Detský dom
Miesto: klubovňa, čas: 10.00 h
26.5.2006 Mládežnícka diskotéka
Miesto: veľká sála SD, čas: 17.00 a 21.00 h
7.6.2006 Rozprávkový svet
Miesto: pred SD Veča, čas: 18.00 h
8.6.2006 Beseda s Mestskou políciou, pre
školské kluby
Miesto: veľká sála SD, čas: 14.00 h
9.6.2006 Tanečná škola, v spolupráci s
Krajským osvetovým strediskom v Nitre
Miesto: veľká sála SD, čas: 8.00 h
10.6.2006 Večianska zábava, hrá hudobná
skupina TOP

Miesto: veľká sála SD, čas: 20.00 – 4.00 h
14.6.2006 Šikovné ruky
Miesto: klubovňa, SD,

čas:

14.30

h

KULTÚRNE STREDISKO VEČIERKA
16.5.2006 Šalianska Popstar, spevácka
súťaž pre deti, 1. kolo
Miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h
17.5.2006 Tanečná súťaž pre deti – semiﬁnále
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
20.5.2006 Stretnutie sluchovo postihnutých
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
23.5.2006 DBD SMEJKO:
„O začarovanom zámočku“
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h
24.5.2006 Tanečná súťaž pre deti – Finále
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
26.5.2006 Súťažno-zábavné popoludnie
pre deti
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
5.6.2006 Piliere demokracie
Miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h
6.6.2006 Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
7.6.2006 „Poď sa s nami hrať“, pohyblivé
hry pre deti
Miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h
13.6.2006 Rómsky klub
Miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
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Dňa 3.mája 2006 so začiatkom o 14.00 h sa uskutočnilo
slávnostné odovzdanie do užívania „Okružnej križovatky na
Námestí A. Dubčeka v Šali“.
Výstavba okružnej križovatky sa realizovala v termíne od novembra
2005 do apríla 2006 a vyžiadala si ﬁnančné prostriedky vo výške
10 500 tis. Sk, ktoré boli pokryté z vlastných prostriedkov mesta.
Slávnostné odovzdanie okružnej križovatky do užívania prestrihnutím
pásky na Námestí A. Dubčeka sa uskutočnilo za prítomnosti
poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali, zástupcov štátnej správy
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zástupcov
regionálnej samosprávy, členov komisie dopravy pri MsZ v Šali a
spoločností resp. organizácií, ktoré sa podieľali na realizácii projektu.
Realizátorom zámeru bola spoločnosť ALBEX PLUS s.r.o.
Nitra so subdodávateľom CESTY NITRA a.s. Projekčné práce
zabezpečoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Štefan Lisý a
stavebný dozor spoločnosť KOODIS s.r.o. Šaľa. Výstavba zahŕňala
stavebné úpravy cesty III/5085 (regionálna cesta v správe VÚC
Nitra) – teleso okružnej križovatky, dopravné značenie, stavebné
úpravy miestnych komunikácií, nutnú prekládku vodovodu,
prekládku miestnych telefónnych káblov, prekládky diaľkových
telefónnych káblov, verejné osvetlenie, prekládka kamerového
systému, elektrický rozvod NN ako aj terénne a sadové úpravy.

MINISTRI O DOPRAVE
Na pôde mesta sme dňa 5. mája privítali ministrov
vlády SR, a to ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR pána Pavla Prokopoviča a ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR pána Lászlóa Gyurovszkého.
Obaja ministri absolvovali pracovný výjazd – kontrolný deň. V priebehu dňa navštívili Strednú priemyselnú
školu chemickú, kde sa oboznámili s prezentáciou projektu „Digitálni štúrovci“, ktorý podporuje MDPaT SR.
Súčasťou tohto projektu sú aj pripravované školenia pre
občanov Šale a okolia v práci s počítačom a internetom.
Páni ministri si spolu s predstaviteľmi mesta,
zástupcami Slovenskej správy ciest a úradov pre
cestnú dopravu a pozemnú komunikáciu prezreli
novovybudovanú kruhovú križovatku na Námestí A.
Dubčeka a križovatku ulíc SNP a Kráľovskej, ktorá je
nebezpečným a kritickým miestom s častými haváriami.
Rokovanie
ministrov
s
predstaviteľmi
mesta sa orientovalo na riešenie cestného obchvatu
mesta, dopravnej situácie v meste, presmerovania dopravy v centre mesta, na stav komunikácií.
Na bríﬁngu so zástupcami médií nás zaujímal
aktuálny
stav
riešenia
cestného
obchvatu
mesta
a
vyriešenia
nebezpečnej
križovatky ulíc SNP a Kráľovskej.
Podľa vyjadrenia pána ministra Prokopoviča zo
6 variantov obchvatu mesta sú vybraté 3 (čierny,
červený a modrý). Konečný variant je podmienený
stanoviskom MŽP k dopadu obchvatu na životné
prostredia. „Nebudeme proti záujmom mesta v
hľadaní optimálneho riešenia,“ povedal pán minister.
Obchvat by mal byť ﬁnancovaný z fondov EÚ. Podľa
slov primátora mesta bude uprednostnený variant
zakomponovaný do územného plánu mesta a VÚC.
Riešenie križovatky ulíc SNP a Kráľovskej by malo
byť aktuálne v roku 2007, sú pripravené dve možnosti
riešenia. Prvým krokom bude uzavretie zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou správou ciest a mestom.
V budúcom čísle sa vrátime podrobnejšie k danej
problematike.
Mk

Tento projekt bol jedným z ďalších krokov v postupnom riešení
vnútornej dopravy v meste v súlade s koncepčnými dokumentmi
mesta (dopravný generel, Územný plán centrálnej mestskej
zóny) a nadväzoval na v minulom roku zrealizovanú výstavbu
obslužnej komunikácie, ktorá nesie názov Ulica J. Feketeházyho.
Ešte v tomto roku by malo dôjsť aj k zrealizovaniu zámeru pešej
zóny na Hlavnej ulici vrátane riešenia Námestia Sv. Trojice.
Ing. Elena Matajsová, a Ing. Eliška Vargová
vedúca Oddelenia výstavby a územného rozvoja, Referát marketingu a komunikácie

Ministri s primátorom mesta pri prehliadke novej kruhovej križovatky

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO
Dňa 27. apríla sa zišlo Mestské zastupiteľstvo na druhom zasadnutí v roku 2006. Uznesenie zastupiteľstva spolu s hlasovaním poslancov sa
nachádza v plnom rozsahu na internetovej stránke mesta. Súčasne je zverejnené vo vývesnej tabuli mestského úradu.
redakcia
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INFORMÁCIE

HODNOTIACA SCHÔDZA MS SČK
Dňa 27. 3. 2006 sa konalo zhromaždenie členov
Miestneho spolku SČK Šaľa č. 1, na ktorom sa
hodnotila činnosť a hospodárenie MS za uplynulý rok. Na hodnotiacej schôdzi sa zúčastnili
ako hostia zástupcovia mesta – Ing. Tibor Baran,
primátor mesta, a p. Gabriela Fülöpová, ved.
odd. školstva, kultúry a sociálnych vecí MsÚ.
Vyberáme z aktivít MS SČK č. 1 za rok
2005:
• V apríli 2005 sa uskutočnil cyklus cvičení na
prevenciu osteoporózy pod vedením odbornej
rehabilitačnej pracovníčky p. Šajbidorovej v
spolupráci s Klubom dôchodcov č. 1 v Šali.
• V spolupráci so Slovenskou úniou proti osteoporóze sa uskutočnilo v máji 2005 meranie
hustoty kostnej hmoty ultrazvukovým osteodenzitometrom SAHARA. Meranie vykonávali
pracovníci Osteocentra Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n. o. Nitra. Súčasťou
akcie bolo meranie TK i beseda o správnom
životnom štýle a správnom stravovaní v prevencii osteoporózy pod vedením MUDr. Bittera, CSc. Akcie sa zúčastnilo 67 občanov.
• V máji 2005 sa konalo okresné kolo Hliadok
mladých zdravotníkov SČK, ktorého sa členovia a
aktivisti SČK zúčastnili v rozhodcovskom zbore.
• 28. 5. 2005 sa MS SČK č. 1 zúčastnil akcie MsKD Šaľa s názvom Víkend detskej ra-

dosti, ktorý sa konal z príležitosti osláv MDD.
Červený kríž mal svoj stánok, kde si deti s
rodičmi mohli vyskúšať resuscitáciu na fantóme
a obväzovanie. Deti dostali otázky z oblasti
poskytovania prvej pomoci pri nehodách.
Každý, kto navštívil stánok SČK, dostal ako
darček brožúrku o poskytovaní prvej pomoci,
o význame darcovstva krvi alebo brožúrku
k inej zdravotno-výchovnej téme. Súčasne
vykonávali členovia v spolupráci s Mládežou
SČK prvú pomoc pre účastníkov tejto akcie.
• V júni 2005 sa MS SČK č. 1 podieľal
na
zabezpečovaní
prvej
pomoci
na
Šalianskych
slávnostiach
spojených
so 4. jarmokom tradičných remesiel.
• Na návrh SČK bola MUDr. Bitterovi, CSc.
v decembri 2005 udelená Cena mesta Šaľa za r. 2004 a p. Ľubici Somorovej, držiteľke diamantovej plakety
J. Janského, Cena primátora mesta Šaľa.
Primátor Ing. Baran vyjadril spokojnosť s
činnosťou, ktorú spolok robí pre mesto Šaľa
a poďakoval sa za jeho prácu. Členovia a
sympatizanti spolku vykonávajú prvú pomoc pre účastníkov akcií organizovaných
MsÚ (napr. akcie Víkend detskej radosti konané pri príležitosti osláv MDD, Šalianske
slávnosti, jarmok tradičných remesiel a pod.).
Vyjadril podporu činnostiam, ktoré spolok

vykonáva pre občanov mesta a dal prísľub,
že v rámci svojich kompetencií pomôže
pri zviditeľňovaní SČK, pri získavaní
priestorov na akcie, ktoré SČK organizuje
pre mládež a i ostatných občanov mesta.
S uznaním sa vyjadril k bezpríspevkovému
darcovstvu krvi v meste Šaľa, ktoré organizuje pravidelne každý mesiac hematologické oddelenie Nemocnice FORLIFE Šaľa s
Národnou transfúznou službou Nové Zámky.
Bezpríspevkové darcovstvo krvi má v našom
meste tradíciu, o čom svedčí aj veľký počet
darcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú odberov.
Primátor prisľúbil, že i naďalej vyznamenaných darcov krvi príjme na MsÚ a osobne im poďakuje za ich prospešnú činnosť.
O akcie, ktorých cieľom je prevencia proti
osteoporóze (meranie hustoty kostnej hmoty,
cvičenie proti osteoporóze), je veľký záujem,
preto budeme v týchto aktivitách pokračovať aj
v roku 2006. Vo februári 2006 sa uskutočnilo
cvičenie proti osteoporóze, ktorého sa
zúčastnilo 20 cvičeniek. Koncom februára
2006 sa konalo meranie hustoty kostnej hmoty,
ktoré navštívilo 107 záujemcov. Ďalšie meranie sa uskutoční 28. 4. 2006 v SD j vo Veči.
Katarína Petrová, predsedníčka MS SČK Šaľa č. 1

