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europská sieť elektropredajní

na splátky mesačne

od 396,- Sk

9.990,-
14.990,-

BOCH WFD 1661BY

Spredu plnená práãka energetická trieda A,
obsah: 5kg, poãet otáãok pri odstreìovaní: 800/600
ot./min., hodnoty spotreby: energia: 0,95/49 kWh/l,
elektronické riadenie, LED ukazovatele priebehu prog-
ramu, viacnásobná ochrana, V x · x H:  85,2 x 60 x
59 cm

na splátky mesačne

od 476,- Sk

10.990,-
13.990,-

ZANUSSI TA 850

Zhora plnená práãka energetická trieda A, V x ·
x H:  85 x 40 x 60 cm, max. mnoÏstvo bielizne: 5 kg,
max. r˘chlosÈ pri odstreìovaní (ot./min): 850, spotre-
ba energie: 0.95 kWh, spotreba vody: 57 l

ELECTROLUX ECN 2658

Truhlicová mrazniãka vyuÏiteºn˘ objem: 260 l,
spotreba el. energie: 0,88kWh, mraziaca kapacita:
16kg/24h, doba zv˘‰enia teploty: 27hod., hluãnosÈ: 45
dB, nov˘ v˘konn˘ kompresor

na splátky mesačne

od 436,- Sk

8.990,-
12.490,-

Digitálna videoka-
mera 24 násob-
n˘ optick˘ zoom,
CCD snímaã s 800
000 obrazov˘mi
bodmi, 2,5" LCD
monitor (rozlí‰enie
105 000 pixelov),
funkcia web-kamery

na splátky mesačne

od 436,- Sk

10.990,-
14.990,-

PANASONIC NV-GS17

Kombinovaná chlad-
niãka s mrazniãkou
energetická trieda A+,
objem: 285/92 L, spotr.
energie: 0,811kWh,
hluãnosÈ: 39 dB(A),
zmraz. kapacita: 12kg/24hod, odolnosÈ pri v˘padku
elektr, energie: 20 hod, V x · x H: 201 x 59,5 x 63,2
cm, 2 termostaty/ 2 kompresory

na splátky mesačne

od 714,- Sk

17.990,-
22.490,-

ELECTROLUX ERB 4052ELECTROLUX EKK 5005

Kombinovan˘ plynov˘ sporák s multifunkãnou
el.rúrou, 4 plynové horáky, piezoelektrické zapaºovanie, 5
reÏimov peãenia, teplota rúry ovlád. termost.

na splátky mesačne

od 319,- Sk

7.990,-
10.990,-

DVD kamkordér
formát 8 cm DVD-
R/-RW, 2,5" LCD
displej, rozlí‰enie
800 000 pixlov, Carl
Zeiss objektív, 20 x
opt./800 x dig.
zoom, Super Night
Shot, ‰irokouhl˘
reÏim 16:9, analó-
gov˘ vstup/v˘stup

na splátky mesačne

od 753,- Sk

18.490,-
21.990,-

SONY DCR-DVD92

Digitálny fotoaparát Cyber-shot, Super HAD CCD
so 4,1 mil. efekt. pixelov, 2,0" farebn˘ LCD (115 000
bodov), optick˘ hºadáãik, 32 MB vnútorná pamáÈ, 3x
optick˘/6x digitálny/ aÏ 10x Smart Zoom, Stamina –
440 snímkov s voliteºnou batériou NH-AA-2DB, Real
Imaging Procesor, objektív  Carl Zeiss Vario-Tessar,
meranie svetla Multi/Spot,  auto Focus Multi/Stred, AF
Illuminátor, blesk/redukcia ãerv. oãí, manuálne ovlá-
danie expozície

Plazmov˘ televízor 107cm plazmová obrazovka Funkcia Progressive Scan,
Pixel Plus, podstavec, je súãasÈou balenia,WVGA plazma, rozlí‰enie: 852x480
bodov, kontrastn˘ pomer 3000:1, Digital Crystal Clear, 3D hrebeÀov˘ filter, Active
Control Plus, Virtual Dolby

na splátky mesačne

od 239,- Sk

5.490,-
9.990,-

SONY DSC-ST80

44.444,-
69.990,-

SONY DSC-ST80

107cm
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Naše ratolesti

Bozk novomaželov

Naši jubilanti

Rozlúčili sme sa

Diana Klemászová, Patrik Popelka, 
Martin Popelka, Ján Mensatoris, 
Boris Bukovský, Tatiana Bosáková, 
Ladislav Nyitrai, Štefan Vencel, 
Diana Horváthová, Laura Nagyová, 
Matúš Sýkora, Timotej Kolenčík

Mikuláš Maczkó a Zuzana Tóthová

Mária Hunková (75), Ján Oravecz (75), 
Hermína Galánková (75), Zita Kochláňová 
(75), Judita Hasková (80), Štefan Betík 
(80), Mária Miháliková (80), Mária 
Vašičáková (80), Rozália Bujilová (80), 
František Žemla (80), Anna Moravcsíková 
(80), Mária Okruhlicová (85)

Anna Današová (45), Ladislav Földvári 
(77), Ján Hlatký (40), František Kováč 
(78), Zuzana Kováčová (82), Štefan 
Páhoki (65), Magdaléna Slabeciusová 
(69), Ladislav Žitňák (73)

Predám v Horných Salibách 6-árový stavebný pozemok (voda, elektrina, plyn, kanalizácia vo výstavbe). Parcela prázdna bez stavieb. Kontakt: 0908 675 443.
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15.-16.04.2006 (sobota,nedeľa)                MP 15 r.
NEZVRATNÝ OSUD 3
Wendy má opäť predtuchu. Teraz sa má stať niečo 
na horskej dráhe. Smrť tu číha na jedného z jej 
priateľov. Dá sa smrť oklamať? Dá sa spraviť niečo, 
čo ju zastaví, alebo niet šance, keď príde Váš čas........
Hrajú: Mary Elizabeth Winstead, Rian Merriman, 
Harris Allan
Réžia: James Wong (Final Destination 3) uvádza 
Continental Film
Film: USA, 115 min, ST, mysteriózny thriller 
/horror/dráma
Vstupné 59,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

19.04.2006 (streda)                                   MP 15 r.
MÔJ MILÁČIK RÁŽE 6,65  - Filmostráda
Jeden výstrel môže rozhodnúť o všetkom... 
Originálny a provokujúci príbeh od 
jedinečného scenáristu Larsa Von Triera. 
Hrajú: Jamie Bell, Bill Pullman, Chris Owen
Réžia: Thomas Vinterberg (Dear Wendy) uvádza 
SPI International
Film: Dánsko, 130min, ČT, dráma                    
Vstupné 59,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

20.04.2006 (štvrtok)                                  MP 15 r. 
ŽIŤ PO SVOJOM
Tajomstvá majú vlastný život. Hviezdne 
obsadená dráma o strate a nachádzaní zmyslu 
života od režiséra Larsena Hallströma /Čokoláda/
Hrajú: Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan 
Freeman
Réžia: Lasse Hallström (An Unfinished Life) 
uvádza MAGIC Box Slovakia
Film: USA, 105 min, ČT, dráma                   
Vstupné 59,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

22.-23.04 2006 (sobota,nedeľa)              MP 12 r.             
MNÍCHOV
V roku 1972 celý svet sledoval zavraždenie 11 
izraelských športovcov na mníchovskej olympiáde. 
Toto je príbeh o tom, čo nasledovalo potom. 
Hrajú: Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush, 
Sharon Alexander
Réžia: Stecven Spielberg (Munich) uvádza 
TATRA Film 
Film: USA, 163 min, ČT, thriller                
Vstupné 59,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod
                    
27.-28.04.2006 (štvrtok, piatok)                MP 18 r.
HOSTEL
Dvaja americký školáci na výlete do Európy 
sa nechajú nahovoriť mladým Islanďanom, 
aby navštívili jedno odľahlé miesto na 
Slovensku. Je pravda, čo sa vo filme opisuje 
ako každodenný život alebo je to len film?.....
Hrajú: Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor 
Gudjonsson
Réžia: Eli Roth (Hostel) uvádza ITA Film
Film: USA, 95 min, ČT, horror                  
Vstupné59,- Sk PREMIETA SA o 20.00 hod 

29.- 30.04.2006 (sobota,nedeľa)            MP 12 r.               
MARIŇÁK
Vitajte v Púštnej búrke. Chcel iba pokračovať v 
rodinnej vojenskej tradícii. Netušil, že sa ocitne 
v púšti, tvárou v tvár vražednej horúčave a 
nepriateľským irackým vojakom, vo vojne uprostred 
krajiny, ktorej nerozumejú, proti nepriateľovi, 

ktorého nevidia a z dôvodov, ktoré nepoznajú.
Hrajú: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie 
Foxx
Réžia: Sam Mendes (Jarhead) uvádza TATRA 
Film: USA, 123 min, ČT, vojnová dráma                 
Vstupné 59,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

03.-04.5.2006 (streda, štvrtok)
PANIC JE NANIC
„Panic je nanic“ je motom hlavných hrdinov filmu 
- troch šestnásťročných kamarátov z Prahy. Ničím 
sa nelíšia od svojích vrstovníkov. Problémy im robia 
predpotopný rodičia a väčšina dospelých, a tiež ich 
vek. Nie sú totiž skutočnými mužmi, ale detstvo 
už majú dávno za sebou. Chcú stráviť prázdniny 
spoločne, ale Vašek dostane k narodeninám 
od babičky poukaz na zájazd k Balatonu...
Réžia: Ivo Macharáček, uvádza – MagicBox 
Slovakia, Hrajú: David Vobořil,, Michal Hruška, 
Tomáš Žatečka,, Šárka Vaňková, Květa Fialová
Vstupné 49,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

05.06.5.2006 (piatok, sobota)                   MP 12 r.
FIREWALL (Ochranná bariéra)
Bezpečnostný počítačový špecialista Jack 
Stanfield (Harrison Ford) pracuje pre banku 
Landrock Pacific. Kariéru a reputáciu si 
vybudoval navrhnutím toho najefektívnejšieho 
bezpečnostného systému, ktorý banku chráni 
pred hackermi. Táto prestížna pozícia mu zaručuje 
bezstarostný a pohodlný život so svojou ženou 
Beth (Virginia Madsen) a ich dvoma deťmi. No 
aj ten najmodernejší bezpečnostný systém má 
slabinu s ktorou Jack nerátal: a tou je on sám...
Réžia: Richard Loncraine, uvádza – Continental 
film, Hrajú: Vince Vieluf, Harrison Ford, Nikolaj 
Coster-Waldau, Paul Bettany, Jimmy Bennett
Vstupné 49,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

07.08.5.2006 (nedeľa, pondelok)              MP 12 r.
AKO SA KROTIA KROKODÍLY
Marie Poledňáková, autorka českej komédie 
storočia S tebou mě baví svět a úspešných komédií 
Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat 
tatínka do polepšovny sa po šestnástich rokoch 

KINO APRÍL - MÁJ
vrátila k filmovej réžii a vytvorila strhujúci 
príbeh. Opäť dokázala svoju jedinečnosť, 
zmysel pre humor i majstrovstvo a znovu 
divákov pobaví v láskavej rodinnej komédii...
Réžia: Marie Poledňáková, uvádza 
– Continental film, Hrajú: Miroslav Etzler, 
Ingrid Timková, Jiří Mádl, Žofie Tesařová, Dan 
Nekonečný, Sabina Laurinová, Vstupné 59,- Sk  
PREMIETA SA o 17:30 a 20.00 hod

11.12.5.2006 (štvrtok, piatok)
RAFŤÁCI
Každý z nás si spomíná na nočnú moru 
dospievajúceho teenagera, akou je dovolenka 
s rodičmi. A keď sa táto nočná mora stane 
skutočnosťou aj vďaka nešťastnej súhre náhod, 
je to naozaj k zlosti. Dany s Filipom sa ale 
nevzdávajú ani v tejto situáci. Celovečerný film 
Rafťáci je plný smiechu, napätia a trapasov 
z nečakaných situácií. Posledná dovolenka s 
rodičmi, počas ktorej chalani zažívajú akcie, 
pri ktorých by rodičia vôbec nemali byť...
Réžia: Karel Janák, uvádza – ITA film
Hrajú: Veronika Kuba, Šárka Vaculíková, Milan 
Šteindler, Jiřina Jirásková, Jiří Mádl, Vojtěch 
Kotek
Vstupné 59,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

13.14.5.2006 (sobota, nedeľa)
TIGER A SNEH
Napäto očakávaný príbeh lásky v novom 
filme režiséra Roberta Benigniho – držiteľa 
Oscara za najlepší cudzojazyčný film (Život 
je krásný). Básnik Attilio (Roberto Benigni) 
je lektorom na univerzite v Ríme a práve 
publikoval zbierku svojich prác nazvanú “Tyger 
a sneh”. Miluje kritičku Vittoriu (Nicoletta 
Braschi). Prakticky žije len pre ňu, dvorí jej, 
prenásleduje ju na každom kroku a každú noc sa 
mu o nej sníva. Vittoria si ho príliš nevšíma ...
Réžia: Roberto Benigni, uvádza – MagicBox 
Slovakia, Hrajú: Roberto Benigni, Jean Reno, 
Nicoletta Braschi, Tom Waits, Emilia Fox
Vstupné 59,- Sk  PREMIETA SA o 20.00 hod

12. a 13. 5. 2006 parkovisko OD TESCO
VEČIANSKE SLÁVNOSTI – Hudobný a pivný festival

12.05.2006 - piatok
16.00 Duslanka – dychová hudba
17.30 Romane Jíle – autentická rómska skupina
19.00 Sereďský Dixieland Band – dixieland, jazz
20.30 Jadranka – populárna speváčka
22.00 Ľudová veselica

13.05.2006 - sobota
Detský blok
13.00 – 14.00 - športovo zábavné súťaže pre deti
14.00 – 14.20 - detský folklórny súbor (MsKS)
        - rómsky folklórny súbor (Kamoro z Večierky)
14.20 – 15.00 - spevácky súbor Di Voce, Hviezdičky, Zoltána Mikóa
15.00 – 15.45 - rómsky detský folklór (Martin)
15.45 – 16.00 - moderné tance – Jumping Šaľa
16.00 – 17.00 - Kakaovníci – program pre deti

Koncerty
17.30 Ska2tonics – reagge, ska hudobná skupina, 19.00 P.S. – popova skupina, 21.00 
Vidiek, 22.30 Z Času na Čas – rocková hudobná skupina
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Z OBSAHU ČÍSLA Z ROKOVANIA VÝBOROV A KOMISIÍ MsZ

Komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky
Na svojom zasadnutí 8. marca 2006 sa zaoberala výmenou 
bytov, prenájmom časti bytu i návrhom na pridelenie bytu. 
Všetky predložené návrhy boli odporúčané na kladné 
vybavenie. Komisia zobrala na vedomie informáciu 
o pozastavení činnosti krízového oddelenia centra výchovnej 
a psychologickej prevencie v Šali z finančných dôvodov. 