Vyhrajú detské ihrisko pre Veču?
Čoraz menej predstaviteľov samosprávy sa i vo
voľnom čase venuje aktivitám smerujúcim k skvalitneniu života svojich spoluobčanov. Viceprimátor
mesta Šaľa František Botka a prednosta nášho úradu
Jozef Belický opäť raz dokázali, že do tejto kategórie
nepatria. Mestskú časť Veča, ktorá je ich domovom,
sa totiž rozhodli prihlásiť do súťaže o drevené detské ihrisko v hodnote 50,000,- Sk, ktorú v apríli už
po druhý rok vyhlásila redakcia Nitrianskych novín.
Pravidlá sú jednoduché – stačí vystrihovať kupóny v
spomínaných novinách a čo najviac ich odovzdať do
1. júna, kedy sa kraj dozvie víťaza druhého ročníka.
Tím s najväčším počtom kupónov získa prvenstvo a
vytúžené ihrisko. Od minulého roku sa cene tešia deti
Janíkoviec Všetci dúfame, že tento rok sa z víťazstva
Do súťaže sa s predstaviteľmi mesta zapojili aj večianske deti.
stane práve tím spomínanej dvojice predstaviteľov
mesta pod jasným názvom Šaľa-Veča. Prečo sa tak rozhodli a čo ich k tomu viedlo? „V našej mestskej časti je veľa detí a
myslím, že každé nové detské ihrisko sa v tejto betónovej džungli iba zíde.“ Podľa J. Belického ihrisko poteší nielen deti:
„Bývam vo Veči už takmer 20 rokov, sídlisko už začína mať stabilizovaný život a nové ihrisko poteší určite nielen deti, ale
aj dospelých. Zasa môže byť sídlisko o niečo bohatšie a budem len rád, ak sa okrem nás do súťaže
zapojí aj čo najviac Večanov.“
Prispieť môžu aj ostatní Večania, či Šaľania, stačí len do kupónu zo strany 5 Nitrianskych novín uviesť svoje meno a
miesto umiestnenia ihriska, teda Šaľu-Veču. Spomínané kupóny je možné nechať u zamestnancov kancelárie prvého
kontaktu na prízemí Mestského úradu v Šali.
Zabojujme o večianske ihrisko spolu!
M. Strápek
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Murári, tesári, obkladači, sadrokartonisti a pomocní stavební robotníci
Peter Kingsley, s.r.o. stavebná činnosť, Pri Habánskom mlyne, 821 02 Bratislava, prax je výhodou, ubytovanie zdarma, 10 – dňové zálohy, kontakt :
Kollárová 0902423387

Murár

Zoltán Lakatoš, stavebná činnosť, Žihárec 196, s praxou, kontakt : 0908812602

Čašník

Poznámka: prax je výhodou,vhodnejšie pre muža

Robotník v drevovýrobe

GARAI VILIAM GTMZ, Žihárec č. 92
Zodpovedný pracovník: Viliam Garai tel.: 0905609124

Stavebný inžinier

INŽINIERSKE STAVBY,A.S. ,Pázmaňa 22, 927 01 Šaľa
požiadavky : VŠ stavebná, zodpovedný pracovník:
Matušicová
tel.:
031/7711346
kl. 031/7711368, poznámka:
aj pre absolventov

Reštaurácia Biely agát, Jesenského 649, 927 01 Šaľa, požiadavky : vyučený Stavby vedúci
v odbore alebo s praxou kontakt na prevádzke, denne od 10.00 – 14.00 hod. INŽINIERSKE STAVBY,A.S. ,Pázmaňa 22, 927 01 Šaľa
požiadavky : SPŠ staveb. + odborná spôsobilosť, kontakt : p. Matušicová tel.:
Autoelektrikár
031/7711346, poznámka: aj pre absolventov
VODOMONT-VS A.S., Adresa : Murgašova 27, Šaĺa
Stolár
Zodpovedný pracovník: P.Csizmadiová tel.: 7704951-3 kl. kl.206
POLLAK JURAJ, Kráľovská 31, Šaľa
Dizajnér/dizajnérka
Zodpovedný pracovník: P. Polláková tel.: 7713425 , Poznámka: info na prevádzke
POLY AKT A.S., Adresa : Diakovská cesta 13, Šaľa
Stolár
Zodpovedný pracovník: M.Jamrich tel.: 031/7011811
ATIPIC L.JAROŠ , 927 05 Šaľa, Dózsova 27, prevádzka budova COV vo Veči
Elektrikár
Zodpovedný pracovník: L.Jaroš tel.: 031/7722430 kl. 0905 342681
DAISY-ELEKTRO,S.R.O., Adresa : 924 01 Galanta, Staničná 6, zodpovedný
Stolári, elektrikári a strojárov
pracovník: Attila Forro tel.: 031/7806878, poznámka: silnoprúd, na pohovor
Attila Máhr, výroba plastových okien, 925 81 Diakovce 17 – Stará škola,
priniesť CV
podmienky : vyučený, resp. prax v odbore, VP sk. B, kontakt : 0907 494 683
Lakýrnik
Inštalatéri, murári a stavební robotníci
MENERT S.R.O.
Zdeněk Hvězda, inštalatérske práce, 927 05 Dlhá nad Váhom 412
Menert, s.r.o., Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta
Zodpovedný pracovník:
Ing.Szetyinszky tel.:
7806891-92 , poznám- podmienky : vyučený, resp. prax v odbore, miesto je vhodné aj pre absolventa,
ka:
SOU, prax min. 3 roky, žiadosť+CV+súhlas so sprac.os.údajov kontakt : 0903 478 643
zaslať
na
adresu
spoločnosti
al.
vojtech.szetyinszky@menert.sk Šičky na šitie detského textilu
Happy – Juraj Szabo, krajčírstvo, 925 92 Topoľnica 151
Zvárač CO2
požiadavky : vyučená s praxou, plat od 7 500 Sk do 12 000 Sk, kontakt :
MENERT S.R.O.
p.Szabo 0905 2069 817
Menert, s.r.o., Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta
Zodpovedný pracovník: Ing.Szetyinszky tel.: 7806891-92 , poznámka: Vvýrobný pracovník
platný zváračský preukaz, prax min. 2 roky, žiadosť+CV+súhlas so sprac. Trenkwalder Management Partners, s.r.o. , personálna spoločnosť,
os.údajov zaslať na adresu spoločnosti al. vojtech.szetyinszky@menert.sk Miesto práce: Bratislava, charakteristika práce : výroba pre automobilový priemysel, nepretržitá prevádzka, práce v prevádzkách: montáž, karosáreň, lakovňa
Zámočník
Požiadavky : SOU, USO – technický smer výhodou, vstupná lekárska prehliadka,
MENERT S.R.O.
pracovné podmienky : Ubytovanie zdarma, Čistá mzda: 13.000 – 14.000,- Sk netMenert, s.r.o., Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta
Zodpovedný pracovník:
Ing.Szetyinszky tel.:
7806891-92, poznám- to, príspevok na cestovanie, pracovný pomer uzavretý pracovnou zmluvou (nie doka:
SOU, prax min. 3 roky, žiadosť+CV+súhlas so sprac.os.údajov hoda), zabezpečené vstupné školenia, pracovné oblečenie zabezpečené, pitný režim
zaslať
na
adresu
spoločnosti
al.
vojtech.szetyinszky@menert.sk Trenkwalder Management Partners, s.r.o., Svätoplukovo námestie 1/B, 949 01
Nitra, tel.: 037 65 12 062, fax: 037 651 2064, mobil: 0902 922 854, Infolinka:
Pomocní pracovníci na štiepiacu linku na výrobu zámkovej dlažby
18 500, e-mail: sknitra@trenkwalder.com, www.trenkwalder.sk
INVEST, s. r. o., 927 03 Šaľa, P.O.BOX 31, areál Duslo Šaľa
Recepčný – vedúci zmeny
kontakt : p. Perina 031/775 3575
Kaskády, s.r.o., Únovce 504, 927 01 Galanta,
Strojníci na vysokozdvižný vozík so strojníckym preukazom
s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, so znalosťou práce s
INVEST, s. r. o., 927 03 Šaľa, P.O.BOX 31, areál Duslo Šaľa
PC (WORD, EXCEL, program Horec je vítaný), so znalosťou anglického a
kontakt : p. Perina 031/775 3575
maďarského jazyka, požadujeme spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
Elektrikárov na obsluhu a údržbu plnoautomatickej výrobnej linky
a vodičský preukaz skupiny „B“, náplňou práce je ubytovávanie hostí, predaj
INVEST, s. r. o., 927 03 Šaľa, P.O.BOX 31, areál Duslo Šaľa
tovaru a služieb, obsluha zariadení spojených s prevádzkovaním služieb,
so vzdelaním SPŠ elektrotechnická, s praxou min. 5 rokov
platové podmienky od 10 – 15 tis. Sk/mes.
kontakt : p. Perina 031/775 3575

Projekt managera pre vizualizáciu exteriérových plôch
INVEST, s. r. o., 927 03 Šaľa, P.O.BOX 31, areál Duslo Šaľa
VŠ krajinné inžinierstvo, so znalosťou AUTOCAD,
kontakt : p. Faltinovičová 031/775 40 31

Palič

EISEN spol.s r.o., Hlboká 3 / v budove MENERTU /, 927 00 Šaľa
požiadavky : vyučený - prax je výhoda, s platným zváračským alebo paličským preukazom. Zamestnávateľa kontaktujte
vopred telefonicky, treba si priniesť životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov
zodpovední : p. Pintér a sl. Orlíčková tel.: 7701981 al. 0911 915 596

Vodiča s VP „ C + E „s osvedčením na hydraulickú ruku

EISEN spol.s r.o., Hlboká 3 / v budove MENERTU /, 927 00 Šaľa
požiadavky : vyučený –s minimálne 3 – ročnou praxou. Zamestnávateľa kontaktujte vopred telefonicky, treba si priniesť životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov, zodpovední : p. Pintér a sl. Orlíčková tel.: 7701981 al. 0911 915 596

Cukrár / cukrárka a pomocný cukrár / pomocná cukrárka

IMRICH ZILIZI-CUKR.MAJSTER, Tešedíkovo 1369
Zodpovedný pracovník: P. Zilizi tel.: 031/77955262 kl. 0905616794

Ako využívajú občania pracovnú sobotu mestského úradu?
Mestský úrad od 22. apríla úraduje aj v sobotu. Zaujímalo nás,
v akom rozsahu využívajú občania možnosť vybaviť si svoje
záležitosti. Zistili sme, že v sobotu 22. apríla využilo túto
možnosť 8 občanov, z ktorých 3 navštívili pokladňu a zaplatili dane a poplatky vo výške 6.443,-Sk, overovanie podpisov
potrebovali tiež 3 občania a 2 prišli na evidenciu obyvateľov.
29. apríla navštívili mestský úrad iba 4 občania, 3 v pokladni
zaplatili 2.168,-Sk a 1 potreboval overiť podpis. Návštevnosť
je zatiaľ nízka, málo občanov využíva sobotné služby mestského úradu. Každú sobotu sú k dispozícii kancelária prvého
kontaktu, pokladňa, evidencia obyvateľstva a kancelária pre
osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Mk

ZAMESTNANIE

Voľné pracovné miesta k dispozícii pre okres Šaľa ku dňu 27.4.2006
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ŠPORT, ZÁBAVA

Hádzanárska sezóna končí. Môžeme byť spokojní? ŠPORTOVÝ SERVIS

Prečo až tretie miesto?

Streľba
20. – 21. 5. Liga mládeže (puška
– pištoľ) Strelnica ŠSK
10. 6. Majstrovstvá kraja Nitra
– puška Strelnica ŠSK
11. 6. Majstrovstvá kraja Nitra
– pištoľ Strelnica ŠSK

A náhrada?

Futbal - II. liga
13. 5. Šaľa – Rimavská Sobota
štadión o 17,00 h
24. 5. Šaľa – Podbrezová
štadión o 17,00 h

Je tesne pred skončením hádzanárskeho ligového ročníka. Po dlhodobej časti skončilo družstvo
HK Duslo Šaľa až na treťom mieste. Pre fanúšikov hádzanej poradie, s ktorým nepočítali.
Pravdepodobne ani hráčky a funkcionári klubu. Pravda, na palubovkách hralo nové družstvo,
niektoré výsledky však boli prekvapujúce, hra tiež nie vždy uspokojovala. S viacerými otázkami sme sa obrátili na tajomníka HK a predsedu výkonného výboru p. Ladislava Kováča.
Predovšetkým preto, lebo prišlo k značnej obmene hráčskeho kádra. Z vlaňajšieho
odišlo až 8 hráčok /Dubajová – Dánsko, Hrabovská – Nemecko, Stuparičová,
Caltíková, Harišová – Maďarsko, Sedláková – Rakúsko, Štetáková a Fábyová – MD/. Bolo to veľmi výrazné oslabenie, boli to hráčky aj reprezentácie.
Rozhodnutie padlo, že budeme hľadať hráčky staršie ako 23 rokov, ktoré sú voľné a za ktoré
netreba platiť. Prišli hráčky zo Šurian (Csalava, Váradyová, Pileková), z Bánoviec (Antalová),
Partizánskeho (Púčiková), z Nemecka sa vrátila Vlčková, z materskej Némethová i Šalatová.
Treba povedať, že odišla väčšia kvalita než prišla. Formovanie nového družstva potrebuje čas.