Komisia finančná a pre správu majetku 
Na rokovaní dňa 9. marca 2006 sa zaoberala prenájmom 
futbalového ihriska a sociálnej budovy pre FK Slovan Duslo 
Šaľa a odporúča prenájom za symbolickú 1 Sk mesačne. 
Komisia neodporúča s prenájmom nebytových priestorov 
v dome kultúry za symbolickú cenu pre Regionálnu rozvojovú 
agentúru v Šali, taktiež nesúhlasí s bezplatným prenájmom 
priestorov domu kultúry pre Rómsku iniciatívu v Šali. 
Komisia apeluje na urýchlené riešenie polyfunkčnej tržnice, t. 
j. jej odpredaj, prípadne nájsť nové využitie daného objektu.

Komisia mládeže a športu
Dňa 15. marca 2006 schválila finančný príspevok 
na zakúpenie cien vo výške 3000 Sk pre 
RC – modelklub Šaľa a 2700 Sk na ceny pre Športovo-strelecký 
klub Šaľa na Majstrovstvá kraja mládeže v streľbe zo vzduchových 
zbraní.  Žiadosti tenisového a volejbalového klubu odstupuje na 
riešenie finančnej komisii. Súčasne komisia odporúča zapojiť 
sa do IV. ročníka  podujatia „Na kolesách proti rakovine“, ktoré 
poriada Slovenský paralympijský výbor v mesiaci september. 

Spoločné zasadnutie komisií dopravy, územného 
plánovania, podnikateľskej a pre strategický rozvoj
Dňa 21. marca 2006 posudzovali zámer Ministerstva životného 
prostredia SR, ktorého navrhovateľom je Slovenská správa ciest, 
o obchvate mesta Šaľa. Celkovo bolo predložených 5 variantov 
riešenia. Na predložený zámer a variantnosť riešenia nebol prijatý 
spoločný záver. Najviac hlasov za komisiu dopravy obdržal 
variant č. 1, ktorý uvažuje o vybudovaní obchvatu cez areál SOUP 
pri čerpacej stanici ALPEX vľavo od budov a po premostení 
Váhu prechádza cesta medzi Dlhou n/Váhom a Večou, ďalej 
prechádza chotárom medzi Večou a Duslom a.s., za Trnovcom 
n/Váhom sa napája na štátnu cestu vedúcu do Nových Zámkov.
Predložený zámer nie je žiadnym stupňom projektovej 
dokumentácie, má iba charakter odporúčacieho stanoviska. 
Zámer nerieši dopravu prístupových ciest smerom 
od Komárna a Dunajskej Stredy, ani jeden 
z variantov nerieši obchvat Šale južnou trasou. 

VMČ č. 1
Dňa 23. marca v neúplnom zložení, no uznášaniaschopný 
riešiť najmä prenájmy pozemkov mesta. Niektoré odporučil 
(Galvan s.r.o., Rastislav Nagy, Pavol Behun, Štefan Straňák), 
niektoré nie (MUDr. Regan Belovič), zároveň žiada 
umiestniť na Okružnej ulici dopravnú značku „Zákaz státia“.

redakcia
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V mesiaci marec bola zostavená nová redakčná 
rada v zložení Ing. J. Nitrayová, Bc. M. Hipp, por. 
J. Komjáthy, I. Kocsisová, ako redaktor prevzal 
prácu Mgr. J. Morávek. Zmeny nastali predovšetkým 
preto, aby periodikum samosprávy dostalo vyššiu 
kvalitu, aby mesačník v širšej palete obsiahol činnosť 
samosprávy, jej jednotlivých zložiek a orgánov.

Chceme poskytovať občanom kaleidoskop 
informácií, zamerať sa na to, čo je aktuálne a zaujímavé, 
dosiahnuť stav, aby mesačník bol pútavý a zaujímavý.
Rezervy vidíme v grafickej úprave, v kvalite tlače, 
v distribučnej sieti. Budeme sa usilovať, aby 
náklad mesačníka aj s finančným prispením mesta 
bol postupne zvyšovaný tak, aby sa o niekoľko 
mesiacov dostal do každej domácnosti v meste.

Vážení čitatelia,
radi uverejníme vaše názory, pripomienky, postrehy 
o dianí v meste, staňte sa aj vy spolutvorcami mesačníka. 
Aj s Vaším prispením chceme informovať o meste, živote 
občanov, pozitívne hodnotiť a kriticky pripomínať.

Na spoluprácu s vami, vážení čitatelia, sa teší

redakcia
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A Pretváranie centrálnej časti mesta sa uskutočňuje postupne 
od roku 1997, v ktorom začala realizácia stavby „Pešia zóna, 
ul. Hlavná – 1. etapa, Šaľa“. Išlo o čiastkovú úpravu ľavej 
strany ulice Hlavná  v úseku od Námestia Svätej Trojice 
po ulicu Budovateľskú. Realizácia úpravy a rozšírenia 
najmä spevnených plôch bola nevyhnutným dôsledkom 
intenzívnejšieho využívania priestorov v prízemí bytových 
domov na ul. Hlavnej na nové podnikateľské aktivity, 
ako aj využívanie intenzívnejšieho pohybu občanov 
v tomto priestore vzhľadom na umiestnenie vtedajšieho 
Okresného úradu v Šali v tzv. Harmincovej budove.
Od tohto času uplynulo ďalšie obdobie zamerané najmä na 
koncepčné a územné dotvorenie Centrálnej mestskej zóny, 
čo vyústilo v schválený Územný plán CMZ Šaľa z roku 
2004. Na základe neho začalo postupné uskutočňovanie 
jednotlivých krokov k zásadnému pretvoreniu tváre centra 

CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA 

mesta zamerané predovšetkým na úpravu dopravného riešenia 
centra. Jadrom riešenia je vybudovanie pešej zóny v priestore 
celej šírky ulice Hlavná v úseku od Námestia Sv. Trojice po 
ulicu Budovateľskú, vytvorenie kultivovaného prostredia 
v centre mesta s využitím jednak pre peších, jednak pre lepšie 
zorganizovanú dopravu v centre vrátane statickej dopravy.
Jedným z prvých krokov bolo v roku 2005 zrealizovanie stavby 
„Obslužnej komunikácie a inžinierskych sietí“ v priestore 
medzi areálom nemocnice s poliklinikou a zadnými traktami 
pozemkov z ulice Hlavnej, otvorenie ulice J. Feketeházyho. 
Dodávateľom stavby bola spoločnosť Albex plus s.r.o. 
Nitra, investičný náklad predstavoval sumu cca 25 mil. Sk.
Ďalšou dôležitou a nevyhnutnou investíciou v centre mesta je 
realizácia „Rekonštrukcie križovatky na Námestí Alexandra 
Dubčeka“, ktorá bude v tomto roku prebudovaná na okružnú 
križovatku. Investičný náklad celej akcie je cca 10 mil. Sk 
a zahŕňa okrem riešenia križovatky a s tým súvisiacich stavebných 
úprav spevnených plôch aj prekládky inžinierskych sietí 
v priestore križovatky. Z časového hľadiska je predpoklad, že už 
v mesiaci máj bude križovatka ukončená a uvedená do užívania.
Zároveň je v tomto roku  v rozpočte mesta Šaľa schválená 
investičná akcia „Pešia zóna“ vrátane obnovy Námestia 
Sv. Trojice. Súčasťou riešenia je najmä rekonštrukcia 
a vybudovanie nových spevnených plôch s mobiliárom, 
drobnou architektúrou a sadovými úpravami. Podmienkou pre 
vybudovanie pešej zóny v celej šírke ulice Hlavnej je preradenie 
súčasnej štátnej cesty III. triedy z komunikácie ulice Hlavná 
na komunikáciu ulice Vlčanská. Preradenie štátnej cesty 
III. triedy vyvolalo nutnosť stavebných úprav komunikácie 
ulice Vlčanskej a stavebných úprav križovatky ulíc Dolná 
a Vlčanská tak, aby spĺňali parametre pre presmerovanie 
dopravy jednak z hľadiska únosnosti komunikácie a jednak 
z hľadiska šírkového a smerového usporiadania komunikácie.

 V súčasnosti sme v štádiu spracovania projektovej dokumentácie 
pre vydanie stavebného povolenia na všetky súčasti riešenia. 
Predpokladáme, že v letných mesiacoch už začnú konkrétne 
stavebné práce tak, aby do konca roku 2006 boli ukončené.

Ing. Elena Matajsová
vedúca oddelenia

OTÁZKA PRE ING. BRANÍKOVÚ

Kedy a za koľko peňazí sa po zime začnú opravovať 
výtlky na cestách?
Mesto Šaľa zabezpečuje údržbu miestnych 
a účelových komunikácií v celkovej dĺžke cca 
55 km a cca 62 km chodníkov. Tohtoročná dlhotrvajúca zima 
spôsobila oveľa väčšie množstvo výtlkov ako po iné roky. 
Opravu ciest je možné začať až keď nočné teploty dosahujú 
plusové hodnoty. Predpokladáme, že s opravami začneme v 
mesiaci apríl. Opravy sa budú realizovať tryskovou metó-
dou, ktorá je finančne prijateľnejšia a zabezpečovať ich bude 
firma RENOVIA Zvolen s. r. o. V prípade vhodných kli-
matických podmienok, t. j. bez trvalejších zrážok, dúfame, 
že cesty budú zjazdné do 15 dní na celom území mesta.
Súvislý asfaltový povrch sa plánuje uskutočniť 
na uliciach Drieňová, Broskyňová, Lipová, 
Gaštanová, ktoré majú  rozvetraný betónový povrch.  
Odsúhlasené finančné prostriedky na opravu komu-
nikácii na rok 2006 predstavujú cca 4 mil. Sk.  