Niektoré výsledky boli prekvapivé, ktoré?

Zbytočná bola prehra v Prahe so Sláviou, za takú možno považovať aj prehru v Olomouci, no a vysoká prehra v Michalovciach. Zapríčinila to kolísavá výkonnosť
viacerých hráčok, veľa technických chýb, nepresná streľba, psychická labilita. Napríklad Michalovce majú silnejšiu lavičku, u nás na všetkých postoch nie
je rovnocenná náhrada. Mnohé staršie hráčky už ťažko prerobiť v návykoch.

Aké sú šance v play – off?

Cez Banskú Bystricu chceme postúpiť, no a potom sa uvidí. S Michalovcami začíname v prípade postupu do ﬁnále vonku, družstvo určite chce vyhrať.

Aký bude budúci rok?

Snahou bude družstvo omladiť, vychovať vlastné hráčky a získať talentované. O
menách je teraz ešte predčasne hovoriť, múdrejší budeme koncom mája. Verím, že o
rok bude družstvo kvalitnejšie, schopné dosahovať dobré výsledky. Veď v medzinárodných súťažiach postúpilo družstvo až do 4. kola EHF, čo treba pozitívne hodnotiť.

Šalianske hádzanárky v plnom nasadení

Šaľa má širokú základňu hádzanej, v družstve dospelých sa ich uchytí málo.
Prečo?

To je téma na samostatný rozbor. Dobrá je práca v školách, v športových triedach i v tréningových strediskách. Je tam dosť kvalitných trénerov, lenže po základnej škole sa rozídu väčšinou
inde. Chýbajú športové triedy na stredných školách, aby tu mohli zostať študovať a hrať.
Tento rok okrem domácich súťaží obsadíme v auguste medzinárodné turnaje mládeže v Maďarsku vo Veszpréme a Karvinej v Čechách. Budeme mať možnosť
porovnať výkonnosť našich hráčok s konkurenciou, verím, že budeme úspešní.
Čo povedať na záver? Snáď iba toľko, že pri múdrych rozhodnutiach, kvalitnej práci, dobrých podmienkach, tréningovom úsilí, psychicky vyrovnanom družstve budú aj dobré výsledky a kvalitná hra. Potom bude aj hľadisko
plné. Doteraz počet divákov ubúda. A hádzaná sa hrá predsa pre nich.
redakcia

Hádzaná – ﬁnále
13. 5. Šaľa – Michalovce
športová hala o 18,00 h
14. 5. Šaľa – Michalovce
športová hala o 10,30 h

Šaľa – Banská Bystrica 3 : 0
Takýmto
výsledkom
sa
skončil semiﬁnálový súboj
hádzanej žien. Po dvoch
domácich víťazstvách, ktoré
boli poznačené bojovnosťou,
úsilím, no aj množstvom
technických
chýb
a
nepresnosťou, sa naše hádzanárky
predstavili
na
palubovke v B. Bystrici
v treťom zápase. Zdolali
domáce družstvo o tri góly
výsledkom 20 : 17 a celú
sériu vyhrali 3 :0. Šalianky
viedli celý zápas, vynikajúco
chytala Fabiánová, strelecky
sa presadili skúsené hráčky
(Halásová – 7 gólov, Vlčková
- 5, Šalatová – 3). V zápase
bolo dosť nervozity i chýb,
dominovala však koncentrácia i chcenie Šaľaniek.
Blahoželáme a veríme, že aj
ﬁnále prinesie kvalitnú hádzanú a priaznivý výsledok.
Príďte
povzbudiť
naše
hráčky v zápasoch proti
Michalovciam, aby sezóna
skončila získaním ďalšieho
titulu pre naše dievčatá,
náš klub, naše mesto.
MK

Plachá modlitba
za mamkino srdce

Zberový kalendár separovaného zberu

Keby som videla i v najskrytejšom
sníčku, kde na zemi je toľko dobrých
slov, zložila by som z nich modlitbu za
mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.
Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.
Mama je láska. Lebo aj Boh je láska.
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.
„Kde som ju videl, odkiaľ sme si
známi?“ usmial sa Stvoriteľ,
keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.
Pretože raz aj On jej zverí svojho Syna.
Báseň Milana Rúfusa zo zbierky
Modlitbičky venujeme všetkým mamám,
starým mamám, krstným mamám za ich
lásku, každodennú starostlivosť, za podanie ruky, za úsmev, nepokoj i za slzu
v oku, za silu, vieru i nádej, za to, že
boli, sú, že v zdraví tu s nami budú veľmi
dlho, proste preto, že ich máme radi.

MK

Nové múriky ku
kontajnerom

Vážení občania, v nasledovných riadkoch Vás chceme upozorniť na možnosti v oblasti separovania
komunálneho odpadu, ktoré má k dispozícii každý Šaľan.
Kde ? : pri kotolni vo Veči na konci Ul. Fr. Kráľa
Prevádzková doba Zberového dvora:
Pondelok: 8, 00 - 18, 00 hod.
Streda:
8, 00 - 18, 00 hod.
Piatok:
8, 00 - 18,00 hod.
Sobota:
8, 00 - 14, 00 hod.
Pri odovzdávaní zložiek komunálneho odpadu je potrebné riadiť sa pokynmi obsluhy Zberového dvora a
preukázať sa dokladom totožnosti. Zber je pre občanov mesta- fyzické osoby, bezplatný.
Čo môžete doniesť na Zberový dvor ?
▪ opotrebované pneumatiky od osobných automobilov
▪ kovové obaly a iné kovy neznečistené NL (najmä chemikáliami, olejmi a i.)
▪ stará elektronika z domácností bez NL ( napr. nefunkčné práčky, odstredivky, žehličky, umývačky
riadu, mikrovlné a teplovzdušné rúry, kávovary, elektronáradie, sušiče na vlasy, ohrievače, rozhlasové
prijímače, videá, gramofóny, telefóny, mobilné telefóny bez batérií, fotoprístroje, počítače, klávesnice
/nie obrazovky/, šijacie stroje a i., nie televízory a chladničky)
▪ drevený odpad (dosky, staré lavičky, bytové jadrá, staré dvere, starý nábytok a i.) neznečistené NL
▪ sklo a sklené obaly neznečistené NL
▪ staré sanitárne zariadenia z kúpeľní
▪ papier a papierové obaly neznečistené NL
▪ plasty a plastové obaly (PET fľaše, plastové kelímky od potravín, rôzne výrobky z pevných plastov:
kvetináče, ramienka, koše na odpadky, na prádlo, rôzne misky, cukorničky, odkvapkávače, police,
zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie- /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu,
plastový záhradný nábytok, fólie a i.) neznečistené olejmi a NL
▪ jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách (nie oleje z automobilov a i.)
▪ viacvrstvové kombinované materiály- tzv. Tetra Pack- neznečistené

V uplynulých dňoch na niek!!! zbierané zložky sa odoberajú roztriedené, nie ako zmesový odpad !!!
torých stanoviskách kontajnerov sme zbadali čulejší OD RODINNÝCH DOMOV
ruch. Objavili sa remeselníci, * PAPIER, SKLO, PLASTY - každú sobotu, vrecia vyložiť najneskôr do 9,00 hod.
stavebný materiál a začali * BIOLOGICKÝ ODPAD - HARMONOGRAM vývozov
2 vývozy:
10. a 11., 24. a 25.
vznikať múriky okolo kon- Marec:
2 vývozy:
07. a 08., 21. a 22.
tajnerov. Chválime, pretože Apríl:
Máj:
2
vývozy:
05. a 06., 19. a 20.
sa zlepší životné prostredie,
Jún až október:
vývoz každý týždeň
papiere a iný odpad nebude
November:
2 vývozy:
03. a 04., 24. a 25.
roznášať vietor, pohľad na VÝVOZNÝ DEŇ
celé odkladacie miesto bude VEČA - PIATOK - odpad je potrebné vyložiť do 15, 00 hod.
estetickejší, občania si tento ŠAĽA - SOBOTA - odpad je potrebné vyložiť do 12, 00 hod.
postup pochvaľujú.
Už
v roku 2005 vzniklo niekoľko OD BYTOVÝCH DOMOV NA SÍDLISKÁCH
takýchto stanovísk. V tomto *SKLO - kontajnery sa vyvážajú 1 x do mesiaca, alebo podľa naplnenia
roku vzniknú nové múriky na *PAPIER a PLASTY - každú sobotu, vrecia vyložiť k stanovišťu kontajnerov najneskôr do 10,00 hod.
Nešporovej ulici, Ul. M. M.
Žiadame všetkých občanov, aby v záujme čistoty verejných priestranstiev nevykladali separáty a biologHodžu, 1. mája, Kukučínovej,
ický odpad mimo vývozných dní.
Okružnej a Ul. SNP, spolu
!!! Vyloženie separátov mimo určených dní bude považované za zakladanie čiernej skládky
7 stanovísk bude vyno(pokuta do výšky 5 000,- Sk) !!!
vených. Ako povedala Ing.
Disco bar Hviezda otvára sezónu v Diakovciach.
G. Braníková, vedúca oddIng. Haládiková, OŽP a SÚ
elenia komunálnych činností
MsÚ, na túto akciu je z mestVydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam za mesiac Apríl 2006
ského rozpočtu vyčlenených
Ing. Peter Magdálik
Budovatľská 553, Šaľa – predaj rybárskych potrieb
300 tisíc Sk. Dúfame, že
Leidl Robert
Dolná 524/1, Šaľa – predaj darčekového tovaru
aj v rokoch nasledujúcich
Ildikó Takácsová
Štúrova 1, Šaľa – prevádzkovanie cestovnej agentúry
P. M. U. spol. s r.o.
SNP 927 (OD Kauﬂand), Šaľa – prevádzkovanie lahôdok
táto akcia bude pokračovať.

MK

Bc. Horváthová, OSPaRM

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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INFORMÁCIE

Informácia pre verejnosť – SPŠ chemická organizuje
Stredná priemyselná škola chemická Šaľa, Pázmaňa 23, už niekoľko rokov
pomáha prostredníctvom kurzov, zameraných na prácu s výpočtovou technikou a internetom, k zvyšovaniu digitálnej gramotnosti občanov mesta
Šale a okolia. Školenia vedú skúsené lektorky, RNDr. Nadežda Pappová
a Ing. Anna Keseliová. Od roku 2005 sme MS IT akadémiou, máme teda
podporu Microsoftu na používanie najnovších produktov tejto ﬁrmy. Ako
škola, vychovávajúca žiakov v študijných odboroch obchodná akadémia
a technické a informatické služby v chémii, sa zameriavame na využívanie
kancelárskeho balíka MS Ofﬁce 2003 a internetu. Ako MSITA môžme na
všetkých svojich školeniach využívať školiace materiály a portály ﬁrmy Microsoft. Lektorka našej MSITA, RNDr. Nadežda Pappová, získala za svoju
prácu v roku 2005 ocenenie Najlepší lektor MSITA roku 2005 na Slovensku.