Ing. Gabriela Braníková
vedúca oddelenia komunálnych činností
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19. 4. 2006 Finále vedomostno-zábavnej súťaže
čas: 10.00, miesto: Divadelná sála, DK, vstupné: zdarma

20. 4. 2006 Divadlo pre ZŠ a MŠ – Pinocchio
čas: 9.00, miesto: Divadelná sála, DK, vstupné: 35,-Sk

MEDIAWAVE 2006 – I. víkend 21.04.2006 
18.00 FILM: Emir Kusturica: Čierna mačka, bieli kocúr , 20.00 KON-
CERT: Capre zo Šaly (SLK) – etno inprovization, 22.00 FILM: Emir Kustu-
rica: Život je čudo, miesto: Dom kultúry – foyer divadelnej sály, vstupné: 49,-Sk

22.04.2006 – 2006, 18.00 FILM: Best of Mediawave, 19.00 DIVADLO: di-
vadelné predstavenie, miesto: Dom kultúry – bábková sála, vstupné: 39,-Sk

21. 4. 2006 Deň Zeme, čas: 14.00, miesto: pred DK Šaľa

22.4.2006 Oldies party, čas: 20.00 – 4.00, DK, vstupné: 89,-Sk

25.4.2006 Radošinské naivné divadlo
Jááánošík (po 30 rokoch) čas: 19.00, miesto: Divadelná sála, DK, vs-
tupné: predpredaj – študenti, dôchodcovia: 170,-Sk ostatní: 200,-Sk, 
v deň predstavenia – študenti, dôchodcovia: 210,-Sk, ostatní: 230,-Sk

MEDIAWAVE 2006 – II. víkend 28.04.2006, 
18.00 FILM: Best of Mediawave, miesto: Dom kultúry – bábková sála, 20.00 KON-
CERT: Anež & jazzband, miesto: Dom kultúry – foyer estrádnej sály, vstupné: 49,-Sk

29.04.2006, 18.00 FILM: Best of Mediawave, 
miesto: Dom kultúry – bábková sála, 20.00 KONCERT: Projekt Autopilot 
(CZE, JAP) - Ondrej Smeykal (didgeridoo), Pavol Fajt (bicie), Yumiko (spev) 
miesto: Dom kultúry – estrádna sála / bábková sála, 22.00 FILM: Best of Me-
diawave, miesto: Dom kultúry – bábková sála / estrádna sála, vstupné: 59,-Sk

30.04.2006, 18.00 FILM: Best of Mediawave, 
miesto: Dom kultúry – bábková sála, 20.00 KONCERT: Slow Mood 
(AUT), miesto: Dom kultúry – foyer estrádnej sály, vstupné: 49,-Sk

01.05.2006 MEDIAWAVE, 15.00 Výstava fotografií
16.00 Happening: Fanfára Complexa, chodúlové divadlo, žongléri, 17.00 vys-
túpenie žonglérov a chodúlového divadla, 18.00 KONCERT: Fanfára Complexa 
(HUN/ROM), 19.30 KONCERT: Čankišou (CZE), 21.00 KONCERT: Osimira 
(Bielorus), miesto: pred MsÚ, vstupné: zdarma, celofestivalové vstupné:  99,-Sk

3.5.2006 Súťaž o najlepšieho tanečníka pre školské kluby
miesto: Estrádna sála DK, čas: 14.00 h, vstupné: zdarma

4.5.2006 Podujatie pre dôchodcov pri príležitosti Dňa Matiek
miesto: Estrádna sála DK, čas:15.00, vstupné: zdarma

5.5.2006 Mládežnícka diskotéka pre mládež vo veku od 10 do 14 rokov
miesto: Estrádna sála DK, čas: 17.00 - 21.00, vstupné: 20,-Sk

9.5.2006 Podmorský svet objektívom Igora Grbálika, vernisáž výstavy
miesto: foyer divadelnej sály DK, čas: 18.00 h, výstava potrvá od 10.5. do 
30.5.2006, otváracie hodiny: Po – Pia: 10.00 – 12.00, St – Ne: 18.00 – 20.00
vstupné: študenti, dôchodci: 5,-Sk, ostatní: 10,-Sk

15.5.2006 Šalianska Popstar, spevácka súťaž pre deti
1. kolo 15.5.2006 o 16.00 h v Bábkovej sále v DK Šaľa, 15.5.2006 o 
18.00 h v Spoločenskom dome vo Veči, 16.5.2006 o 17.00 h  v Kultúr-
nom stredisku Večierka, 2. kolo, 23.5.2006 o 17.00 h v Bábkovej sále v 
DK Šaľa, 3.kolo - Finále, 13.6.2006 o 18.00 h v Divadelnej sále DK Šaľa

Dom kultúry Šaľa

20. 4. 2006 Slávik (školské kolo speváckej súťaže)
čas: 14.00, miesto: veľká sála, SD, vstupné: zdarma

21. 4. 2006 Environmentálna prednáška
čas: 9.00, miesto: veľká sála, SD, vstupné: zdarma

22. 4. 2006 Zábava nielen pre osamelých (hrá hudobná skupina TOP)
čas: 20.00, vstupné: 80,-Sk

Spoločenský dom  Veča

23. 4. 2006 Divadelný súbor Desať F. Urbánek – Strašidlo
čas: 18.00, miesto: veľká sála, vstupné:  20,-Sk 

26. – 28. 4. 2006 Vesmír očami detí (výstava detských prác)
čas: 9.00 – 16.00, vstupné: zdarma

28.4.2006 Osteoporóza (v spolupráci s Červeným krížom)
čas: 11.00, miesto: veľká sála, vstupné: zdarma

28. 4. 2006 Mládežnícka diskotéka
čas: 17.00 – 21.00, vstupné: 20,-Sk

30. 4. 2006 Stavanie mája
čas: 15.00, miesto: pred SD Veča, vstupné: zdarma

5.5.2006 Šikovné ruky
miesto:  klubovňa SD, čas: 14.30 h, vstupné: zdarma

7.5.2006 Koncert vážnej hudby, v rámci Večianskych slávností 
Mgr. art. Zuzana Zamborská – klavír, Bc. Silvia Adamíková – spev miesto: 
kostol Veča, čas: 18.00 h, vstupné: dobrovoľné

11.5.2006 Vernisáž výstavy – Ladislav Tóth
miesto: horná klubovňa, čas: 18.00 – vernisáž výstavy, vstupné: zdarma, výstava 
potrvá od 15.5. do 26.5.2006, otváracie hodiny: Po – Pia: 8.00 – 16.00, vstupné: zdarma

Kultúrne stredisko Večierka
18. 4. 2006 „Zahrajme sa na divadlo“, rómsky klub
čas: 15.00, miesto: KS Večierka, vstupné: na členský preukaz rómskeho klubu

19. 4. 2006 Maľovanie na chodník pre žiakov ZŠ
čas: 10.00, miesto: pred KS Večierka, vstupné: zdarma

22. 4. 2006 Stretnutie sluchovo postihnutých
čas: 15.00, miesto: KS Večierka, vstupné: zdarma

24. 4. 2006 Školenie „Piliere demokracie“
čas: 17.00, miesto: KS Večierka, vstupné: zdarma

28.4.2006 Súťažno-zábavné popoludnie pre deti
čas: 15.00, miesto: KS Večierka, vstupné: 10,-Sk

2.5.2006 Rómsky klub – voľné hry 
miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h, vstupné: vstup na členský preukaz

2.5.2006 Civilné fórum 
miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h, vstupné: zdarma

3.5.2006 Tanečná súťaž pre deti – výberové kolo
miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h, vstupné: 5,-Sk

9.5. – 11.5.2006 Výstava kvetov
miesto: KS Večierka, čas: 10.00 – 18.00 h, vstupné: zdarma

15.5.2006 Piliere demokracie 2005
miesto: KS Večierka, čas: 17.00, vstupné: zdarma

Šiby, ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia, vymieňaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka, 
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.
(Stredné Slovensko)
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Pohotovosť lekární na mesiac apríl
01.4. 8.00 - 20.00 Alia Budovateľská, Šaľa                 031/770 23 61
02.4. 8.00 - 20.00 Alia Budovateľská, Šaľa                 031/770 23 61 
03.4. 8.00 - 21.00 Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
04.4. 8.00 - 21.00 Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
05.4. 8.00 - 21.00 Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
06.4. 8.00 - 21.00 Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
07.4. 8.00 - 20.00 Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
08.4. 8.00 - 20.00 Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
09.4. 8.00 - 20.00 Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34 
10.4. 8.00 - 21.00 Dalen Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10
11.4. 8.00 - 21.00 Dalen Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10
12.4. 8.00 - 21.00 Dalen Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10
13.4. 8.00 - 21.00 Dalen Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10
14.4. 8.00 - 20.00 Dalen Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10
15.4. 8.00 - 20.00 Dalen Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10
16.4. 8.00 - 20.00 Dalen Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10 
17.4. 8.00 - 20.00 Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa       031/770 71 90
18.4. 8.00 - 21.00 ZACH Hlavná 69, Šaľa                 031/771 48 96
19.4. 8.00 - 21.00 Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
20.4. 8.00 - 21.00 ZACH Hlavná 69, Šaľa                 031/771 48 96
21.4. 8.00 - 21.00 Alia Budovateľská, Šaľa                 031/770 23 61
22.4. 8.00 - 20.00 ZACH Hlavná 69, Šaľa                 031/771 48 96
23.4. 8.00 - 20.00 Alia Budovateľská, Šaľa                 031/770 23 61
24.4. 8.00 - 21.00   Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
25.4. 8.00 - 21.00   Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
26.4. 8.00 - 21.00   Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
27.4. 8.00 - 21.00   Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
28.4. 8.00 - 21.00   Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
29.4. 8.00 - 20.00   Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
30.4. 8.00 - 20.00   Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90

ŠPORTOVÝ SERVIS
Športovo-strelecký klub Šaľa
29. 4. 1. kolo krajskej streleckej ligy
puška strelnica ŠSK
6. – 7. 5. 1. slovenská strelecká liga, puška, 
strelnica ŠSK
13. 5. Memoriál B. Mrláka, pištoľ trojboj, strel-
nica ŠSK

Futbal III. liga
16. 4. ŠK ELDUS Močenok – D. Vestenice o 
10.30 h
26. 4. ŠK ELDUS Močenok – Bánovce o 16.00 h
30. 4.  ŠK ELDUS Močenok – Topoľčany o 
10.30 h
14. 5. ŠK ELDUS Močenok – Nové Zámky o 
10.30 h

Futbal II. liga
15. 4.  Šaľa – Humenné o 15.30 h
22. 4.  Šaľa – Slovan o 16.00 h
6. 5.  Šaľa – D. Streda o 17.00 h
13. 5. Šaľa – R. Sobota o 17.00 h

Hádzaná I. liga
22. a 23. 4. Šaľa – B. Bystrica
zápasy finálovej skupiny o majstra SR

Zlet historických modelov
22.4 Modelárske letisko RCMK Šaľa, strelnica 
Orlík o 9.00 h

HASIČI UPOZORŇUJÚ
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PRIESKUM VYUŽITIA KRAJINY A 
KRAJINNEJ POKRÝVKY (LUCAS)

Na MsÚ v Šali vybavíte od 22.apríla aj v sobotu

V rámci stratégie skvalitňovania služieb občanom pristúpilo vedenie Mesta Šaľa, 
ako jedno z mála miest na Slovensku, k ďalšiemu kroku  smerom k občanovi.
Od soboty 22. apríla 2006 (vrátane) bude možné vybaviť na Šalianskom mest-
skom úrade záležitosti aj počas sobôt v čase od 8.00-12.00h, kedy budú 
poskytovať služby občanom najvyhľadávanejšie kancelárie na prízemí MsÚ.

V sobotu bude k dispozícii  občanom:
• Kancelária prvého kontaktu: kde je možné podávať písomnosti pre MsÚ,  získať 

rôzne tlačivá potrebné k vybaveniu si záležitostí na oddeleniach MsÚ, získať informácie 
o meste,  zakúpiť pohľadnice či mapu mesta.

• Pokladňa, ktorá je k dispozícii pre platenie daní a poplatkov mestu /predložiť je potreb
  ný výmer vydaný príslušným oddelením MsÚ, prípadne obdržaný šek z MsÚ - domová
  daň, daň z bytu, poplatky za odvoz smetí, za psa, správne poplatky a iné/ 
• Evidencia obyvateľstva, ktorá zabezpečuje prihlasovanie trvalého alebo prechodného 
   pobytu občana, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, k preukázaniu sa občana na
   iných úradoch, k rodinným prídavkom, iným dávkam 
• Kancelária pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zároveň každý párny týždeň v sobotu bude na mestskom úrade etablované aj pra-
covisko Regionálnej energetickej agentúry, ktorá bude poskytovať občanom zák-
ladné bezplatné poradenstvo v oblasti energetiky budov, systémov zatepľovania, 
opatrení na energetické úspory v bytoch, technológie vykurovania atď. 

„Mnoho našich občanov počas týždňa dochádza za prácou i do iných miest 
a tak poniektorí len veľmi ťažko mohli svoje osobné záležitosti na našom úrade 
vybaviť v doterajších hodinách pre verejnosť. Sprístupnením úradu verejnos-
ti aj v sobotu chceme deklarovať našu ústretovosť všetkým občanom mesta Šaľa.
S touto myšlienkou sme sa pohrávali už dlhšie, konzultovali sme s Nový-
mi Zámkami, kde už majú prvé skúsenosti a nakoniec po adaptácii zámeru 
na podmienky v šalianskom úrade,  môžeme opäť o niečo viac priblížiť 
úrad občanovi.“ – vyjadril sa prednosta mestského úradu Jozef Belický. 

Hodiny pre verejnosť ostatných odborných útvarov 
Mestského úradu v Šali počas týždňa ostanú nezmenené. 

Ing. E. Vargová
referát marketingu a komunikácie

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a Európsky štatistický 
úrad oznamujú, že sa v období 13. 3. 2006 – 10. 6. 2006 bude vykonávať 
projekt Prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky (LUCAS).

Cieľom projektu LUCAS je zber poľnohospodárskych a environmentálnych úda-
jov prostredníctvom pozemného pozorovania s použitím prijímačov globálne-
ho polohového systému (GPS) a vyhotovenie fotodokumentácie daných bodov.

Projekt sa rieši na štátnej úrovni. Počet bodov pre terénny výskum pre Slovensko je 3392, 
ktoré boli vybrané Eurostatom. Vybrané body budú navštívené pracovníkmi Výskumného 
ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), ktorí body zamerajú a zdokumentujú.

Prieskumníci sa budú pohybovať na území obce, na požiadanie 
sa preukážu služobným preukazom (VÚPOP) a akreditačným do-
kumentom. Metóda prieskumu nespôsobí škody na pozemkoch.

prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., riaditeľ

Vážení spoluobčania!