Chceli by sme Vás aj touto cestou informovať o našich aktivitách,
ktoré robíme pre občanov:

Školenia sú naplánované v popoludňajších hodinách tak, aby boli absolvované za 1-2 týždne. Termíny začiatkov školení sú 19.04.2006 a
29.05.2006. Ďalšie termíny budú v mesiacoch júl 2006 až október 2006.
Účastníčky tohto školenia sa spolupodieľajú na nákladoch školenia sumou:
nezamestnané: zdarma (potvrdenie z ÚP)
ženy na MD: 150,- SK
školstvo:
300,- SK
ostatné:
400,- SK.
3. Konzultačné stredisko
Pre občanov ponúkame tiež činnosť Konzultačného strediska, kde si môžu
precvičiť konkrétne činnosti práce s počítačom, operačným systémom Windows
2000 a Windows XP, činnosti s využitím aplikácií MS Ofﬁce 2003. Konzultačné
stredisko možno navštevovať každý utorok v popoludňajších hodinách, po predchádzajúcom dohovore. Kontaktovať nás môžete telefonicky na č.t. 0905 933 008.
Pre absolventov našich kurzov je v roku 2006 využitie služieb Konzultačného
strediska zdarma, ostatní prispievajú sumou 50,- SK za každú začatú hodinu.
4. Počítač v práci MŠ a Počítač v práci MŠ II
V súčasnosti v spolupráci s MC Bratislava usporadúvame školenia, určené
učiteľkám MŠ. Počítač v práci MŠ je 20 hodinové školenie, zamerané na základy práce s počítačom, internetom, s textovým editorom a tvorbou prezentácií.
Plánované termíny začiatkov školení sú 21.04.2006 a 12.05.2006. Účastníčky
tohto školenia sa spolupodieľajú na nákladoch školenia sumou 300,- SK.
Počítač v práci MŠ II je 16 hodinové nadstavbové školenie, zamerané
na prácu s tabuľkovým procesorom, prácu s programami pre deti a základy používania detského programovacieho jazyka Baltik. Plánované
termíny začiatkov školení sú 05.04.2006 a 24.05.2006. Účastníčky tohto školenia sa spolupodieľajú na nákladoch školenia sumou 200,- SK.
V ďalšom období plánujeme v rámci projektu: Digitálni štúrovci: Počítač a
internet – pomoc je pre každý vek školenia pre občanov Šale a okolia:

1. Školiace centrum Infoveku
Stredná priemyselná škola chemická, Šaľa – je školiacim centrom Infoveku od
roku 2004. V rámci projektu „Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia
informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa - Projekt informatizácie regionálneho školstva” vykonávame školenia učiteľov základných a
stredných škôl, ktorí následne získavajú certiﬁkát s celoštátnou platnosťou.
V roku 2006 bol projekt rozšírený aj na cieľovú skupinu vychovávateľov
ŠKD, asistentov učiteľa, učiteľky na MD. Projekt dáva možnosť (zatiaľ
nie povinnosť) každému učiteľovi ZŠ a SŠ, aby bol zdarma preškolený na
využívanie IKT vo svojej práci. Nakoľko tento projekt je naplánovaný do konca roku 2006, po tomto termíne nebude možné prípadných záujemcov školiť
bezplatne. Školenia v našom školiacom centre prebiehajú v popoludňajších
hodinách a úspešne ich absolvovalo už 250 účastníkov. Prípadní ďalší záujemcovia sa môžu prihlásiť formou prihlášky, ku ktorej je potrebné pripojiť
neanonymnú anketu. Prihláška musí obsahovať potvrdenie zamestnávateľa.
O presných termínoch školení budeme informovať neskôr.
2. Počítač a internet pre ženy a v práci ženy
Prihlášky na jednotlivé školenia zasielajte na adresu:
V rámci projektu Digitálni štúrovci: SPŠCH Šaľa občanom sme pripravili toto
SPŠCH Šaľa, Pázmaňa 23, 927 01 Šaľa
15-hodinové školenie, ktorého obsahom sú:
a. Základy práce s PC – 5 hod. – popis počítača, charakteristika
operačného systému, zapnutie a vypnutie počítača, najčastejšie probVÝBEROVÉ KONANIE
lémy a ich odstránenie, spustenie aplikácie, práca so súbormi a adresárna konateľa obchodnej spoločnosti
mi, práca s prídavnými zariadeniami (disketa, tlačiareň, skener,...),
komunikácia prostredníctvom miestnej siete, spracovanie zvuku,...
Mestská ekologická tepláreň Šaľa, spol. s r. o.
b. Internet a jeho služby – 5 hod. – charakteristika internetu, prístup na internet, poskytovatelia prístupu, e-mail-u, web priestoru, ďalšie služby,
práca s elektronickou poštou, internet ako zdroj informácií, vyhľadávače,
Požiadavky:
vyhľadávacie servre, slovenské vyhľadávače, vyhľadávanie informácií,
ponuky práce, dovolenky, cestovné poriadky, nakupovanie cez internet,...
c. Využitie kancelárskeho balíka MS Ofﬁce – 5 hod. – základy práce
1) vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického
s kancelárskym balíkom – vytvorenie, úprava, kopírovanie, uchovanie,
smeru
zobrazovanie textov, tabuliek a obrázkov, základy tvorby prezentácií
2) bezúhonnosť /odpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace/

Rozšírenie distribučnej siete
V aprílovom čísle sme zverejnili distribučnú sieť mesačníka Šaľa.
Žiaľ, nie na všetky miesta sa mesačník dostal. Ospravedlňujeme
sa, nebolo to zavinené redakciou, pousilujeme sa veci napraviť,
zmätky spôsobil rozvoz. Zároveň oznamujeme rozšírenie
distribučnej siete o základné a materské školy i centrum
voľného času. Školy a CVČ si budú môcť prevziať mesačník
v budove mestského úradu na spoločnom školskom úrade.
redakcia

Disco bar Hviezda otvára
sezónu v Diakovciach.

Dňa 27. mája otvára sezónu Termálne kúpalisko Diakovce. Na
slávnostnom otvorení v disco bare Hviezda zahrá i známa
maďarská
skupina
GROOVEHOUSE.
Zároveň
sa otvára aj spomínaný disco bar, v ktorom sa budú
každú sobotu konať diskotéky s hudobnými hosťami.
Všetci návštevníci sú srdečne vítaní

3) minimálne 5 rokov odbornej praxe / v riadiacej pozícii /
4) manažérske a osobnostné predpoklady /psychodiagnostické
vyšetrenia zabezpečí MsÚ/
5) znalosť práce s výpočtovou technikou
6) znalosť cudzieho jazyka vítaná
7) predloženie koncepcie zvyšovania ekonomickej efektivity
tepelného hospodárstva

Predpokladaný nástup do zamestnania: júl 2006
Termín uzávierky prihlášok: 29. máj 2006 do 15.00 h
Termín výberového konania: 8. jún 2006
zasadačka MsÚ na prízemí o 13,00 h
Podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesným životopisom, dokladmi o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, bezúhonnosti a odbornej praxi, ako aj
koncepciu možno
osobne na personálny referát mestského úradu, prípadne poslať poštou.

Mestský úrad, Zn. „Vk MET“
Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 00 Šaľa
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Kaplnka Feketeházyho

Večianske stavanie mája
Stalo sa už tradíciou, že sa v posledný
aprílový deň postaví máj. Nebolo tomu
inak ani tento rok, a tak sme sa v nedeľu
popoludní zasa stretli pred Spoločenským
domom vo Veči. Hlavnými organizátormi
podujatia boli Večiansky hasičský zbor
a Mestské kultúrne stredisko Šaľa. Po
privítaní všetkých prítomných sa slova ujal
viceprimátor mesta Šaľa Ing. František
Botka, ktorý predniesol krátky príhovor.
Nasledovalo zdobenie a samotné stavanie
májového stromu. Tu sa svojej úlohy chopili
hasiči, ktorým sa už po mnohoročných
skúsenostiach podarilo máj postaviť na
prvý krát. Pre večanov bol pripravený
aj program, v ktorom vystúpili deti z
našich kultúrnych zariadení: KS Večierka
a SD Veča. Najprv to bol detský rómsky
folklórny súbor KHAMORO, za nimi sa
predstavili dievčatá z tanečnej skupiny
REBELKY, ktoré vystriedali malí breakeri.
Popoludňajší program uzavrel svojim
vystúpením Tanečný klub JUMPING
Šaľa. Veríme, že sa táto tradícia zachová
aj naďalej a po roku sa znova stretneme.
Katarína Botlová

Už niekoľko týždňov pokračujú rekonštrukčné práce Feketeházyho kaplnky
na miestnom cintoríne. Kaplnka už dostala nový krov, strechu, opravená bola zvonica,
vynovený kríž na zvonici, zreštaurovaný samotný zvon. Opraviť však treba aj fasádu
kaplnky, vnútorný interiér, zreštaurovať sochy svätých, opraviť schody i zábradlie.
Všetko sa to deje z iniciatívy p. Ivana Wanáka, ktorý je po niekoľkých
generáciách potomkom popredného európskeho staviteľa a konštruktéra, rodáka
zo Šale Jána Feketeházyho, ktorý je v krypte pod kaplnkou aj pochovaný.
Rodinnú kryptu Feketeházyovcov postavil ešte Dominik Feketeházy,
otec konštruktéra, a jeho svokor Jozef Fekete. Zvonicu so zvonom
dala urobiť vdova po Jánovi Feketeházym k 1. výročiu jeho úmrtia.
Zámerom p. Wanáka je zrekonštruovať kaplnku tak, aby bola dôstojným
miestom
posledného
odpočinku
členov
rodiny
Feketeházyovcov.
Pravda, to všetko stojí značné peniaze. Predpokladané náklady
na rekonštrukciu sú vyše 300 tisíc Sk. Doteraz ﬁnančne prispeli
potomkovia, dve zbierky na bohoslužbách vyniesli niekoľko tisíc korún.
Po dohode niekoľkých obdivovateľov J. Feketeházyho predložil na
aprílovom zasadnutí MsZ poslanec J. Varšányi návrh na spoluﬁnancovanie
rekonštrukcie kaplnky aj z rozpočtu mesta. Výsledkom návrhu bolo
uznesenie MsZ, ktoré ukladá prednostovi mestského úradu nájsť v
rozpočte mesta 150 tisíc Sk, ktorými by mesto prispelo na rekonštrukciu.
Osobnosť J. Feketeházyho bude tak pripomínať v Šali nielen pamätná doska
na budove MsÚ, publikácie, ale aj zrekonštruovaná kaplnka, ktorá bude ctiť
pamiatku šalianskeho rodáka a tých, ktorí sa na jej zachovaní podieľali.
MK

Vo Veči stavali máj deti materskej školy
K 1. máju už tradične patrí stavanie mája.
Už niekoľko storočí príchod mesiaca máj, symbol lásky, života je zvýraznený
tradičným obyčajom zdobenia koruny stromu farebnými stuhami, kde každá farba
má svoj symbolický význam, zavesením fľaše vína – ako symbolu života, spevom a
tancom, veselosťou. Viaceré správy hovoria dokonca o tom, že stavanie ozdobeného
stromu zaviedol už v 1. storočí po Kristovi sv. Jakub, jeden z prvých apoštolov.
Vo Veči tieto tradície pretrvali. Po rozhodnutí Rady školy pri MŠ na Hollého ulici sa rodičia,
učiteľky i deti dohodli, že postavia máj pre Večanov. Pripravili farebné stuhy, venčeky, s
učiteľkami nacvičili pekný program – piesne i tance. Rodičia z iniciatívy predsedu Rady
školy a poslanca MsZ p. L. Košičára zabezpečili strom – máj a slávnosť mohla začať. V
piatok dopoludnia 6 tried, temer 150 detí spievalo, tancovalo, upútali rodičov, okoloidúcich,
najviac radosti mali zo zdobenia mája. Miesto fľaše vína pripevnili fľašu jablčnej šťavy,
no a dospelí im pomohli strom postaviť. Spoločným tancom a spevom vyjadrili svoju
radosť z postavenia mája. Celý program veľmi pekne moderovala p. učiteľka Kubicseková.
Určite pri príchode i odchode z materskej školy, či pri prechádzkach poteší postavený máj
srdiečko škôlkarov. A nielen ich, aj nás dospelých. Škoda, že podobné príjemné chvíle
sa neudiali aj v Šali. V minulých rokoch stáli v Šali aj dva máje, tento rok ani jeden.
MK

Rodičia, deti a ich učiteľky pri stavaní mája

KULTÚRA

Rekonštrukcia Feketeházyho kaplnky
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DEŇ ZEME

KULTÚRA

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA STO D IDO 2006
JEDNODUCHO TANEC 2006

21. apríla sa o 13.00 h pred Domom kultúry v
Šali začalo podujatie Deň Zeme v meste Šaľa.
Hlavným organizátorom podujatia bolo Mestské kultúrne stredisko v Šali, ktoré si pre deti
pripravilo zaujímavý program. O 13.00 h sme
začali vytváraním obrazcov, na ktorom sa
zúčastnili všetky škôlky zo Šale a ktoré ste mohli
vidieť 1. mája pred Mestským úradom v Šali. O
13.45 h nás zástupca primátora Ing. František
Botka oboznámil s krokmi, ktoré mesto Šaľa
uskutočňuje celoročne na zlepšenie životného
prostredia v meste. Následne potom sme sa preVíťazi jednotlivých kategórií a disciplín:
sunuli s deťmi do parku vedľa Domu kultúry, kde
Street Dance Show Duo DVK
V. Borovská, Ch. Valentová, Jumping Šaľa deti s Ing. Botkom symbolicky zasadili strom
Street Dance Show skupina DVK
Lentilky Žilina
– višňu. O 14,00 h už bolo pripravené divadielko
Street Dance Show skupina JVK
Fanatic Levice
Dunajka s hrou Vyčistime si rozprávku, kde sa deti
naučili triediť odpad - sklo, papier a umelú hmotu.
Street Dance Show Duo JVK
D. Kokošíková, B. Liptáková, Lentilky
Súbežne s týmto programom nám prebiehali aj
Electric Boogie sólo JVK
Matúš Pyšný, Five Style Martin
eko-súťaže na 5 stanoviskách, kde sme triedili
Disco Free Style sólo - dievčatá JVK Ivana Kostelanská, Lentilky
odpad, navliekali cestoviny, priraďovali zviDisco Dance chlapci JVK
Viktor Bukový, Element B.Bystrica
eratá k výrobkom a iné. Užitočné informácie
Disco Dance dievčatá JVK
Zuzana Kaduková, Element B.Bystrica
sme sa dozvedeli v stánku Regionálnej energetDisco Dance skupina JVK
Scream Senica
ickej agentúry, u Priatelov Zeme, Greenpeace a
Disco Dance Formation JVK
Scream Senica
Živica. Takto sme oslávili Deň Zeme u nás v Šali.