Je tu jar. S jej príchodom sa každoročne 
v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené 
nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto 
dôvodov sa k Vám touto formou hlásia opäť 
hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické 
príčiny vzniku požiarov a poskytnúť Vám 
rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

Hlavným dôvodom vzniku požiarov 
je neopatrnosť pri vypaľovaní suchej 
trávy, buriny, krovísk, pri spaľovaní 
viničového prútia , odpadkov na 
smetiskách, ako aj neopatrnosť až 
nezodpovednosť pri odhadzovaní 
neuhasených cigaretových ohorkov.

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa 
v prírode nová vegetácia už začína rozvíjať 
a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia 
a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo 
vzniku požiarov a najmä rozšírenia požiarov. 
Preto Vás prosíme, aby ste venovali veľkú 
pozornosť pohybu detí v prírode a pamätali 
na to, že deťom do rúk v prírode zápalky 
nepatria a odhodená neuhasená cigareta 
a zápalka sú tiež častou príčinou požiarov.

Upozorňujeme i turistov, že oheň je 
možné klásť len na určených miestach 
a zvýšenú pozornosť treba venovať uhaseniu 
a uloženiu popola na vyhradených miestach.

Medzi hlavné zásady protipožiarnej 
bezpečnosti patrí:
•  nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň v 
   lesných porastoch,
•  nezakladať oheň v priestoroch, kde môže
   dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať
   suché porasty (najmä v blízkosti lesa),
•  vykonávajte dohľad nad osobami a najmä 
   deťmi, ktoré nemôžu posúdiť následky 
   svojho konania, aby tieto svojím konaním 
   nespôsobili požiar,
•  právnické osoby a fyzické osoby 
    – podnikatelia môžu spaľovať horľavé
   látky na voľnom priestranstve len s 
   písomným súhlasom príslušného 
   Okresného riaditeľstva Hasičského a 
   záchranného zboru

Vznik požiaru je treba ohlásiť na 
Mestskom úrade alebo na telefónnom čísle 
Hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru
č. 150 alebo tiesňové telefónne číslo 
Integrovaného záchranného systému
č. 112.

Okresné riaditeľstvo HaZZ
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A Dlhotrvajúca zima mnohým priniesla 
starosti. Poľnohospodári nie sú výnimkou. 
Pretrvávajúce mrazivé počasie, striedajúce 
sa s odmäkom, znamená posun jarných 
prác, narúša kalendár roľníka, čím 
neskoršie sa otvorí jar, tým bude nižší 
počet vegetačných dní, menej bude v 
rastlinách fixovaná slnečná energia, tak 
potrebná pre vývin rastlín, čo môže 
negatívne ovplyvniť budúcu úrodu.

Tieto skutočnosti som    sa     dozvedel
v rozhovore s predsedom RD v Šali 
Ing. Miškovičom.

RD Šaľa hospodári na 3185 ha 
poľnohospodárskej pôdy, z toho 3103 ha 
ornej pôdy, zvyšok tvoria vinice a sady. 
Z tohto počtu na 600 ha majú zasiatu 
pšenicu a na 270 ha ozimný jačmeň.  
Stav plodín pri súčasnom počasí nevedia 
ešte presne určiť. Približne 17 % plôch 
je zamokrených a zaplavených. Vykonať 
biologickú inventarizáciu škôd budú 
môcť až po rozmrznutí pôdy. Rastliny sa 
však javia životaschopné, deficit teplôt sa 

však na stave porastov prejaví. Počasie 
odďaľuje aj začiatok jarných prác. 

V oblasti Šale začiatok 
prác sa viaže na 

2. dekádu marca, tento rok to 
bude určite neskôr. Posunutie 

prác bude minimálne o 1 
dekádu. Predseda družstva spolu 

so svojimi spolupracovníkmi 
na strediskách v Šali, v Dlhej, 

v Kráľovej nad Váhom i vo Veči 
denne veľmi starostlivo sledujú stav 
chotára a pozorne vnímajú predpovede 
počasia. Pri prehliadke viníc a sadov 
zistili značné vymrznutie viniča i 
niektorých druhov ovocných stromov. 
Prognózy smerom k budúcej úrode nie sú 
priaznivé. Rastlinná výroba v RD Šaľa 
predstavuje 40 % celoročnej produkcie, 
60 % tvorí živočíšna výroba. Tejto
sa nepriaznivé počasie nedotklo. Zvieratá 
sú pod strechou, krmivo je zabezpečené.

Všetci zamestnanci roľníckeho 
družstva, ktorých je vyše 200, sa 
až koncom marca dočkali lepšieho 
počasia, ktoré im umožnilo, hoci 
s oneskorením, začať jarné práce 
i zhodnotiť škody spôsobené nepriaz-
nivou zimou. 

MK

Poľnohospodári sa 
dočkali otepleniaANKETA

V rámci príprav jubilejného V. ročníka jarmoku tradičných remesiel v Šali 
a Šalianskych slávností, ktoré sa budú konať opäť na Hlavnej ulici 23.-
24.6.2006 tento rok zároveň  pri príležitosti 470. výročia udelenia mestských 
výsad sa obraciame na občanov mesta Šaľa s nasledujúcou výzvou. 
Oddelenie strategického plánovania a rozvoja mesta prostredníctvom Referátu 
marketingu a komunikácie realizuje prieskum na tému „Osobnosti nášho mesta“. 
Hľadáme známe i neznáme osobnosti nášho mesta, ktoré žijú, resp. sa narodili 
v Šali a svojimi aktivitami prispeli k zveľadeniu nášho mesta, resp k šíreniu 
jeho dobrého mena. Skúste sa zamyslieť i Vy a napíšte nám, na koho ste 
hrdí, komu by ste chceli poďakovať za to, že v Šali pôsobí, kto je svetlým 
príkladom pre Vaše deti? Hľadáme námety na ľudí, ktorí venovali svoj 
život Šali a jej obyvateľom, bez ktorých by to tu nebolo to pravé Šalianske? 
Možno Vás napadne niekto, o kom sa málo hovorí, alebo kto pracuje v úzadí. 
Neváhajte a napíšte nám. Všetky anketové lístky označené kontaktným menom 
a adresou budú zaradené do zlosovania o propagačné predmety mesta Šaľa.
Šaľania, ktorí významne prispeli k rozvoju nášho mesta, resp. rodáci, ktorí 
prezentovali naše mesto v oblastiach:

A. školstvo a vzdelávanie, práca s deťmi, záujmová činnosť
B. kultúra (hudba, spev, literatúra, divadlo, výtvarné umenie, film, médiá, atď)
C. veda a výskum
D. šport, 
E. podnikanie, živnosť
F. zdravotníctvo
G. verejný poriadok
H. samospráva
I. ostatné spoločenské aktivity

Pre každú oblasť pošlite maximálne jedno meno s uvedením:
Termín: do 20.5.2006

----------------------------------------------------------------------------------------------
- meno a priezvisko navrhovanej osobnosti: ......................................................................
- terajšie bydlisko, pôsobisko, resp. iný kontakt, ak je známy:........................................
- určenie oblasti aktivít/podľa vyššej špecifikácie) – prosím zaškrtnite 

A  B C D E F G H I

- krátky popis aktivít, ktorými prispel k rozvoju mesta...................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresa doručenia: Referát marketingu a komunikácie, Mestský úrad v Šali, 
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Kontaktné meno a adresa (len pre účely zlosovania lístkov) ..........................................
.....................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------

Šiby, ryby, masné ryby, kus kouáča do korbáča, 
ešče k tomu groš, bude teho dost.
Kázau gazda aj gazdinka, aby dali tri vajíčka,
jedno bíué, dvje červené, je potešeňjé.                                  (Vajnory) www.sala.sk

denné informácie o dianí v našom meste
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Dni veľkého pôstu

Fašiangové obdobie so svojimi zakáľačkami, tancovačkami a 
bujarosťou bolo takým útokom na zdravie, že každý, kto sa na týchto ak-
tivitách zúčastňoval, sa koncom fašiangov cítil unavený a prejedený. Po 
fašiangoch nasleduje štyridsaťdňový pôst. Pôst sa začína Popolcovou 
stredou. Toto obdobie napĺňajú duchovné prípravy na pripomenutie 
si ukrižovania Krista, ale aj konkrétne úkony spojené s očistou nie-
len duše, ale aj tela. Pôst dodržiavali všetci, ktorí sú kresťanmi ale 
i tí, ktorí dbali na svoje životné potešenia, tak aj na zdravie, aby si 
čo najdlhšie zachovali mladistvú výkonnosť. Každopiatočné prísne 
pôsty boli samozrejmosťou, pretože človek sa aspoň raz do týždňa 
musí očistiť od svojho každodenného prejedania. Mäso nejedli ani 
v stredu. Mnohé zbožné gazdinky dobrovoľne sprísňovali prísnu 
pôstnu regulu. Členov svojej rodiny ozdravovali tým, že im upi-
erali mäso s výnimkou nedeľných obedov. V pôstne stredy, piatky 
znižovali dávku skromného jedla. Takáto prísna redukčná diéta 
vyliečila podráždené žlčníky, zmenšila ľuďom tukové vankúšiky a 
odľahčila zaťažené bedrové a kolenné kĺby. Takto si počas veľkého 
pôstu ľudia nielen očistili dušu, ale upevnili si i svoje zdravie. 

Máme šancu
V pôstnom období osobitne sa upriamujeme na Ježišovo 
utrpenie. Sledujeme, ako nepriatelia útočia na Ježišovu 
česť a kladú mu zákerné nástrahy. Potom vidíme jeho 
odsúdenie a mučenie. Napokon pozorujeme jeho potupnú 
popravu. V bezmocnej smrti sa Ježiš zameriava na jedinú 

možnú záchranu: “Otče, do tvojich rúk porúčam svojho 
ducha...“ Po veľkopiatočnom utrpení prichádza veľkonočné 

ráno. Ježiš silou Božieho Ducha premáha smrť a vstáva z 
mŕtvych. Zmŕtvychvstalý prináša radostné posolstvo: „Nebo-

jte sa!“ Jeho kráž sa stáva znakom života a spásy. Z Ježišovho 
utrpenia sa rodí jeho dielo záchrany ľudstva – Cirkev...

Dvetisícročné dejiny Cirkvi zdieľajú 
Ježišov osud.
Nemali by sme premárniť jedinečnú šancu. Zmŕtvychvstalý Kris-

tus žije vo svojej Cirkvi, stretáva sa s nami, prihovára sa nám. Chce 
nás zbaviť strachu. Chce nám dať životnú istotu, nádej, pokoj, radosť. 

Tou našou šancou je osobné stretnutie so Zmŕtvychvstalým. Máme 
zachytiť jeho blízkosť a vážne zobrať jeho slová: „Nech sa vám srdce 

nestrachuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa... Ja som cesta, pravda a 
život... Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta... Nebojte sa!...“

(prevzaté: Mesačník „Posol“)

V klube dôchodcov na Kráľovskej 
ulici bolo veselo. Zišlo sa tam sko-
ro 60 členov klubu, aby oslávili 
FAŠIANGY. Vedenie klubu na čele 
s hlavnou organizátorkou Annou 
Filovou spolu s členmi pripravi-
lo zaujímavý program svojim 
členom spojený s tradíciami. 
Speváci zaspievali fašiangové 
pesničky, nechýbala ani scén-
ka s pochovávaním basy. 
Zašantili si babičky odeté

v dobových kostýmoch – či 
smrtka, ktorá viezla opitého 
(akože) vo fúriku. Tiež 
šašo, černokňažník, Japon-
ka, vodník atď. Poriadne 
rozbujdošená banda! 
Nemožno zabudnúť na 
plačky, ktoré oplakáva-
li nebohú basu tak 
úprimne, že dojali aj 
prítomné obecenstvo.

O dobré jedlo, šišky 
a guláš sa pos-
tarala p. kuchárka 
s pomocníčkami. 
Ej veru! Chutilo 
všetkým. Za tým troška 
vínka a zabudlo sa 
aj na rôzne boľačky 
a starosti, ktoré odjakživa 
trápili starších ľudí.

Zahrali sme sa tak tro-
chu na „SMOTÁNKU“, 
len s tým rozdielom, že 
sme nemali drahé róby, 
ale zvíťazila radosť zo života, 
spolupatričnosti. Nedá sa 
nepripomenúť: Keby sa všetci 
znášali a tolerovali ako naši 
„KLUBOŠI“, tak nás volá, 
spieva a skladá pre nás pesničky 
Janko Kostyal, člen klubu, bolo by 
na svete lepšie. A o to predsa ide!

Jarmila Kučerová

FAŠIANGY V KD 
ROZKVET

Prí-
jemné 

prežitie 
veľkono- 

čných 
sviatkov 

všetkým 
čitateľom, 

ich najbližším 
praje

redakčná 
rada
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KORTE, OLDŘICH FRANTIŠEK – 80. výročie narodenia
Český hudobný skladateľ, narodil sa 20. apríla 1926 v Šali, tu žil do roku 
1939. Študoval na gymnáziu v Komárne, Nitre, Klatovoch a v Prahe. Počas 
okupácie bol vylúčený zo štúdia, bol v koncentračnom tábore. Maturoval až po 
návrate z koncentračného tábora, ukončil konzervatórium v Prahe v roku 1949.
V 50. rokoch pracoval ako robotník, bol kuričom, fotografom a hercom. 
Účinkoval v Laterne Magike v Prahe, ako hudobný skladateľ bol na výstave 
EXPO 1967 v Montreale, vystupoval ako sólový klavirista spolu so Šlitrom.
Je známy ako skladateľ symfonickej hudby, hudobný kritik, výborný klaviris-
ta, žurnalista a spisovateľ. Napísal vyše 170 článkov, kritík a recenzií. Získal 
viacero medzinárodných hudobných ocenení. Mimo iného je autorom muz-
ikálu pre mládež, jeho symfónie tvoria repertoár mnohých hudobných telies.
V súčasnosti žije v Prahe.