V dňoch 7. a 8. 4. 2006 sa v športovej hale v Šali uskutočnili Majstrovstvá Slovenska disciplín IDO pod názvom Jednoducho tanec 2006. Organizátormi tohto
pekného tanečného podujatia boli TK Jumping Šaľa, MsKS Šaľa a Mesto Šaľa.
Súťaže sa zúčastnilo 1000 tanečníkov z 30 tanečných súborov z celého Slovenska.
Súťaž prebehla podľa pravidiel Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO.
Prekrásne tanečné výkony našich tanečníkov veľakrát potrápili porotu, ktorá
to mala veľmi ťažké, ale nakoniec dopadlo všetko dobre. Boje o tituly Majstrov Slovenska a nominácie na Majstrovstvá sveta a Európy 2006 sa skončili
aj pre náš Tanečný klub Jumping Šaľa úspešne. Všetci odchádzali spokojní.

Disco Dance Duo JVK
Break Dance sólo JVK
Street Dance Show skupina HVK
Street Dance Show duo HVK
Electric Boogie sólo HVK
Disco Free Style sólo - ženy HVK
Disco Dance muži HVK
Disco Dance ženy HVK
Disco Dance skupina HVK
Disco Dance Formation HVK
Disco Dance Duo HVK
Show Dance Formation HVK
Break Dance sólo HVK

D. Kokošíková, B. Liptáková, Lentilky
Michal Petrigáč, Trend Poprad
Fresh Krupina
A. Hasarová, D. Melegová, Grimmy
Peter Tison, Exjumper Močenok
Ivana Freudenfeldová, Freez Žilina
Filip Jankovič, Aura Trenčín
Ivana Freudenfeldová, Freez Žilina
Scream Senica
Scream Senica
B. Ševčíková, F. Jankovič, Aura
Spektrum Bratislava
Andrej Urysiak, Outbreak Poprad

Martin Hipp

Ďalšie umiestnenia členov TK Jumping Šaľa:

2.miesto Nikola Mikušová – Disco Dance dievčatá - JVK
2.miesto Peter Osvald – Electric Boogie sólo - JVK
2.miesto TS JUMPING - M.F.!!! – Street Dance Show skupina - HVK
2.miesto Fraňo Kalaba – Electric Boogie sólo - HVK
3.miesto Peter Osvald - Disco Dance chlapci - JVK
4.miesto TS JUMPING - SA - Disco Dance formácia - HVK

Viceprimátor Ing. Botka spolu s deťmi pri sadení stromu

Naša vďaka patrí aj sponzorom podujatia. Sú to: ProCS s.r.o. Šaľa, Menert s.r.o. Šaľa, Champion Slovakia Nitra, Izostap Šaľa, Autoproﬁt Šaľa, Europumps Šaľa, Speko s.r.o. Šaľa, Bautech Projekt s.r.o. Šaľa, Ing. Lívia
Porubská – Sting Šaľa, Ing. Ladislav Sellyei Selice, Geos – Peter Petro
Šaľa, Ivan Magdálik – MGM Šaľa, Eisen – recycling s.r.o. Šaľa, Albex Plus
s.r.o. Nitra a mediálnym partnerom Rádio Max, TV Zobor a Slovo Šaľanov.
Ak máte záujem prihlásiť sa do TK Jumping Šaľa, tak všetky informácie získate
na www.tk-jumping.szm.sk
Bohumil Kadúc, prezident TK

Prehľad obyvateľstva v meste Šaľa apríl 2006
Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

7

16

12

40

SPEVOKOL V TELČI
V dňoch 24. až 26. marca sa v krásnom a svojráznom moravskom meste Telč uskutočnil
štrnásty ročník „Stretnutia speváckych zborov“.
Tento ročník bol vo svojej histórii po prvý raz
obohatený o účasť zboru zo zahraničia. Okrem
piatich českých zborov tu vystúpil so svojím
repertoárom aj zbor Caecilia chorus zo Šale.
Vďaka kultivovanému prejavu, farebnej hlasovej vyváženosti a pestrému repertoáru si získal
rešpekt nielen v publiku, ale aj u samotných
zúčastnených zborov. Zbor tak získal nielen
nové skúsenosti, ale aj kontakty na zbory a
zborové podujatia. Okrem toho aj v tomto smere
utužil priateľstvo s partnerským mestom Telč.
Mgr. art Eva Bogárová
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Pieskoviská a detské ihriská
Mesto Šaľa ako prevádzkovateľ pieskovísk začalo s povinnou údržbou pieskovísk na území mesta, ktorá spočíva v
prekopaní, v prehrabaní a v prepratí
piesku podľa príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR. Doplnenie
chýbajúceho piesku budeme realizovať
v najbližších dňoch v spolupráci s
Povodím Váhu. Nenavštevované
pieskoviská budú postupne preorientované na trávnatú plochu. Predpokladá sa, že v budúcnosti sa vybudujú
väčšie komplexy oplotených detských
ihrísk. Týmto chce mesto prejsť na
účelnejšie a efektívnejšie využitie
detských ihrísk. V letných mesiacoch
sa začína výstavba prvého komplexu
detského ihriska medzi bytovým domom na ulici ČSĽA a nákupným
komplexom. Pri výbere lokality sme
postupovali podľa určitých kritérií,
ako sú vlastníctvo pozemku, počet
detí do 12 rokov žijúcich v najbližšom
okolí a bezpečnosť územia. Celý
areál detského ihriska bude oplotený
a osvetlený, s rozmermi 27,70 m x
13,20 m. Dispozične bude ihrisko
rozdelené na päť častí, ktoré boli
odsúhlasené technickou inšpekciou
a regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Je nutné spomenúť, že
mesto požiadalo MF SR o nenávratný
ﬁnančný príspevok vo výške 250 tis.
Sk na vybudovanie ďalšieho ihriska.
Žiadame obyvateľov, aby nevenčili
svojich štvornohých miláčikov na
pieskoviskách a ani v okolí detských
ihrísk, pretože tým ohrozujú zdravie
detí. Občanov, ktorí prerábajú bytové
jadrá, príp. uskutočňujú stavebné
práce vo svojich bytoch, žiadame,
aby nebrali piesok z pieskovísk.
Ing. Gabriela Braníková
vedúca oddelenia komunálnych činností

www.sala.sk
denné informácie o dianí v našom
meste

AKO DOPADLO JARNÉ UPRATOVANIE?
Je za nami prvá etapa jarného upratovania v roku 2006, ktorá prebehla v Šali v dvoch termínoch : 7.-8. apríla a 21.-22.4. apríla. Ako i po iné roky upratovanie zorganizovali spoločne MsÚ v
Šali a ﬁrma Syko Šaľa s.r.o. V dnešných dňoch sa už ﬁrma pretransformovala na SITA Slovensko
a.s. Prevádzka Šaľa – takže v ďalších dňoch sa s ňou budete stretávať už len pod týmto názvom.
Počas oboch termínov bolo na území Šale rozmiestnených po 13 VOK na nasledovných lokalitách:
Šaľa I.
1.ul. Nábrežná
2.ul. Hviezdoslavova / M. R. Štefánika
3.ul. Vinohradnícka / Družstevná
4.ul. Školská / M. R. Štefánika
5.ul. Školská – pri amﬁteátri
6.ul. Družstevná
7.ul. Orechová
8.ul. V. Šrobára
9.ul. Jesenského / Jazerná
10.ul. Jarmočná
11.ul. Kukučínová
12.ul. J. Palárika
13.ul. P. J. Šafárika
Spolu

Počet vývozov
6
4
4
6
4
4
5
4
6
4
5
4
3
59

Množstvo v t
15,56
7
6,33
17,61
6,67
9,23
9,34
4,05
11,89
6,58
5,99
5,47
4,41
110,13

Šaľa II.
1.ul. Váhová / Robotnícka
2.ul. Bottova
3.ul. Partizánska
4.ul. Hlboká
5.ul. Švermova / Kráľovská
6.ul. Smetanova / SNP
7.ul. Kpt. Jaroša
8.ul. Mostová
9.ul. Murgašova
10.ul. Novomeského
11..ul. 1mája / 8. mája
12.ul. Murgašová/ SNP
13.ul. Jesenského / Hlavná
Spolu

7
5
3
8
7
4
7
3
6
5
4
5
6
70

18,91
9,02
4,09
17,24
16,05
5,77
12,16
5,03
11,35
7,67
6,08
19,51
11,56
144,44

Celkovo sa na základe tejto bilancie vyzbieralo 254,57 ton odpadu, čo vo
finančnom vyjadrení predstavuje
441 347,- Sk ( suma pozostáva z nákladov na vývoz VOK a nákladov na odvoz a uloženie odpadu na skládke).
Žiaľ, nejednalo sa len o veľkorozmerný a drobný stavebný odpad, na ktoré tieto kontajnery
boli určené, ale nezodpovední občania napriek zákazu (zákazom bol označený každý kontajner!) do nich ukladali aj biologický odpad zo zelene, čím skomplikovali situáciu pri vývoze
VOK-ov a uložení odpadu.. Tento druh odpadu totiž nie je možné ukladať na skládky odpadov, ale pôvodca je povinný ho zhodnocovať. V porovnaní s minulým rokom došlo k nárastu
množstva vyzbieraného odpadu. Zároveň s organizovaným zberom veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu prebiehal aj zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu. Náklady na ich zákonné zneškodnenie dnes ešte nemáme vyčíslené, no po ukončení jarného upratovania aj v mestských častiach Veča, Hetmín a Kilíč Vás o nich budeme informovať.
Mgr. Adamíková Klaudia – OKČ MsÚ
Zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu
a elektrozariadení bol realizovaný v
Šali tento krát v dvoch termínoch, a to 7. a 21. apríla v spolupráci s ﬁrmou SPEKO Šaľa
s.r.o. Pre ilustráciu uvádzame sortiment pozbieraných odpadov aj s ich množstvami:
Budeme radi, ak aj tieto informácie a údaje prisDruh:
Množstvo:
pejú k tomu, aby elektrospotrebiče a nebezpečné
chladnička
15 ks
zložky komunálneho odpadu nekončili na mipráčka
1 ks
estach, kde by mohli ohroziť životné prossporák
1 ks
tredie a tým aj zdravie a život všetkých nás.
vykurovacie teleso
1 ks
vysávač
žehlička
varná kanvica
váha
počítač- kompletný
monitor
rádio
televízor
motor z elektrospotrebiča
malé elektrospotrebiče
žiarivky
autobatérie
motorové oleje
staré farby