OSTROVSKÝ, JURAJ – 80. výročie narodenia
15. apríl 1926 Stará Turá – 2. september 1985 Nitra
Organizátor poľnohospodárskej veľkovýroby. V rokoch 1959 – 1962 študoval 
na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V rokoch 1961 – 1971 riaditeľ 
majetku Stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre, medzitým v 
rokoch 1963 – 1974 hlavný inžinier Spoločného poľnohospodárskeho pod-
niku pre chov ošípaných v Nitre, 1974 – 1977 Jednotného roľníckeho 
družstva Radošinka vo Veľkých Ripňanoch, od 1978 vedúci technik 
Poľnohospodárskeho kooperačného združenia Jednotného roľníckeho družstva 
Družba Šaľa. Ako prvý riaditeľ Majetku stálej celoštátnej poľnohospodárskej 
výstavby sa zaslúžil o budovanie výstavného areálu Agrokomplexu v Nitre. 

HLAVATÝ, JOZEF – 40. výročie úmrtia
1. apríl 1898 – 6. máj 1966 Šaľa
Hudobný pedagóg a kritik, kňaz, organizátor skautingu. V Nitre študoval te-
ológiu a bol vysvätený za kňaza. Po ukončení štúdia na Instituto di Musica 
Sacra v Ríme pôsobil v Bratislave ako profesor náboženstva, hudby, gre-
goriánskeho chorálu a estetiky, bol profesorom konzervatória. V rokoch 
1950 – 1960 pôsobil ako farár v Horných Orešanoch. Autor spevníka, or-
ganizátor Slovenského katolíckeho skautingu, redaktor časopisu Skaut.

RIPPA, BLAŽEJ KONŠTANTÍN – 25. výročie úmrtia
1. február 1912 Trnovec nad Váhom – 17. január 1981 Bratislava
Lekár, publicista. Študoval na gymnáziu v Nitre, medicínu na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave. Zakladateľ a vedúci interného oddelenia Železničnej po-
likliniky v Bratislave. Zaoberal sa ochoreniami kardiovaskulárneho systé-
mu a diabetes mellitus. Venoval sa histórii medicíny, problematike pracov-
ného lekárstva a zdravotno-osvetovej činnosti. Spoluzakladateľ Národnej 
transfúznej služby, jeden zo zostavovateľov štatútu darcovstva krvi s kritériami 
na dobrovoľných darcov, aktívny pracovník Československého Červeného kríža.

redakcia
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Mesiac Prírastok Úbytok Spolu
narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

január 26 29 15 36 24792
február 15 38 12 52 24781
marec 18 18 6 54 24757

PREHĽAD OBYVATEĽSTVA za prvý ¼ rok 2006
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JUBILUJÚCI CSEMADOK 
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na 
Slovensku – CSEMADOK vznikol pred 
viacej ako polstoročím, v roku 1949. Prvá 
základná organizácia v našom okrese vznikla 
26. mája 1949 v obci Žihárec. 

V našom meste sa zväz zakladal 6. februára 
1956. Činnosť mestskej organizácie 
CSEMADOK-u v Šali nám priblížil jej 
terajší predseda – Ing. František Botka: 

„Na čele našej Kultúrnej organizácie 
v Šali som od roku 1992. Naše pôsobenie 
je v súlade s cieľmi a úlohami zväzu, 
ktorý organizuje osvetovú činnosť 
Maďarov žijúcich na Slovensku. Obhajuje 
ich záujmy, rozvíja jazykovú kultúru, 
zveľaďuje ich prirodzený vzťah k 
univerzálnej maďarskej kultúre. Prispieva 
k rozmachu kultúrneho a vedeckého života 
Maďarov na Slovensku, k zveľaďovaniu 
ich vzdelávania v materinskom jazyku 
s cieľom udržania kultúrneho dedičstva. 
Koordinuje a metodicky napomáha 
amatérske, vzdelávacie  a umelecké 
hnutia za účelom rozvíjania miestnej 
a regionálnej kultúry. Popularizuje ľudovú 
kultúru, dozerá a zveľaďuje domy miestnej 
kultúry, rozširuje kontakty s domácimi 
a zahraničnými kultúrnymi organizáciami 
a inštitúciami. Zriaďuje nadácie, vyvíja 
hospodársku a vydavateľskú činnosť a pod.

Pred konkretizáciou aktivít dneška – 
nahliadnime však ešte trocha do minulosti:
Vo februári 1956 mala naša základná 
organizácia 28 zakladajúcich členov. Prvým 
predsedom bol Sándor Farkas. Ich činnosť sa 
zamerala hlavne na ochotnícke divadelníctvo, 
ktoré tu malo vždy bohaté tradície.

Na úspechy divadelného krúžku dodnes 
radi spomínajú hlavne tí skôr narodení, 
pamätníci, ktorí dodnes „zotrvali“ 
v členstve našej mestskej organizácie. 
Dúfam, že sa nám podarí v blízkej 
budúcnosti túto činnosť obnoviť.

Významným medzníkom v histórii 
šalianskeho CSEMADOK-u bol rok 1966. 
Vtedy vznikol maďarský mládežnícky klub 
nesúci meno poeta Vörösmartyho. Pri kolíske 
vzniku tohto klubu stáli Lajos Tóth a nebohý 
György Szatmáry. Tento klub „fungoval“ 
25 rokov v priestoroch kaviarne Hotela 
Centrál. Nespočetné akcie sa tešili veľkému 
záujmu členov. Z obrovského množstva hostí 
klubu spomeniem básnika Lászlóa Nagya, 
Dr. Kálmána Janicsa, vtedajšieho lídra 
maďarského kresťansko-demokratického 
hnutia v okrese. Ďalej literárny kritik Dr. 

Mihály Czine, maďarský herec Ferenc 
Bessenyei, ktorý vo svojom vystúpení na 
večierku v Šali vyzdvihol krásu šalianskych 
dievčat; tanečníci skupiny „Mladé srdcia“, 
hudobné teleso Ghýmes, ktorý dnes už 
je svetoznámou skupinou. Nevieme však 
zabudnúť na historickú skutočnosť – v čase 
fungovania klubu nejedni organizátori týchto 
akcií boli prenasledovaní a perzekuovaní ŠTB.

Po zamatovej revolúcii, v roku 
1994 podporou CSEMADOK-u 
vznikol nový šaliansky mládežnícky 
klub (SIK), ktorý funguje dodnes.

Toho istého roku vznikla nadácia Jánosa 
Feketeházyho, ktorá od roku 1997 funguje pod 
názvom Občianske združenie Šaľa a okolie. 
Som veľmi hrdý na to, že práve Občianskemu 
združeniu Šaľa a okolie sa podarilo k 1000. 
výročiu prvej písomnej zmienky o našom 
meste vydať v roku 2002 monografiu pod 
názvom „Vágsellye 1002 – 2002“, ktorá vyšla 
v roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Táto 
kniha by určite nemala chýbať v knižnici 
žiadneho občana nášho pekného mesta.
Historický prehľad uzatváram 
konštatovaním, že aj v časoch – najkrutejších 
– CSEMADOK pomáhal prežiť a vydržať 
vďaka vzájomnej dôvere, ktorá dávala zmysel 
minulosti, súčasnosti – a hlavne budúcnosti.

Pri hodnotení aktivít dneška musím povedať, 
že v histórii našej kultúrnej organizácie sú 
zlatými písmenami zapísané dva dátumy: 
27. november 2002 a 21. november 2004. 

Ten prvý je dňom, keď sme kúpili staršiu 
nehnuteľnosť na ulici Murgašovej v Šali, 
aby sme ju po dvoch rokoch tvrdej práce 
slávnostne otvorili v novembri 2004 ako 
„Maďarský dom Jánosa Feketeházyho“. 
Touto cestou by som sa chcel poďakovať 
firmám Vodomont – vodohospodárske 
stavby a.s. v zastúpení riaditeľ Ing. Juraj 
Alexovič st. a firme Perfekta – Takács Peter 
z Diakoviec, za kvalitnú a rýchlu prácu. 
Samozrejme ďakujem aj všetkým tým, ktorí 
odrobili nespočetné množstvo brigádnických 
hodín na prestavbe, bez akéhokoľvek nároku 
na odmenu. Konečne sa tým naplnila 50-
ročná túžba našich 650 členov, mať vlastný 
kultúrno-spoločenský stánok. Už väčšina 
našich akcií sa uskutočňuje práve tu.

Z plánu práce, resp. harmonogramu 
podujatí na rok 2006 toho veľa radšej 
ani neprezradím. Skôr by som bol veľmi 
rád, keby ste náš „Dom“ v čo najväčšom 
počte navštívili. Sympatické dámy, ktoré 
sú tam každý deň, vám určite poskytnú 
všetky informácie o podujatiach, ktoré 
sa aktuálne chystáme uskutočniť.

Všetky aktivity sa usporadúvajú v duchu 
národného povedomia, lásky k vlasti, kde 
stáročia žili naši predkovia a pokojného 
spolunažívania všetkých občanov, aby 
sa naplnila myšlienka Árona Tamásiho, 
spisovateľa zo Sedmohradska: „Sme 
na tomto svete preto, aby sme si tu 
našli niekde svoje miesto, domovinu.“

Irena Kocsisová

Výročná schôdza Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Šali

Dňa 22. 3. 2006 sa konala výročná členská schôdza ÚNSS ZO č. 60 v Šali v 
reštaurácii Domino. Na tejto schôdzi sa zúčastnilo 34 členov a 6 hostí. Prišli 
medzi nás: vedúca krajského strediska Mgr. Petra Ajdariová, členka krajskej 
rady Ing. Edita Križanová, pracovníčka krajskej rady Eva Prokopová, ktorá 
priniesla kompenzačné pomôcky. Pomôcky si mohli členovia pozrieť, vyskúšať 
aj zakúpiť. Pozvanie prijal Ing. Tibor Baran a Gabriela Fülöpová, ktorí sa na 
našich schôdzach už viackrát zúčastnili. Na výročnej schôdzi sa zúčastnil 
predseda KZPOS v Šali pán Ľudovít Dojčan. Bilancovali sme rok 2005. Zvolili 
sme si výbor, ktorý by mal pracovať dva roky. Za predsedu ZO bola zvolená 
Anna Pintérová. Za členov výboru boli zvolení Igor Ďuriš, Dáša Chrenková, 
Františka Rickerová, Baltazár Halgaš, Alojz Ricker, Jozef Pápay. Aktivista-
mi sú Kopáčiková Margita, Alexander Pintér, Plešková. Schválil sa program a 
rozpočet na rok 2006. Potom sa prihovorili hostia. Po príhovore sa ťahala tom-
bola a podávalo sa občerstvenie. Cítili sme sa dobre. Takéto stretnutia môžeme 
organizovať vďaka sponzorom a ľuďom, ktorí nám prispievajú na verejné zbierky.

Základná organizácia združuje nevidiacich, prakticky nevidiacich, 
slabozrakých a občanov s inými poruchami zraku, deti a ich rodičov. 
Sú  medzi nimi i naši priatelia a sympatizanti, spolu nás je 107 členov. 

Anna Pintérová, predseda ZOÚNSS v Šali

31. marca o 20.00 hodine sa zaplnil Dom 
kultúry v Šali do posledného miesta. Ve-
kové rozpätie ľudí bolo veľmi rôznorodé. 
Koncert začala speváčka Tina. Je známa zo 
svojho pôsobenia v istej televízii a v úvode 
koncertu nás správne naladila. Po jej vys-
túpení prišla na rad aj účastníčka minulého 
ročníka „Slovensko hľadá Superstar“  Zdenka 
Predná. Účastníkov do varu dostala Zdenkina 
najznámejšia pieseň - Len ty smieš. Potlesk 
zožali všetky Tinine a Zdenkine piesne.  Na 
koniec sme sa Zdenky opýtali, ako sa jej u nás 
spievalo. Všetkým Vám odkazuje, že ste boli 
super  a že u nás oslávila krásne narodeniny.

Martin Hipp

ZDENKA PREDNÁ
koncertovala v Šali

VOKÁLNY KONCERT
E.T.Čambálovej

V utorok 21. 3. o 19.00 h sa Kongresová sála 
Mestského úradu v Šali zaplnila ľuďmi, ktorí 
obľubujú počúvanie vážnej hudby a spevu. 
Svoj krásny, čistý hlas nám dala do pozornos-
ti mladá speváčka Erika Tégen-Čambálová, 
ktorú na klavíri sprevádzala Xénia Maskalík-
ová. Hosťom večera bol Vladimír Ondrejčák, 
ktorý nám hrou na gitare spríjemnil chvíle, 
počas ktorých umelkyne oddychovali. Na 
koncerte zazneli známe skladby a piesne sve-
tových velikánov, ako C. Debussy, E. Suchoň, 
S. Rachmaninov, G. Verdi, J. S. Bach a mno-
ho ďalších. Vystúpenie bolo zároveň generál-
nou prípravou na absolventský koncert Eriky 

Tégen - Čambálovej, ktorý 
sa uskutoční v priebehu 
budúceho týždňa na VŠMU 
v Bratislave. Umelcom 
držíme palce pri ich ďalšom 
koncertnom pôsobení.

Martin Hipp   

referát evidencie obyvateľstva
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IA MESTSKÁ POLÍCIA MÁ 15 ROKOV 
„Políciu nerobí systém, ale ľudia.“

  Áno, s príslušníkmi mestskej polície sa v našom 
meste stretávame už celých 15 rokov. Z tohto počtu 
rokov celých 11 rokov bol náčelníkom mestskej polície 
kpt. Mgr. Jozef Belický, v súčasnosti prednosta mestského 
úradu. Stretnutie s ním bolo príjemné, rozhovor zaujímavý a 
o niektoré skutočnosti a názory sa chceme podeliť s čitateľmi.

  Aké boli začiatky mestskej polície?
Bolo to ešte v roku 1990, keď som ako občan sledoval 
predvolebnú kampaň kandidátov na primátora pred 
prvými voľbami do samosprávy mesta. Jediný Ing. Szabó 
prezentoval záujem vytvoriť útvar mestskej polície. 
To bolo vo februári, v marci sa už  konalo výberové 
konanie, zo štyroch prihlásených sme prišli traja, nuž 
a 27. marca 1991 som bol menovaný zastupiteľstvom 
mesta náčelníkom mestskej polície. Dostal som kľúč od 
miestnosti v budove mestského úradu a bolo treba začať.

  Čo bolo treba riešiť?
Predovšetkým získať policajtov. Podaných bolo 14 žiadostí, 
z nich bolo vybraných päť, mal som záujem preferovať 
mladých ľudí – Šaľanov, z ktorých mnohí polícii zostali 
dodnes verní. Od samého začiatku u polícii pracujú J. 
Komjáthy a A. Sedláková. Začiatky boli ťažké, no veľmi 
sme chceli, mali sme víziu a za tou sme šli. Prvé uniformy 
boli čierne, preto snáď i názor „čierni šerifi“, nemali 
sme čiapky, takže do prvej služby 1. mája sme do ulíc 
vyšli bez nich. Vtedy mala polícia 11 členov. Pracovali 
sme prvé mesiace bez stálej služby, chránili sme najmä 
majetok ľudí, chotár, polia, no aj bezpečnosť v meste.
Boli sme na Slovensku temer prví, prvé mestské polície 
vznikla v Šuranoch a v Žiline, o mesiac neskôr v Šali.

  Vzniká potreba legislatívne riešiť pozíciu 
mestských polícií, aký bol Váš podiel?
V júli 1991 som stál pri zrode Asociácie mestských 
a obecných polícií Slovenska, spolu  s ďalšími náčelníkmi 
som sa podieľal na tvorbe zákona o obecnej polícii. 
Legislatíva bola potrebná, zákon stanovoval vekovú hranicu 
minimálne 21 rokov, viacerí preto odišli, zákon stanovoval 
požiadavku odbornej spôsobilosti, do roku 1995 sme si 
prípravu zabezpečovali sami tu v Šali pre záujemcov nielen 
pre našu políciu, ale aj pre mnohé obecné a mestské polície.
Prvé vzdelávanie mestských policajtov sa uskutočnilo v júli 
1991, keď na Slovensko prišlo 14 policajtov z USA, kde s touto 
činnosťou mali bohaté skúsenosti. Pobyt amerických policajtov 
výrazne ovplyvnil smerovanie mestských a obecných polícií. 
Od roku 1993 som pracoval ako sekretár Asociácie náčelníkov 
mestských a obecných polícií na Slovensku, organizačne 
v legislatíve sme doriešili štruktúru a funkciu polície. 

  Vieme, že ste nadviazali policajné kontakty v 
Kanade, aké to boli projekty?
Už v roku 1993 sme nadviazali kontakty s Kanadskou 
kráľovskou jazdnou políciou v Halifaxe. Bol pripravený 
projekt, ktorého sa zúčastnilo 10 policajtov zo Slovenska. 
Pobyt bol veľmi inšpiratívny, problémy nastali po návrate, 
pretože naša predstava o činnosti sa vymykala z doterajšej 

praxe, nakoniec naše názory boli akceptované ďalšími policajnými zložkami. 
V roku 1994 projekt pokračoval ďalej, v Kanade pracovali naši policajti pri 
priamom výkone služby, so mnou bol aj por. Komjáthy, bol to 2-ročný program, 
z ktorého  prvú úroveň absolvovali všetci, druhú iba niektorí. Poznatky z týchto 
pobytov sme sa usilovali odovzdávať najmä pre deti. Stretli sme sa s tisíckou 
detí od Bardejova po Skalicu, zistili sme, že pre deti by bolo najlepšie, keby 
deťom sa prihovárali deti. Tak v školskom roku 1994/1995 vznikol projekt pre 
deti, na mesačný pobyt do Halifaxu odišlo 10 detí, ktoré tam chodili aj do školy, 
v ktorých sa vyučovalo anglicky. Dve deti sa dostali do francúzskej školy, pretože 
naše deti vedeli iba anglicky, v triede s francúzštinou sa potom celý mesiac 
všetky deti učili v angličtine. Pobyt bol senzačný, rozlúčka skvelá. Po návrate 
deti sa stretli s tisíckami rovesníkov po Slovensku, prednášali aj v zahraničí, 
v maďarskom Egeri dokonca v kostole. Zaujímavým bol aj 
projekt s Bardejovom , keď so súhlasom primátorov Šaľania 
slúžili naši policajti v Bardejove a Bardejovčania v Šali.

  V Šali sa mestská polícia dosť často sťahovala?
Svoje sídlo mala polícia najprv v budove mestského úradu, neskôr sme sa 
presunuli do bývalého včelárskeho domu a po niekoľkých rokoch do budovy 
vo Veči. Veľa prác si urobili policajti svojpomocne, sami si zariaďovali 
miestnosti, robili so zanietením a veľa. Bolo to veľmi dôležité, lebo sa 
formoval ich vzťah k polícii, pretože políciu nerobí systém, ale ľudia.

  V polícii je aj značná migrácia, prečo?
Dôvody sú rôzne, je to väčšinou osobný záujem skúsiť niečo iné, niektorí aj museli 
odísť, neosvedčili sa. Napriek všetkému si myslím, že kredit mestskej polície je 
vysoký. V rokoch 1993 – 1999 sme udeľovali aj vyznamenanie najlepším policajtom, 
zaviedli sme policajné omše každoročne k sviatku sv. Michala, patróna policajtov.

  Vzťahy s policajnými zložkami?
Dobré, súčinnosť funguje, pomáha tam, kde treba. Má dobré kontakty aj 
s policajtmi v Poľsku i v Maďarsku. Poriada letný tábor pre deti pri Balatone, 
spoločenské stretnutia, tradičný futbalový turnaj  o Pohár náčelníka MsP.
V súčasnosti má polícia plne využitý pult centrálnej ochrany, na území mesta 
je zavedený kamerový systém na ochranu majetku i občanov. Mestská polícia 
má vytvorené chránené pracovisko, v ktorom pracujú handicapovaní občania. 
Mestská polícia sa teda usiluje a verím, že tomu tak bude aj v budúcnosti.

  Ako vnímate súčasnú pozíciu mestskej polície?
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Dňa 16.3. 2006 sa v priestoroch KS Večierka konalo okres-
né kolo 16. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZŠ a ZŠ okresu 
„Čo vieš o hviezdach,“, ktorého vyhlasovateľmi boli KOS v Ni-
tre, nitrianska hvezdáreň pri SÚV v Hurbanove a MsKS v Šali. 

Súťaž bola určená pre jednotlivcov a záujemcov o astrológiu. Ob-
sahovú náplň tvorili otázky z okruhov všeobecnej astrológie, as-
trofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických 
prístrojov a využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Súťaže, ktorá pozostávala z troch nezávislých častí a to 
riešenia písomných úloh a príkladov, riešenia slepej mapy 
a ústneho kola, sa zúčastnilo 8 škôl so 29 súťažiacimi. 

Zo súťažiacich v troch kategóriách sa presadili:

Tomáš Anda, ZŠ Vlčany - 1. miesto 1. kat.
Robert Sarközi, ZŠ Vlčany - 2. miesto 1. kat.
Endre Molnár, ZŠ Vlčany - 3. miesto 1. kat.
Kristína Csillagová, ZŠ Vlčany - 1. miesto 2. kat. 
Martin Kripanski, Gymnázium J. Fándlyho - 2. miesto 2.kat.   
Michal Zušťák, ZŠ J. Hollého Šaľa- Veča -  3. miesto 2. kat.
Martin Garčár, SPŠ Šaľa, Nivy - 1. miesto 3. kat. 
Michal Križan, Gymnázium J. Fándlyho- 2. miesto 3. kat. 
Barbora Čambálová, Gymnázium J. Fándlyho - 3. miesto 3. kategórie        
                   
Víťazi obdržali diplomy a postúpili do celoslovenského kola v Hurbanove. 
Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov.             

                                                                                        Katarína Gáborová

Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

V uliciach Šale prebieha prieskum k projektu 
trvaloudržateľného rozvoja – zapojte sa aj Vy!

V tomto roku sa opäť v spolupráci s Regionálnym environmenálnych centrom Bratislava zapo-
jilo aj mesto Šaľa ako jedno z 10 slovenských miest do projektu „Udržateľný rozvoj miest a zmi-
ernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu životného prostredia v mestách“ – UR-
BECO. Projekt je financovaný v rámci programu LIFE III – životné prostredie a spolufinancovaný MŽP SR. 
Už v roku 2003 sa v Šali podarilo úspešne realizovať projekt Smerom k trvaloudržateľnému rozvoju miest  v spolupráci s REC 
Bratislava, ktorého výsledky sú dostupné na internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk. Na jeho výsledky nadviaže vyššie 
uvedený projekt. Kvalita života obyvateľov miest je výrazne ovplyvnená kvalitou mestského životného prostredia. Trvalo 
udržateľný rozvoj (TUR) miest spája v sebe aspekty environmentálne, sociálne, ale aj ekonomické. Predpokladom na ceste 
k trvalej udržateľnosti je aj meranie a monitorovanie vplyvu mestských aktivít. Uvedený projekt spadá do oblasti urbánneho 
životného prostredia a pozostáva z  viacerých súčastí. Mapovať sa bude socio-ekonomická situácia v meste, doprava, zaťaženie 
prostredia a ekologická stopa, environmentálny a sociálny manažment samosprávy a podnikov, participácia občanov na 
verejnom živote, urbanizmus, kvalita životného prostredia a iné. V rámci projektu v desiatich mestách Slovenska (Banská 
Bystrica, Dubnica nad Váhom, Levice, Modra, Piešťany, Prešov, Prievidza, Trnava, Šaľa, Zvolen) budú v mesiaci apríl 
prebiehať dotazníkové prieskumy. Mesto Šaľa preto prosí svojich občanov, aby vyšli anketárom v ústrety a pristúpili k vy-
plneniu dotazníkov, ktoré budú anonymné. Dotazníkový prieskum budeme realizovať v spolupráci so študentami SPŠCH Šaľa.
Dotazník je k dispozícii aj na internetovej stránke mesta Šaľa a je možné ho po vyplnení zaslať e-mailom na mesto@sala.sk. 
Po vyhodnotení dotazníkov a ukončení prieskumu budeme samozrejme informovať širokú verejnosť o získaných výsled-
koch a aj o faktoch vyplývajúch z ďalších oblastí projektu. 

Využite možnosť prezentovať svoj názor a zapojte sa do nášho prieskumu.
Ing. Eliška Vargová, OSPaRM

PREDSEDA
SMERU V ŠALI

V utorok 4. apríla navštívil Šaľu predseda Smeru 
a poslanec NR SR Robert Fico spolu so svojimi 
spolupracovníkmi. V priebehu niekoľkých hodín 
sa stretol s predstaviteľmi samosprávy, na besede 
o študentami stredných škôl, v klube dôchodcov 
so seniormi mesta, na pracovnom obede diskutoval 
s miestnymi podnikateľmi. Poslanec NR SR p. 
Paška navštívil miestnu nemocnicu, kde sa zaujímal 
o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o riešenie 
finančného zabezpečenia prevádzky nemocnice.