11 ks
5 ks
5 ks
1 ks
3 ks
3 ks
3 ks
36 ks
1 ks
6 ks
6 ks
6 ks
80 litrov
40 kg

Ing. Haládiková, OŽP a SÚ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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ŠKOLSTVO, ZDRAVIE
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PRIJATIE DARCOV KRVI

V obradnej sieni mestského úradu sa 21. apríla na pozvanie primátora mesta stretli
dobrovoľní darcovia krvi s predstaviteľmi mesta. Stretnutia sa zúčastnili držitelia diamantovej, zlatej, striebornej i bronzovej plakety prof. MUDr. J. Janského za rok 2005.
K prítomným sa prihovoril zástupca primátora Ing. F. Botka. Vo svojom príhovore sa
poďakoval v mene mesta všetkým darcom za ich vysoké humánne cítenie, ktorí darujú
krv na záchranu života iného človeka často za „spokojný pocit, slzu v očiach a stisk ruky“.
Vyjadril obdiv, úctu i vďaku všetkým, ktorí ako dobrovoľní darcovia darujú svoju krv.
Z rúk zástupcu primátora prevzali ďakovné listy mesta držitelia:
diamantovej plakety Milan Kazi a Emil Raschman
zlatej plakety Jaroslav Ježovič, Peter Prna, František Sedlák
Odovzdávanie ďakovného listu
striebornej plakety Soňa Glofáková, Peter Haberland, Roman Horváth, Milan Kovár,
Ladislav Schmietka, Gabriela Talajková, Zita Tóthová, Tibor Vanko a bronzovej plakety Radovan Jamrich, Peter Kusajla, Miroslav Sládeček,
Jozef Tóth, Erika Velázquezová. Slávnostnú atmosféru stretnutia svojím vystúpením obohatil Mgr. Zoltán Mikó a Mgr. art. Eva Bogárová.
Spoločenskéh�
jeme vrelé ďakujem všetkým darcom so želaním pevného zdravia a slovami piesne Žiť za to stálo.
redakcia

30 ROKOV CHEMICKEJ PRIEMYSLOVKY
V tomto roku uplynie 30 rokov od zriadenia chemickej priemyslovky. V marci 1976 bolo rozhodnuté o
zriadení tejto školy a od 1. septembra toho roku sa
začal prvý školský rok prijatím 124 žiakov do štyroch
tried. Za uplynulých 30 rokov prešla škola dynamickým vývinom. Aká je orientácia školy v súčasnosti,
aké sú podmienky štúdia a perspektíva školy, o to sme
požiadali riaditeľku školy RNDr. Jozefínu Pogranovú.
Aká je situácia v tomto školskom roku?
V školskom roku 2005/06 nastúpilo do školy 278
žiakov do 13 tried denného štúdia. Poskytujeme
štúdium v týchto študijných odboroch: chémia so
zameraním na analytickú chémiu, chemická informatika, technické a informatické služby v chémii,
obchodná akadémia. V každom ročníku máme triedu
s vyučovacím jazykom maďarským. Naša škola za
30 rokov svojej existencie vychovala viac ako 2500
absolventov s chemickým zameraním, ktorí našli uplatnenie doma i v zahraničí. Chemické študijné odbory boli po roku 1993 doplnené o ekonomický odbor
technické a informatické služby v chémii a od roku
2005 o odbor obchodná akadémia. Od roku 1999
ponúkame aj denné 2 ročné pomaturitné kvaliﬁkačné
štúdium hospodárskej informatiky pre študentov
maturantov neekonomických odborov. Pri zavádzaní nových študijných odborov sme v spolupráci so
zriaďovateľom reagovali na požiadavky nášho regiónu.
Aké sú trendy v proﬁlácii študentov a ako na ne
škola reaguje?
V súčasnom období zo strany Ministerstva školstva
došlo k inovácii chemických študijných odborov,
ktorá zohľadňuje súčasný trend vo výchove a
vzdelávaní. V inovácii je obsiahnutá redukcia obsahu
vzdelávania, zavádzanie projektového vyučovania,
využívanie moderných informačných technológií.
Dôraz sa kladie na rozvoj kľúčových kompetencií
žiakov t. j. na rozvoj schopností a zručností žiakov
uľahčujúcich učenie tak, aby sa mladý človek dokázal
vyrovnávať s rýchlymi zmenami v technike i v živote.
Trendom vo vzdelávaní v súčasnosti je orientácia na široký proﬁl absolventa a na systém celoživotného a kontinuálneho vzdelávania.
Tieto trendy naša škola zachytila. Pre budúci
školský rok 2006/07 otvárame nové chemické
odbory: technológia ochrany a tvorby životného
prostredia, kontrolné analytické metódy a
pokračujeme vo vyučovaní odboru technické a informatické služby v chémii a obchodná akadémia.

Aké úspechy dosiahli v posledných rokoch žiaci
vašej školy?
Spomeniem najvýraznejšie výsledky, ktoré žiaci
dosiahli v posledných rokoch.
Na republikovom kole chemickej olympiády v kategórii
F v tomto školskom roku z 24 účastníkov boli
úspešnými riešiteľmi študenti: Szabolcs Nagy
(4.AB) – 9. miesto, Peter Ciling (3.B) – 11. miesto.
V šk. roku 2003/04 – 6. miesto v kategórii F.
V šk. roku 2002/03 sme mali 2. a 3. miesto v kategórii E.
V šk. roku 2001/02 naši žiaci obsadili 3. miesto
v RK olympiády z francúzskeho jazyka
a
6. miesto v RK olympiády z anglického jazyka.
Úspešní sú naši žiaci v SOČ v odboroch ekológia a tvorba krajiny, chémia a potravinárstvo.
Na republikových kolách reprezentovali náš
kraj v ročníkoch 99/2000, 2000/01 (3. miesto
v odbore chémia a potravinárstvo), 2002/03.
Tento školský rok sa 5 žiakov 3. ročníka zapojilo
do medzinárodného projektu Eko-parlament, pod
vedením Ing. A. Bečárovej, vyučujúcej odborných
predmetov. Je to environmentálny projekt a príspevkom skupiny našich študentov bude zistiť ekologickú stopu školy a mesta. Na projekte spolupracujeme
s ﬁrmou Envipack, a.s. Bratislava. Komunikácia Ekoparlamentu je riadená z Paríža, uskutočňuje sa prostredníctvom internetu v angličtine. Vyvrcholením
práce bude účasť študentov na októbrovom zasadnutí
Eko-parlamentu v Paríži. Škola aj v minulosti bola
zapojená do medzinárodnej environmentálnej spolupráce napr. v šk. r. 2002/03 – projekt Splash – účasť
študentov na Medzinárodnom kongrese o vode v belgickom meste Geel, účasť študentov na sympóziách s
touto tematikou v Budapešti v rokoch 1998 – 2001.
Úspešná bola medzinárodná spolupráca so školami v
Poľsku a Rakúsku v rokoch 2001 – 2004, keď sme boli
zapojení do projektu Socrates – Comenius s názvom
„Mládež bez drog“. Prácou na projektoch škola získava: ﬁnančné prostriedky, je otvorenejšia komunikácii
so svojím okolím, teda s organizáciami spolupracujúcimi na projekte, s predstaviteľmi mesta a regionálnej samosprávy, s médiami. Veľmi dobrú spoluprácu
máme s odborom ŽP pri MsÚ v Šali, so školským
úradom pri MsÚ v Šali. Každoročne, aj tento šk. rok
dňa 31.3.2006 v priestoroch našej školy sa uskutočnil
42. ročník chemickej olympiády pre žiakov ZŠ.
Podmienkou pre úspešný rozvoj školy je technické
a materiálne vybavenie. Čo viete prezentovať

verejnosti?
Škola v súčasnosti sídli vo vlastnej budove, je v nej k
dispozícii 16 klasických tried, 17 odborných učební:
7 chemických laboratórií, 1 učebňa elektrotechniky
a fyziky, 4 učebne výpočtovej techniky, 2 učebne
strojopisu s elektronickými písacími strojmi, 2 jazykové učebne. Súčasťou školy je DM s kapacitou 30
ubytovaných žiakov. K areálu školy patrí budova
telocvične, školský dvor a budova školskej jedálne.
K vybaveniu školy okrem učebnicového fondu je k
dispozícii učiteľom a žiakom knižnica s odbornou
literatúrou, odbornými časopismi, čítankovou literatúrou, audio a video nahrávkami. Evidujeme zbierky
učebných pomôcok v 13 kabinetoch. Prístrojová technika pre chemické laboratórne cvičenia je umiestnená
v 7 chemických laboratóriách. Žiakom sú k dispozícii
4 učebne výpočtovej techniky, vybavené počítačmi
s učiteľskými stanicami, 2 z nich využívame na
vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky, jedna slúži k vyučovaniu ostatných predmetov. Štvrtá
učebňa sa používa na vyučovanie strojopisu a ekonomických predmetov. Učitelia pri svojej práci
môžu využívať dva notebooky a dva dataprojektory
a na svoju prípravu počítače v kabinetoch. Všetky
počítače sú zapojené
do siete s pripojením na internet. Každý žiak a zamestnanec školy má pridelené
vlastné konto na serveri a vlastní e-mailovú schránku.
V tomto šk. roku sme pokusne zaviedli internetovú
žiacku knižku, prostredníctvom ktorej rodičia môžu
získať rýchlejší prehľad o hodnotení svojho dieťaťa.
V priestoroch telocvične je k dispozícii žiakom
posilňovňa. Žiaci majú možnosť zapojiť sa do elearningového vzdelávania v rámci projektu: „Poznaj
svoje peniaze“ a „Podnikanie v cestovnom ruchu“ v
spolupráci s nadáciou Baťa Junior Achievement. Cez
letné prázdniny v roku 2005 náš študent Roman Sýkora absolvoval letnú školu ekonómie organizovanú
nadáciou F. A. Hayeka a získal certiﬁkát z ekonómie.
Mladý človek a jeho budúcnosť. Aký je cieľ vášho
snaženia?
Cieľom našej pedagogickej práce na škole je
mladého človeka komplexne pripraviť pre život
v dnešnej dynamicky pulzujúcej dobe. Myslím,
že výrok De Saint-Exupéryho „Nechcime hľadieť
v ústrety budúcnosti – tvorme ju“ vystihuje podstatu nášho pracovného – pedagogického ale i
ľudského snaženia počas 30 rokov existencie školy.
Mk
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Na Nešporovej ulici v Šali vznikol prebudovaním z detských jasiel tak potrebný Domov
dôchodcov a v auguste tohto roku to budú 4
roky, odkedy prijal prvých klientov. Domov
dôchodcov je organizačnou súčasťou Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.
Zrekonštruovaný objekt sa postupne stal domovom 20 klientov. Svojou nízkou kapacitou
simuluje rodinnú atmosféru a vytvára tak predpoklady pre vysokú úroveň kvality života. Služby
domova dôchodcov môžu využiť občania mesta,
ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo sú pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaní
na trvalú
pomoc inej osoby. Uprednostnení môžu byť
záujemcovia, ktorých nepriaznivá zdravotná a
sociálna situácia vyžaduje neodkladné riešenie.
Služby domova dôchodcov spočívajú v ubytovaní, stravovaní a celkovom zaopatrení. V
objekte sú 1,2, a 3-posteľové izby, ktoré si klienti môžu sčasti alebo celkom zariadiť vlastným
nábytkom. Poskytuje sa celodenná strava, a to
racionálna alebo diabetická diéta päťkrát denne
- raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
a
pre diabetikov aj druhá večera. Zaopatrením sa
rozumie celková starostlivosť o klienta. Okrem
upratovania izieb je ním pranie a žehlenie osobného
a posteľného prádla, pomoc pri
osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, podávaní
stravy, podávaní liekov. Klientom, ktorí pre

mimoriadne nepriaznivý zdravotný stav stratili
samostatnosť pri sebaobsluhe, sa zabezpečuje
prebaľovanie, podávanie jedla, polohovanie,
ošetrovanie dekubitov a zvýšený dozor.
Domov úzko spolupracuje s ošetrujúcimi
lekármi
svojich
klientov,
zabezpečuje
prísun liekov, zdravotných pomôcok, dbá
o dodržiavanie lekárom určenej terapie.
Na klientov nezabúdajú ani deti zo susednej materskej školy na Nešporovej ul. ktoré
chodievajú potešiť starkých pesničkami
a malými darčekmi. Takisto seniori zo
šalianskych klubov dôchodcov prichádzajú
navštíviť svojich rovesníkov a najmä počas
sviatkov im pripravujú milé prekvapenia v
podobe darčekov, sladkostí, básní a pesničiek.
Samotná budova domova je obkolesená
príjemnou zeleňou. Klienti sa radi prechádzajú po parčíku a v lete využívajú tieň
stromov k oddychu. Spoločnosť im robia
aj mačiatka, o ktoré sa láskyplne starajú.
0 to, aby klienti prežili v domove dôstojnú a pokojnú jeseň života v príjemnom a láskavom prostredí, sa snaží 15 členný kolektív zamestnancov.
Akékoľvek bližšie informácie, týkajúce sa
pobytu v domove dôchodcov, môžete získať
priamo v domove na Nešporovej ulici 21 v
Šali alebo telefonicky
na č. 770 45 00.
Lada Vyhnáliková, vedúca DD

CHEMICKÝ POSTREK
Oznamujeme občanom, že v prvej
polovici mesiaca máj sa na území
mesta Šaľa bude realizovať chemický
postrek stromov pagaštana konského ako aj javorovca jaseňolistého
proti prvej generácii biologických
škodcov: ploskáčika pagaštanového
na pagaštanoch a spriadača amerického na javorovcoch. Aplikácia chemických prípravkov sa
vykonáva vykonnými vysokotlakovými postrekovačmi, čím sa
dosiahne najlepšie ošetrenie listovej hmoty asanovaných stromov.
Upozorňujeme občanov, aby si v
čase výkonu postreku a minimálne
2 hodiny po ňom zatvorili okná, z
dôvodu možného rozptýlenia postrekovej látky. Presný dátum výkonu
postreku bude včas oznámený
na informačnej tabuli MsÚ Šaľa.