Na území mesta ho privítal primátor mesta 
Ing. T. Baran a prednosta úradu Mgr. J. Be-
lický. Predsedu Smeru informovali o aktuál-
nom plnení úloh samosprávy, s akcentom na 
čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

redakcia

Ing. Tibor Baran na stretnutí 
s predsedom smeru Róbertom Ficom
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac marec - počet priestupkov 

VZN 2 O nakladaní s komun.odpadom a drob. stavebným odpadom ......................0
VZN 3 Obchodná a podnikateľská činnosť ...................................................................5
VZN 3/03 O ochrane ovzd.pred zneč.lát.a o popl.za zneč.ovzdušia ............................2
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......................43
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..........................12
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............................................31
VZN 36 O miestnych poplatkoch.......................................................................................0
PCO výjazd pult centralizovanej ochrany.......................................................................45
§ 47 Verejný poriadok.........................................................................................................67
§ 49 Občianské spolunažívanie.........................................................................................22
§ 50 Proti majetku...............................................................................................................44
Zákazové značenie dopravné značky...............................................................................30
§ 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.....................................................3
Dopravné nehody ..................................................................................................................6
Trestné činy...........................................................................................................................20
Iné prípady............................................................................................................................50
Spolu:...................................................................................................................................382

Blokové pokuty : 35  pokút v celkovej  sume 10 900,-

por. Ján Komjáthy, veliteľ odd. štatistiky a evidencie MsP

Som presvedčený, že súčasný náčelník je dobrým predpokladom pre 
udržanie kontinuity vývoja, pretože polícia sa stala súčasťou života v meste 
a významným prvkom pri každodennej ochrane bezpečnosti občanov. 
Dobré výsledky by polícia nemohla dosiahnuť bez podpory verejnosti. 

Rozhovor končil pri problémoch súčasnosti. Napriek tomu, že Mgr. Belický 
už pracuje na inom poste, problémy polície sú mu blízke a žije s nimi.
Ďakujem za rozhovor a k jubileu blahoželáme všetkým terajším príslušníkom, samozrejme 
i tým, ktorí v minulosti boli jej členmi. A samozrejme ďakujeme za prácu, ktorú v prospech 
nás robia. Je to zložité, náročné, každý deň, celých 24 hodín, no užitočné a prospešné.

MK

Z POLICAJNÉHO
ZÁPISNÍKA

19.3.2006 o 12.30. h 
32  ročný  M.M. , 57 ročný J.T. a 53 
ročný I.K. sa zdržiavali v parku NsP 
, kde požívali alkoholické nápoje.
Hliadkou  MP boli  z miesta vyká-
zaní a vyriešení dohovorom.

20.3.2006 o 11.00. h 
sa dopustila drobnej krádeže   23  ročná  
P.R.  v HM Tesco, kde odcudzila tovar 
v hodnote 308,- Sk. Hliadkou  MP bola 
vyriešená blokovou pokutou 400,-Sk

20.3.2006 o 18,50 h  
sa dopustil drobnej krádeže v HM Tesco 
16 ročný  M.M. z Trnavy, kde odcudzil 
tovar v hodnote 2080,-Sk. Nakoľko sa 
jednalo o opakovaný prípad krádeže 
v roku 2006 menovaný bol odstúpený 
na OO PZ   za trestný čin krádeže.  

23.3.2006 o 19,30 h  
na   Kráľovskej ul. sa dopustili krádeže 
vlámaním do predajne SVAK - 13 ročná 
H.K., 14 ročný P.K. a 12 ročná E.S. , 
menovaní boli zadržaní hliadkou MP .
Prípad prevzalo OR PZ Nové Zámky

29.03.2006 o 17,30 h 
na ul. Pázmaňa dve neznáme páchateľky 
lúpežne prepadli 91 ročnú A.K. v jej 
byte, pričom ju zranili. Na miesto bola 
privolaná RZP a hliadka OO PZ Šaľa.

por. Ján Komjáthy
veliteľ odd. štatistiky a evidencie MsP

Mestská polícia v Šali v mesiaci marec uskutočnila sériu prednášok 
v Materskej škole na ul.Okružnej. Policajti sa s deťmi rozprávali o 
nebezpečenstvách , ktoré na nich číhajú , ako sa správať k cudzím 
ľuďom, čo robiť v prípade požiaru a ako sa správať v prírode. V me-
siaci apríl sa uskutoční ukážka výcviku služobných psov. 
Na  prednáške sa zúčastnili za MsP por.Ján Komjáthy a MPŠ 
Adriana Sedláková.

OSS MÁ
15 ROKOV

Keď som sa pred pätnástimi rokmi prihlásil do 
výberového konania na miesto riaditeľa Organizácie so-
ciálnej starostlivosti mesta Šaľa, nemal som úplne jasnú 
a jednoznačnú predstavu o fungovaní inštitúcie, ktorej 
hlavným poslaním je pomáhať ľuďom v nepriaznivej so-
ciálnej situácii. A už vôbec som nepredpokladal, že ma 
nová práca natoľko zaujme a že jej zostanem verný taký 
dlhý čas. Vraví sa, že práca má byť človeku koníčkom, 
nie povinnosťou. Mám to šťastie, že ju stále dokážem 
vnímať nielen ako prostriedok sebarealizácie, ale napriek 
mnohým úskaliam a ťažkostiam, s ktorými je spojená aj 
ako poslanie. Ak hovorím o šťastí, pociťujem ho ešte v 
jednej rovine. Vykonávam svoju prácu spoločne so spolu-
pracovníkmi, ktorí sú pre ňu rovnako zapálení, robia ju s 
najlepším vedomím a svedomím, s plným nasadením a na-
jmä  úsilím podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú z rôznych 
dôvodov na pomoc iných odkázaní. Mať takýchto spolu-
pracovníkov je pocit veľmi príjemný a povznášajúci. Je to 
pre mňa nielen česť, ale i veľká zodpovednosť a záväzok.

Organizácia už 15 rokov poskytuje služby občanom 
mesta v oblasti sociálnej pomoci. Prešla za to obdobie 
výraznými zmenami ovplyvnenými transformáciou so-
ciálnej sféry spoločnosti, legislatívnymi procesmi, ale 
najmä našou snahou vybudovať v meste takú sieť so-
ciálnych služieb, ktorá dokáže uspokojiť čo najširšiu 
potrebu obyvateľov mesta. V čase vzniku dominovali 
v našich službách detské jasle. Pociťovali sme však so 
spolupracovníkmi potrebu reagovať na nové skutočnosti, 
ktoré so sebou priniesol vývoj v  spoločnosti, nutnosť 
neustále sa približovať potrebám ľudí. A tak prešla or-
ganizácia za obdobie svojej existencie mnohými pod-
statnými zmenami aj v štruktúre poskytovaných služieb. 

Za najväčší úspech, o ktorý sme sa tiež značnou mi-
erou pričinili, považujem otvorenie domova dôchod-
cov v meste. Naša sieť sociálnych služieb sa rozšírila 
o poskytovanie bývania, zaopatrenia a stravovania pre 
starších občanov. Mesto tak získalo nástroj na riešenie 
ťaživej situácie starších ľudí, ktorí sú v dôsledku staroby 
a zhoršujúceho sa zdravotného stavu odkázaní na pomoc 
iných osôb a často im túto pomoc nemôže z rôznych 
dôvodov zabezpečiť rodina ani neformálna komunita.

Dosiahnuť tieto zmeny nebolo vždy jednoduché, bolo 
treba prekonať mnohé prekážky, nielen administratívne, 
organizačné či finančné. Neraz bolo najťažšie prekonať 
zábrany a predsudky v mysliach zainteresovaných, získať 
ich pre dobrú vec. Len ako príklad uvediem úsilie, ktoré 
sme museli vynaložiť pri zriaďovaní ubytovne pre bez-
domovcov. Väčšina ľudí, ktorých sme oslovili, prejavila 
pochopenie pre novú spoločensko-ekonomickú situáciu, 
ktorá priniesla i fenomén bezdomovstva. Trúfam si 
povedať, že mnohí nám aj veľmi fandili. Ale len dovt-
edy, pokiaľ sa ich zriadenie takéhoto zariadenia priamo 
nedotýkalo. Akonáhle mali pocit, že plánovaná ubytovňa 
bude blízko ich obydlia, či iného záujmu, že ľudia, 
ktorí v nej budú bývať, môžu ohroziť ich majetok alebo 
bezpečnosť, nadšenie opadlo a vystriedalo ho nepocho-
penie. Nemalé úsilie nás stálo i zachovanie detských jasieľ 
v meste. Zviedli sme o ich existenciu nejeden zápas najmä 
v období schvaľovanie rozpočtu mesta. Naše argumenty, 
že ide o významný nástroj pomoci mladým začínajúcim 
rodinám, ktorý má mesto v rukách, sa nestretajú s pocho-
pením u časti poslaneckého zboru. Finančná náročnosť ich 
prevádzky, ktorá zaťažuje rozpočet mesta, je obrovským 
problémom, vyvolávajúcim neustále nové diskusie o 
oprávnenosti a potrebe ich existencie. Do dnešných dní 
sa nám podarilo zachovať aspoň  jediné oddelenie det-
ských jasieľ v meste, aj keď za cenu toho, že sa pod-
statne zvýšili poplatky rodičov za využívanie ich služieb.

Neraz sa možno stretnúť s názorom, že sociálna oblasť 

je z hľadiska spotreby financií čiernou dierou schopnou pohltiť akýkoľvek objem peňazí. Možno 
s tým do istej miery súhlasiť, ale s viacerými dovetkami, z ktorých je najpodstatnejším fakt, že 
financovanie sociálnej oblasti je dlhodobo poddimenzované. Naše prevádzkové náklady sú kryté z 
troch základných zdrojov. Tvorí ho príspevok zriaďovateľa - mesta, dotácia krajskej samosprávy a 
tržby od klientov za služby, ktoré poskytujeme. Od vzniku organizácie osciluje príspevok mesta na 
prevádzku organizácie okolo 3,5 mil. Sk. Aj bez hlbších ekonomických analýz vie každý posúdiť, k 
akým zmenám došlo za tie roky v cene vstupov, najmä energií, ako každoročnou valorizáciou rástla 
cena práce, či posúdiť mieru inflácie. Vonkajšie ekonomické prostredie sa zmenilo podstatne, výška 
príspevku však tieto zmeny nekopíruje. Úhrada, ktorú za poskytnuté služby od klientov inkasu-
jeme, je tiež limitovaná. Predovšetkým ich spravidla nepriaznivou finančnou situáciou. Ak chceme 
zachovať prístupnosť služieb všetkým potenciálnym klientom, existujú veľmi reálne hranice, koľko 
môžeme od nich za služby inkasovať. Nedostatok finančných prostriedkom má dopad nielen na 
prevádzku zariadení, nedostatočnom uspokojovaní dopytu po službách, ale i vo finančnom ocenení 
práce zamestnancov, keď priemerný plat v organizácii dosahuje len približne 60 % priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve. Pred niekoľkými dňami schválilo zastupiteľstvo Nitrianskeho samos-
právneho kraja rozpočet, v ktorom odsúhlasili pre neštátne subjekty poskytujúce na jeho území so-
ciálne služby príspevky vo výške len 70 % nároku, ktorý majú podľa platných zákonných ustanovení. 
Ak nedôjde k zmene uznesenia, bude mať toto reštrikčné opatrenie veľmi vážne dôsledky aj pre našu 
organizáciu. Budeme donútení prijať veľmi tvrdé opatrenia obmedzujúce rozsah i kvalitu posky-
tovaných služieb. Žiaľ, dôsledky tejto nepochopiteľnej reštrikcie pocítia zamestnanci i naši klienti.
  Neraz prežívam aj okamihy, keď nie som spokojný so svojou prácou, najmä keď narážam na 
nepochopenie, ľahostajnosť, neochotu, keď ma okolnosti stavajú do pozície bezmocne sa priz-
erajúceho štatistu. Je nesmierne ťažké podpísať zamietavé rozhodnutie alebo odmietnuť klienta, 
ktorý je evidentne na pomoc odkázaný, ale nedostatok financií, či obmedzená kapacita zariadení 
mi zväzujú ruky. Aby takýchto situácií bolo čo najmenej, čaká nás ešte nemálo úsilia a práce. 

Pätnáste výročie je príležitosťou poďakovať sa všetkým našim klientom za prejavenú dôveru, za námety 
a podnety, ktorými obohacujú našu prácu. Je príležitosťou poďakovať sa samosprávnym orgánom mes-
ta, primátorovi, orgánom štátnej správy, za prejavenú pomoc a podporu. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí stáli pri kolíske organizácie alebo s ňou nejaký čas na jej pätnásťročnej ceste kráčali. Vážime si 
vzájomnú toleranciu, ústretovosť a spoluprácu s organizáciami tretieho sektora. Ďakujem tiež za po-
moc všetkým sponzorom a priaznivcom, ktorí nás v uplynulých rokoch materiálne a finančne podporili. 

Zmyslom našej doterajšej existencie bola pomoc obyvateľom mesta pri ich spoločenskom uplat-
není a sebarealizácii, pomôcť im preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu, udržať a zvýšiť kvalitu 
ich života. V tom vidíme naše poslanie i pre budúcnosť. A ak sa nám naviac darí dať ľuďom poc-
it spokojnosti a radosti zo života, podporiť ich sebadôveru vo vlastné schopnosti, potom okrem 
príjemného pocitu z dobre vykonanej práce môžeme konštatovať, že svoje poslanie napĺňame.