Ing. Gabriela Braníková
vedúca oddelenia komunálnych činností MsÚ

INFORMÁCIE

Čo ponúka klientom domov dôchodcov
NÁDEJ
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POLITIKA

Robert Fico : Tibor Glenda ako okresný a teraz krajský predseda strany výraznou mierou
prispel k tomu, že SMER – sociálna demokracia sa stáva v Nitrianskom kraji najsilnejšou
politickou stranou s dohodovou perspektivou.
Prvú májovú stredu sa na otvorení nového kruhového objazdu
v Šali zúčastnil i poslanec VÚC a člen dopravnej komisie NSK
– krajský predseda SMERu Tibor Glenda, ktorý na kandidátke
strany Róberta Fica obsadil 16. miesto. Nedalo nám a vzácnu
príležitosť na debatu sme využili pre rozhovor do nášho mesačníka.
Často vás je možné vidieť v Šali, či už dnes ako krajského
predsedu SMERu, ale i v minulosti vám ani naše mesto
nebolo ľahostajné. Ako ho vnímate?
„Ako regionálny politik sa snažím navštevovať všetky
mestá v Nitrianskom kraji čo najčastejšie. K Šali mám
však výnimočný vzťah, ktorý sa viaže k mojej mladosti,
pretože ako aktívny futbalista som sa často stretával so
súpermi z tohto regiónu a mám medzi nimi veľa priateľov.
Veľmi pozitívne vnímam aj rozvoj mesta, ktorý za posledné
obdobie zaznamenáva veľký pokrok. Za toto je potrebné
poďakovať jeho vedeniu a taktiež aj zastupiteľstvu.“
Program strany SMER je radikálne iný ako programy
ostatných politických strán. Ktoré body programu SMERu
a v akom časovom úseku by mohli v prípade úspechy vo
voľbách občania pozitívne spozorovať vo svojom bežnom
živote?
„Áno, máte pravdu, program SMERu-SD je iný. Je založený na
hodnotách, ktoré sú základnou črtou sociálneho štátu. Trhové
hospodárstvo musí mať aj sociálny rozmer. Hospodársky
rast musí byť rozdeľovaný spravodlivejšie, musí existovať
únosná miera solidárnosti medzi bohatými a chudobnými,
medzi starými a mladými, medzi zdravými a chorými.
Pokiaľ bude SMER-SD vo vláde určite nedovolíme, aby
bolo spoplatnené denné vysokoškolské štúdium, zrušíme
nezmyselné 20,-a 50,- korunové poplatky v zdravotníctve a
určite budeme presadzovať zníženie DPH na vybrané tovary
a služby, napr.: lieky, školské pomôcky, základné potraviny.“
Občania SR sú rokmi k voľbám ako takým, či už
parlamentným, regionálnych, či komunálnym ľahostajnejší
možno i z dôvodu nedôvery k politikom. Ako sa podľa vás
dá získať späť stratená dôvera voličov k politike? Prečo by
podľa vás mal ísť občan voliť práve v júni?
„Áno, je pravda, že ľudia prestávajú veriť politikom a
politickým stranám, pretože za 16 rokov boli viackrát
oklamaný. SMER-SD v jeho 7 ročnej histórii nebol súčasťou
žiadnej vlády, preto s ním nie sú skúsenosti. My však
ponúkame alternatívu, ktorá by mala priniesť zlepšenie
životnej úrovne nie pre 25% obyvateľstva, čo bolo typické
pre pravicovú vládu, ale chceme robiť politiku, ktorá zlepší
životnú úroveň zostávajúcim 75% obyvateľov tohto štátu.“
Ste poslancom VÚC NSK a po 17.6. budete pravdepodobne
aj poslanom NR SR. Ako chcete z týchto pozícií pomáhať
Nitrianskemu kraju?
“Som komunálnym poslancom už tretie volebné obdobie.
Nedávno som sa stal aj poslancom VÚC v Nitre. Myslím
si, že tieto dlhodobé skúsenosti a znalosť problémov miest
a obcí mi vytvára veľký priestor pre realizáciu mnohých
aktivít aj v NR SR, ktoré pomôžu rozvoju nášho regiónu.“
Južné okresy Slovenska, teda aj okresy Nitrianskeho kraja
patria k tým chudobnejším v rámci Slovenska. Ako im chce

TIBOR GLENDA

SMER – sociálna demokracia pomôcť?
“SMER-SD už dlho poukazuje na veľké regionálne rozdiely
– Slovensko predsa nekončí Bratislavou. Nitriansky kraj
je podľa štatistík po Prešovskom kraji druhý najhorší v
nezamestnanosti a tak isto s druhým najnižším priemerným
príjmom na obyvateľa. Budeme sa snažiť cielenou
regionálnou politikou pozdvihnúť Nitriansky kraj na také
miesto, na aké z historického hľadiska určite patrí. Budeme
presadzovať efektívnejšie využívanie fondov EÚ na rozvoj
vidieka a farmárstva. Budeme sa snažiť o prílev nielen
zahraničných ale aj domácich investícií do tohto regiónu.“
Dôležitým odvetvím hospodárstva Nitrianskeho kraja je
poľnohospodárstvo. Ako chce SMER podporovať túto
oblasť?
„Poľnohospodárstvo bolo vždy dominantou tohto regiónu.
Nerozvážnou politikou sa prakticky zničilo. Poľnohospodárstvo
malo veľký význam v oblasti prvovýroby a v spracovaní
poľnohospodárskych produktov, čo malo veľký vplyv aj na
zamestnanosť v tomto regióne. SMER-SD bude vytvárať
pre poľnohospodárov také prostredie, ktoré im umožní
znova oživiť aktivity v tomto sektore a pochopiteľne
sa budeme snažiť aj spravodlivou dotačnou politikou
rozdeliť prostriedky tam, kde majú svoje opodstatnenie.“
Ako chce SMER – sociálna demokracia prispieť k prílevu
investícii do Nitrianskeho regiónu?
„Budeme sa snažiť o to, aby primátori a starostovia
boli schopní ponúknuť investorom vhodné lokality na
podnikanie, o zrovnoprávnenie podmienok pre domácich
a zahraničných investorov, o prílev takých investícií,
ktoré budú mať väčšiu pridanú hodnotu, aby sme sa
nestali iba montážnou dielňou s lacnou pracovnou silou.“

SMER

Zriadenie základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s
vyučovacím a výchovným a jazykom
maďarským Mestské zastupiteľstvo
v Šali schválilo.
V dôsledku zrušenia MŠ Šaľa, Ul. J,
Palárika k 30. 6. 2006, kde je začlenená
aj jedna trieda s výchovným jazykom
maďarským, je potrebné doriešiť jej
komplexné premiestnenie, aby bolo
zabezpečené pokračovanie výchovy
a vzdelávania deti predškolského
veku v maďarskom jazyku. Ako
najvhodnejšie dočasné riešenie sa
ukázalo fyzické premiestnenie triedy
do MŠ Šaľa, Družstevná ul., kde
sú vytvorené vhodné podmienky
a táto MŠ je v susedstve MŠ Šaľa,
Ul. J. Palárika. Pri hľadaní spôsobu
organizačného začlenenia, po prediskutovaní problému s vedením škôl, s
vedením mesta a rodičmi sa nakoniec
ukázalo, že najvhodnejším riešením,
s prihliadnutím do budúcnosti, bude
zriadiť samostatnú materskú školu s
výchovným jazykom maďarským, ako
súčasť samostatného právneho subjektu základnej školy s materskou školou
Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, kde
by sa organizačne táto trieda začlenila.
Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom zasadnutí 27. 4. 2006 návrh na
zriadenie Základnej školy s materskou
školou Petra Pázmánya s vyučovacím
a výchovným jazykom maďarským
schválilo. Od 1. septembra 2006
bude teda súčasťou uvedenej spojenej školy terajšia základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
a novovzniknutá materská škola s
výchovným jazykom maďarským.
Spájanie ZŠ s MŠ, resp. zriaďovanie
ZŠ s MŠ je jednou z možností kontinuálnej náväznosti prechodu z MŠ
do ZŠ. Na Slovensku, aj v našom
okrese už existuje viacero takýchto
subjektov. Pozitíva takéhoto riešenia
sú dané predovšetkým podmienkami a
možnosťami
v obci alebo v meste.
Po zvážení podmienok a možnosti sa
javí toto riešenie ako optimálne. Na
základe krátkej diskusie na mestskom
zastupiteľstve k uvedenej problematike budeme hľadať v budúcnosti
možnosti na vytvorenie vhodnejších
podmienok pre uvedenú spojenú školu.
Michal Vrbovský v. r., vedúci školského úradu

Deň matiek – stretnutie s láskou
Príjemná atmosféra obradnej siene mestského úradu privítala temer tri desiatky mamičiek, ktoré prijali pozvanie primátora mesta
Ing. Tibora Barana pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Dňa matiek.
„ Je to sviatok, kedy sa akosi hlbšie zamýšľame nad tým , čo sme dostali , čo
dostávame bez toho, aby sme za to platili. Je to čistá láska, obeta, čo nepozná
hranice, a hlboká oddanosť. Sú to cnosti, ktoré sa stali Vaším poslaním.“ Týmito slovami vítala matky i prítomných hostí moderátorka Mgr. art. E. Bogárová.
Poslanie matky, darkyne života, vychovávateľky detí, matky starajúcej sa o postihnuté dieťa vysoko ocenil a vo svojom príhovore
zdôraznil
aj
primátor
mesta.
Príjemné
chvíle
svojím vystúpením umocnili spevom Z. Mikó a E. Bogárová.
Z rúk primátora potom prevzali prítomné mamičky symbolický kvet i
spomienkové darčeky k ich sviatku. Za prítomné mamičky sa za prijatie i vyjadrené slová i pekný program poďakovala p. Kollárová. Po
skončení oﬁciálnej časti stretnutie pokračovalo priateľskými rozhovormi, spomienkami, úsmevmi i riešením problémov života. Ku gratulantom sa pripája aj redakcia mesačníka, nech zdravie, láska a ľudské porozumenie sprevádza mamy, babičky, kroky Vaše i kroky Vašich detí.

MEDIAWAVE
Od 21. apríla do 1. mája prebiehal v Dome
kultúry v Śali už druhý ročník medzinárodného ﬁlmového a hudobného festivalu „Mediawave“. Pripravili sme vystúpenia viacerých umelcov rôznych štýlov. Celý festival
sme odštartovali vystúpením domácej skupiny
„Capre zo Šaly“. Ich etno improvizácia bola
príjemným spestrením piatkového večera.
V sobotu večer sa nám predstavili divadelníci z
divadla Pôtoň s inscenáciou Telo mojej krajšej
sestry. Inscenácia priam neopísateľná, kedy
jeden nevedel, čo je v texte a čo nie. Druhý
festivalový víkend sme pokračovali v koncertovaní, kde sme sa zoznámili s jazzom v podaní v Šali dobre známej domácej speváčky
Anežky Kmotríkovej, ktorú sprevádzali
Juraj Kalász, Tomáš Galjík a Marián Ševčík.
Didgeridoo je dychový nástroj domorodých
Austrálčanov a tento nástroj bol predstavený
v podaní Ondřeja Smeykala, ktorého sprevádzal na bicích Pavol Fajt a celé vystúpenie
skrášlila japonská speváčka Yumiko. Nasledu-

Čankišou

Mk

júci deň mladá rakúska skupina Slow Mood
ukázala elektro improvizáciu v ich ponímaní.
Ukončením Mediawavu bol Mediawave
Majáles, ktorý sa kvôli zlému počasiu presunul
do Domu kultúry v Šali. Majáles
sme rozdelili do dvoch častí, kde v prvá bola
venovaná deťom, kde vystúpili detská dychovka pri ZUŠ v Šali, detský rómsky folklórny
súbor Khamoro, dievčenská tanečná skupina
Rebelky, speváci zo ZŠ Pionierska a Divadlo
Piki s hrou ELÁ a HOP. Druhú časť nám otvorila maďarská skupina Fanfara Complexa a
predstavila nám dynamickú balkánsku hudbu.
Čankišou – to je už názov českej etnobigbitovej
dychovky, pri ktorej sa roztancovalo celé publikum a ku koncu sme videli, ako si predstavujú
štýl worldmusic bieloruská skupina Osimira.
Koncerty sa skončili v neskorých nočných
hodinách a ja pevne verím, že kto prišiel,
neoľutoval a že sa spolu stretneme i o rok.
Martin Hipp

Didgeridoo

KULTÚRA, ŠKOLSTVO
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac apríl - počet priestupkov
VZN 2 O nakladaní s komun.odpadom a drob. stavebným odpadom ......................0
VZN 3 Obchodná a podnikateľská činnosť ...................................................................1
VZN 3/03 O ochrane ovzd.pred zneč.lát.a o popl.za zneč.ovzdušia ............................1
VZN 6 O používaní zábavnej pyrotechniky...................................................................0
VZN 7 O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách.............................1
VZN 8 O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe zelene......................23
VZN 8/04 O miest.dan.a miest.popl.za komun.odp.a drob.stav.odpady .....................0
VZN 14 O státi voz. na park., odťah. voz. a odstraň.opustených voz..........................5
VZN 16 O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy..........................................0
VZN 34 O nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom......................0
VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach držania psov............................................25
VZN 36 O miestnych poplatkoch.......................................................................................0
PCO výjazd pult centralizovanej ochrany.......................................................................51
§ 47 Verejný poriadok.........................................................................................................78
§ 49 Občianské spolunažívanie.........................................................................................22
§ 50 Proti majetku...............................................................................................................39
Zákazové značenie dopravné značky...............................................................................18
§ 24 Na úseku podnikania ...................................................................................................1
§ 26 Na úseku hospodárenia z bytmi.................................................................................0
§ 30 Ochrana pred alkoholizmom a toxikomániou..........................................................0
§ 34 Na úseku vodného hospodárstva................................................................................0
§ 35 Na úseku poľovníctva a rybárstva..............................................................................0
§ 45 Na úseku životného prostredia ...................................................................................0
§ 46 Iné priestupky proti poriadku v správe.....................................................................0
§ 64 Ohrozenie na prechode pre chodcov..........................................................................0
315/96 O premávke na pozemných komunikáciách.....................................................5
Dopravné nehody ..................................................................................................................3
Trestné činy...........................................................................................................................12
Iné prípady............................................................................................................................51
Spolu:...................................................................................................................................336

Policajti v materskej škole

Mestská polícia Šaľa uskutočnila v mesiaci
apríl štvrtú prednášku
v MŠ Okružnej
. Posledná téma bola o výcviku psov a
ako sa správať, keď nás ohrozuje pes.
Keď dieťa zbadá psa - hlavne :
1. nemá utekať pred psom, ale zostať stáť
2. nemá kričať a nepozerať sa mu do očí
3. má zachovať pokoj a nerobiť prudké
pohyby
4. nezohýbať sa k nemu a nehladkať ho
Na ukážke sa zúčastnilo 42 detí.

Blokové pokuty : 18 pokút v celkovej sume 5 800,por. Ján Komjáthy, veliteľ odd. štatistiky a evidencie MsP v Šali

Deti pozorne sledujú policajtov so psami

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
2.4.2006 o 19.15. hod. 14 ročná - M.N. sa zdržiavala v areáli ZŠ, kde požila väčšie množstvo alkoholu. Bola privolaná RZP a matka menovanej, s ktorou bol urobený pohovor.
7.4.2006 o 07.25. hod.sa 50 - ročný J.B. dopustil krádeže hliníkových plechov z objektu Kazačok, plechy boli
vrátené. Priestupok bol vyriešený pokutou 1 000,-Sk.
9.4.2006 o 02,15 hod. sa kamerovým systémom zistilo, že 23 - ročný R.K.
sa dopustil priestupku proti majetku,
keď prevrátil a rozbil smetnú nádobu. Po vyčíslení škody ju bude musieť uhradiť a za priestupok mu bola uložená
pokuta 1 000,-Sk.
12.4.2006 o 00,50 na Ul. SNP bolo kamerovým systémom zistené odstavené vozidlo, ktoré malo zapnuté výstražné
znamenia. Po príchode hliadky sa zistilo, že vodič 33 ročný P.H. sedel vo vozidle v podnapilom stave. Prípad prevzalo OO PZ Šaľa.
15.4.2006 o 06,00 hod. sa nemiestne správali v autobuse Nitra-Šaľa 20 - ročný T.A. a 19 - ročný L.M. Obaja boli pod
vplyvom alkoholu. Prípad riešený v blokovom konaní.
16.4.2006 o 06,00 hod. na Hlavnej ulici odtrhli priemyselnú kameru 19-ročný G.K. a 17- ročný Š.F. Hliadka MP ich
zadržala na Budovateľskej ul. Prípad prevzalo OO PZ Šaľa.
19.4.2006 o 00,20 hod. sa 21- ročný Z.S. vlámal na Nemocničnej ul. do objektu NsP Šaľa. Zadržaný hliadkou v spolupráci s OO PZ Šaľa, ktoré prípad rieši.
por. Ján Komjáthy, veliteľ odd. štatistiky a evidencie MsP v Šali

13

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / Máj 2006

Chov psov v meste Šaľa prináša nemalé problémy samospráve, ale aj samotným občanom mesta. Nakoľko nie každý
chovateľ sa zodpovedne stará o svojho
psa, stále sa nájde dosť nezodpovedných a neuvedomelých občanov, ktorí
nerešpektujú základné chovateľské povinnosti, či porušujú existujúce právne
normy. Jeden z veľkých problémov je
výskyt túlavých psov. V meste Šaľa je
platné Všeobecne záväzné nariadenia č.
35/2002 o podmienkach a podrobnostiach
držania psov na území mesta Šaľa. Podľa
tohto nariadenia je mesto Šaľa povinné
zabezpečiť odchyt zabehnutých túlavých
a opustených psov a zneškodnenie uhynutých tiel psov, nájdených na verejných
priestranstvách v katastri mesta, pokiaľ
nie sú známi ich držitelia. Problém

zneškodnenie uhynutých tiel psov sa rieši
prostredníctvom zmluvy s ﬁrmou MADOVA s.r.o. Nitra /asanačný podnik/ a
odchyt psov rieši mesto Šaľa prostredníctvom mestskej polície Šaľa. Mestská
polícia Šaľa má v súčasnosti vyškolených
4
príslušníkov
mestskej
polície,
ktorí absolvovali školenie
v Inštitúte
výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a získali osvedčenie z
odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu
túlavých a zabehnutých zvierat. Mestská
polícia Šaľa k odchytu používa špeciálne
pomôcky, ako napríklad odchytovú tyč,
obojky, vôdzky, náhubky, pracovnú odev
a ochranné kožené rukavice. Mesto Šaľa
má zmluvne povereného veterinárneho
lekára, ktorý odborne dohliada na zdravie
odchytených psov. O každom jednom od-

chytenom, či prijatom psovi je urobený
záznam do evidenčnej knihy psov, kde
sa uvedie deň, miesto odchytu, plemeno,
pohlavie zvieraťa, až potom sa zviera umiestni do kotercov mestskej polície. V prípade, keď sa nezistí majiteľ psa, ten sa veterinárnym lekárom prehliadne, zaočkuje
a potom ho mestská polícia odovzdá
do útulku Slobody zvierat do Nitry, s
ktorým má mesto Šaľa uzavretú zmluvu.
Keď máte problém s túlavými psami alebo
sa vám stratil váš pes, prípadne si chcete
adoptovať psa, môžete sa obrátiť na Mestskú políciu Šaľa na tel. č. 159, 770 67
77, 770 59 87, kde vám pomôžu riešiť
váš problém a dostanete aj informácie
o odchytených psoch na území mesta.
por. Ján Komjáthy

Ako zamestnať nezamestnaných - chránené pracovisko Mestskej polície
Už niekoľko mesiacov tvorí súčasť Mestskej polície v Šali
chránené pracovisko, ktoré tvorí 6 pracovníkov – 4 ženy a
2 muži, všetci so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovisko je vytvorené podľa projektu schváleného Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny N. Zámky. Projekt je schválený na tri roky a spoluﬁnancovaný úradom práce a mestom.
Pracovnou náplňou je monitorovanie priestorov mesta pomocou kamerového systému. Ide o nepretržitú službu
plných 24 hodín, pravda, z prijatých pracovníkov niektorí zo zdravotných dôvodov pracujú iba v dennej službe.

Pohľad na chránené pracovisko

Zelený taxík už nepremáva
Od riaditeľa OSS Dr. Ľ. Gálla sme sa dozvedeli, že s účinnosťou od 1. mája prestáva dočasne
občanom mesta slúžiť „zelený taxík“. Ide o
službu, ktorú organizácia sociálnej starostlivosti
zaviedla od začiatku roka pre starších a zdravotne
postihnutých občanov. Dôvodom pozastavenia
služby je nedostatok ﬁnančných prostriedkov.
Vyjadrujeme nádej, že dočasnosť bude krátka
a poskytovaná služba sa obnoví. Aby služba
pomáhala tým, ktorí ju naozaj potrebujú.
redakcia

Mal som možnosť sledovať ich prácu. Počas služby treba sledovať
súčasne viacero monitorov, ktoré zobrazujú to, čo v meste sníma
6 kamier. Pozorne treba sledovať dianie v uliciach mesta, či neprichádza k porušeniu zákona, kamery majú zabezpečiť ochranu
občanov a ich majetok, zvýšiť bezpečnosť a znížiť kriminalitu.
Dve ženy upretým pohľadom sledovali situáciu na uliciach, silná koncentrácia, často aj únava očí, či bolesti tela zo sedenia. S
prácou sú spokojné, niektoré už ani nedúfali, že prácu dostanú.
Zadeľovanie služieb má na starosti por. Komjáthy.
Konštatuje, že problémy nie sú, po dohode v súlade so
zdravotným stavom sa vždy nájde optimálne riešenie.
Náčelník MsP por. Peter Krokavec je s ich prácou veľmi spokojný.
O prácu v chránenej dielni bol veľký záujem. Ľudia dostali novú
šancu, je pre nich motiváciou, prácu si vážia. Chváli ich ochotu
a trpezlivosť pri zaúčaní sa v ovládaní kamerového systému.
Chránené pracovisko pomohlo mestskej polícii aj v možnosti
uvoľniť policajtov pre priamy výkon služby.
Mestská polícia chce služby civilných zamestnancov ďalej
rozširovať, už teraz pripravuje projekt, ktorý by umožnil prijať
ďalších pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou.
MK

Mestská polícia
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