Dr. Ľubor Gáll

01.01.1991 - vznik Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31.01.1991 - Mestské zastupiteľstvo v Šali uznesením č. 2/1991-MZ  schválilo zriadenie OSS ako 
                      príspevkovej organizácie mesta s nasledovnou štruktúrou zariadení:
( Detské jasle na Okružnej ul.,  detské jasle na Nesporovej ul., detské jasle na Hol-
lého ul., dom s opatrovateľskou službou na Narcisovej ul., dom s opatrovateľskou 
službou na Ul. V.Šrobára, klub dôchodcov na Hornej ul., klub dôchodcov na Kráľovskej 
ul., klub dôchodcov na Narcisovej ul., domov pre osamelé matky na Narcisovej ul. )
31.08.1991 - zrušenie prevádzky Detských jasieľ na Okružnej ul.
01.09.1991 - zriadenie Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti s dennou 
                     prevádzkou na Okružnej ul. s kapacitou 20 miest
02.09.1991 - uvedenie do prevádzky Vývarovne pre dôchodcov pri DDSPD s kapacitou 40 obedov
01.05.1992 - začali sme poskytovať ako úkon opatrovateľskej  služby donášku stravy do bytov
                     klientov
08.02.1993 - do užívania daná Ubytovňa pre bezdomovcov na Jazernej ul. S kapacitou 10 miest
01.09.1993 - delimitácia pracovno-právnych vzťahov zamestnancov Domov s opatrovateľskou  
                     službou zo štátnej správy na OSS
30.09.1994 - zrušenie prevádzky Detských jasieľ na Hollého ul.
01.07.1995 - zriadenie Klubu zdravotne postihnutých občanov na Krížnej ul. s kapacitou 30 miest
08.02.1996 - daná do prevádzky Prechodná ubytovňa pre mladé rodiny a jednotlivcov na 
                     Ul. Pázmáňa s kapacitou 48 obytných buniek
01.03.1997 - zriadenie prevádzky vývarovne pre dôchodcov II. pri DJ na Nešporovej ul. s 
                      kapacitou 40 obedov
30.09.1999 - ukončenie prevádzky Prechodnej ubytovne 
31.10.2001 - uvoľnenie objektu Detských jasieľ na Nešporovej ul. z dôvodu rekonštrukcie a zmeny
                     účelovosti budovy
01.11.2001  - otvorenie prevádzky Detských jasieľ v objekte DSSPD na Okružnej ul.
05.08.2002 - prijatie prvého klienta v novootvorenom Domove dôchodcov NÁDEJ na Nešporovej 
                     ul. s kapacitou 20 miest
23.09.2002 - uvedenie do prevádzky Jedálne pre dôchodcov pri DD na Nešporovej ul.
01.10.2002 - po rekonštrukcii zadného traktu Klubu dôchodcov na Hornej ul. boli dané do užívania
                     novovybudované priestory pre Správu OSS
01.01.2003 - prevzatie terénnej opatrovateľskej služby delimitáciou od štátnej správy s prechodom
                     pracovno-právnych vzťahov 21 opatrovateliek a 21 klientov
01.01.2006 - zriadenie a uvedenie do prevádzky Prepravnej služby

HISTÓRIA OSS v dátach a faktoch
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OCENENIE NAJLEPŠÍM - OSLAVY DŇA UČITEĽOV V ŠALI 

Príjemná atmosféra, slávnostná nálada, prítomnosť riaditeľov 
základných a stredných škôl, učitelia a výchovní pracov-
níci škôl, pozvaní hostia, to všetko tvorilo kolorit osláv Dňa 
učiteľov 2006 v kongresovej sále Mestského úradu v Šali.

Pozvanie primátora mesta Ing. T. Barana prijali starosto-
via obcí, medzi hosťami bola Ing. Psotová, vedúca OŠ NSK 
a vedúca školskej komisie MsZ v Šali, RNDr. Štefan Pró-
nay, prednosta Krajského školského úradu v Nitre, PaedDr. 
Michal Vrbovský, vedúci Spoločného školského úradu v Šali.

Slávnostnú atmosféru umocnili veľmi zaujímavým vystúpením 
Mgr. Eva Bogárová, Mgr. Zoltán Mikó a Kristína Stresnyá-
ková, ktorí hrou na klavír i spevom rozdávali radosť i úsmevy. 

Slávnostný prejav predniesla Ing. Psotová. Veľmi vhodným 
a priliehavým spôsobom hovorila o práci pedagóga, jeho 
tvorivosti a podielu pri rozvoji osobnosti človeka. Učitelia 
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sú tí, ktorí okrem rodiny pomáhajú šľachtiť žiaka, študenta, 
ktorých práca často nie je docenená, no napriek tomu zostáva-
jú, lebo povolanie sa im stalo poslaním. Deň učiteľov je tým 
časom, keď môžeme pedagógom vyjadriť svoju vďaku.

V ďalšej časti prevzali učitelia a vychovávatelia z rúk 
primátora, starostov obcí, Ing. Psotovej a PaedDr. Vr-
bovského pamätný list a medailu ako výraz ocene-
nia za príkladné plnenie svojho učiteľského poslania. 
Dvom pedagógom odovzdal ocenenie RNDr. Š. Prónay.

Všetkým oceneným boli odovzdané aj kytice uvité z veršov, piesní 
a úprimných slov.

Slávnostný program moderovala Ing. Sedliačiková, ktorá v 
záverečnom slove okrem iného povedala: „Pochopila som hlavne 
to, čomu sa hovorí KANTOROVO SRDCE. Také srdce učiteľa, 
ktoré bije aj spoločensky nedocenené, pretože bije pre sviatok 
veci. Práve tak, ako na vežiach – kvôli inej svätej veci, stáročia 
udiera srdce zvonov. Nuž ďakujem a želám všetkým učiteľom 
k ich sviatku veľa zdravia, aby mohli svoje poslanie úspešne 
vykonávať, mnoho lásky, aby ju mohli rozdávať tým, čo ju potrebu-
jú, úspechov, lebo je dôležitý a robí deň krajším a hlavne mnoho 
pekných myšlienok a slov, ktorými obdarujete svojich žiakov.“
K týmto slovám sa pripája aj redakčná rada a želá učiteľom vnímavých 
žiakov, žiakom láskavých, spravodlivých a kvalitných učiteľov.

MK

OCENENIA PREVZALI
Mgr. Magdaléna Hubináková, ZŠ Bernolákova
Mgr. Renáta Čileková, ZŠ Bernolákova
Mgr. Jana Jurigová, ZŠ Hollého
Mgr. Gabriel Vrba, ZŠ Hollého
Eva Ladányiová, ZŠ Pionierska
Mgr. Mária Mináriková, ZŠ Pionierska
Helena Okruhlicová, ZŠ Krátka
Mgr. Veronika Mondočková, ZŠ Krátka
Mgr. Mária Vašková, ZŠ J. Murgaša
Mgr. Mária Tóthová, ZŠ J. Murgaša
Mgr. Eva Bartošovičová, ZŠ J. Murgaša
Mgr. Ildikó Mészárosová, ZŠ s VJM Pázmaňa
Oľga Szarková, MŠ J. Palárika
Mgr. Edita Markovičová, MŠ J. Hollého
Mgr. Alena Demková, CVČ Šaľa
Csilla Dobaiová, ZUŠ Šaľa
Ing. Anna Keseliová, SPŠCH
Daniela Boťanská, Gymnázium
Bc. Roman Mladý, SOUP
Bc. Anton Šinkovič, SOUCH
Ing. Pavel Mádel, SPŠ
PaedDr. Edita Kabátová, ZŠ Močenok
Mgr. Zuzana Šimková ZŠ Močenok
Mgr. Eva Štangová, ZŠ Hájske
Mgr. Katarína Chrenková, ZŠ Horná Kráľová
Margita Jankovičová, ZŠ a MŠ Selice
Veronika Hozlárová, ZŠ a MŠ s VJM L. O. Selice
Mgr. Soňa Boženíková, ZŠ a MŠ Trnovec n/Váhom
Irena Szabóová, ZŠ 1. – 4. roč. Diakovce
Ing. Diana Balogová, ZŠ s VJM Diakovce
Alžbeta Čaprdová, ZŠ s MŠ s VJM Vlčany
Mgr. Adriana Andová, ZŠ s MŠ Vlčany
Mária Vargová, ZŠ s VJM Ág. Pon. Neded
Mgr. Jarmila Tóthová, ZŠ 1. – 4. roč. Neded
Viola Füzéková, MŠ s VJM Neded
Eva Kissová, ZŠ s VJM Žihárec
Mgr. Libuša Šlahorová, ZŠ 1. - 4. roč. Žihárec
Berta Borsányiová, ZŠ s VJM Tešedíkovo
Ing. Mária Martincová, ZŠ Tešedíkovo
Bc. Terézia Vanková, MŠ s VJM Diakovce
Mgr. Víťazoslav Kostka, ZŠ Pionierska Šaľa 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, 
okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionál-
nymi osvetovými strediskami vyhlásili XXI. ročník celoslovenskej výtvar-
nej súťaže „Vesmír očami detí.“ Okresné kolo súťaže bolo spojené s výsta-
vou v dňoch 13.- 15. a 17. marca 2006 v priestoroch KS Večierka v Šali.
Zo 150 výtvarných prác 16 škôl MŠ, ZŠ, ZUŠ porota vybrala týchto 
víťazov:

Peter Hrubý, MŠ Hollého, Šaľa - Veča - 1. miesto 1.kat.
Daniel Lévai, ZŠ s MŠ Selice - 2. miesto 1.kat.
Linda Draškovičová, MŠ Budovateľská, Šaľa - 3. miesto 1.kat.
Simona Jánošková, ZŠ Krátka, Šaľa - 1. miesto 2. kat.
Katrin Lavová, ZŠ s MŠ Vlčany - 2. miesto 2. kat.
Miriam Štrpková a Martina Istvánová, ZŠ Pionierska, Šaľa - miesto 2.kat.
Natália Kíšková, ZŠ J. Hollého Šaľa- Veča - 4. miesto 2. kat.
Petra Szalayová, ZŠ Krátka, Šaľa - 1. miesto 3. kat.
Lívia Hercegová, ZŠ Hájske - 2. miesto 3. kat.
Róbert Bobák, ZŠ Krátka, Šaľa - 3. miesto 3. kat.
Jakub Čurik, ZUŠ Šaľa - 1. miesto 4. a 5. kat.
Tomáš Kuklovský, ZUŠ Šaľa - 2. miesto 4. a 5. kat.  
Kristína Kulaczová, ZUŠ Šaľa - 3. miesto 4. a 5. kat.  
Adam Kulacz,  ZUŠ Šaľa - 4. miesto 4. a 5. kat.  

Ocenení obdržali diplomy, pekné ceny, ktoré venoval MsÚ v 
Šali.   Ich práce postúpia do celoslovenského kola SÚV v Hurbanove.
Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu.
Výstava víťazných prác tohto kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústred-
nej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych 
zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk 

Katarína Gáborová

Okresné kolo výtvarnej súťaže a výstava 
„Vesmír očami detí“ 

foto: M.Pospiš

foto: M.Pospiš

DISTIRIBUČNÁ SIEŤ
MESAČNÍKA

Redakčná rada na svojom zasad-
nutí 3. apríla schválila distribučnú sieť 
mesačníka samosprávy. Mesačník Šaľa 
bude distribuovaný na tieto miesta:

1. HM Kaufland, ul. SNP
2. COOP Jednota, Námestie Sv. Trojice
3. COOP Jednota Lux, ul. SNP
4. Mestský úrad
5. Mestská knižnica
6. Mestské kultúrne stredisko
7. Org. soc. starostlivosti, kluby dôchodcov
8. DUSLO, a.s. – vstupný vestibul
9. Čerpacie stanice PH – všetky
10. HM Tesco, Nitrianska ul.
11. Reštaurácia Švéda
12. Reštaurácia Lucas
13. Reštaurácia Cardinal
14. Pizzeria La Gondola, Nitrianska ul.

Mesačník Šaľa je nepredajný, pre záujemcov 
je poskytovaný zdarma. Distribuovaný bude 
pracovníkmi mestského úradu v rozpätí 13. 
– 15. bežného mesiaca. Uzávierka pripra-
vovaného čísla je vždy 1. bežného mesiaca. 
Privítame návrhy na zlepšenie distribučnej 
siete na adrese uvedenej v tiráži mesačníka.
Podľa prísľubu vydavateľa je pred-
poklad, že o niekoľko mesiacov bude 
mesačník dodávaný do každej domácnosti.

NOVÉ PREVÁDZKY ZA MESIAC MAREC

Iveta Zbrehová                   Hlavná 14, Šaľa – poradenstvo v oblasti výživy 
                                                  a predaj výživových doplnkov
Imrich Tanka, ml.                   Pionierska 44, Šaľa – výroba a predaj cukrárenských
                                                  výrobkov
Gabriela Fábryová                 Kráľovská 43, Šaľa – prevádzkovanie potravín
Erika Mandácskó                   Hlavná 16, Šaľa – sprostredkovateľská činnosť v oblasti                     
                                                  práce, pôžičiek
Zsolt Jobbágy                   Kráľovská 56, Šaľa – prevádzkovanie reštaurácie,         
                                                  donáška jedál
Mgr. Jana Hornáková            Hlavná 44, Šaľa – predaj dámskeho textilu
DOXX-SK, a.s.                        Dolná 524/1, Šaľa – prevádzkovanie stávkovej kancelárie
Victoria – Tip Slovakia s.r.o. Hlavná 31, Šaľa – prevádzkovanie stávkovej 
                                                  kancelárie
Dominik Sedlák – SEDO       P. Pázmaňa 6784, Šaľa – prevádzkovanie 
                                                  pohostinskej činnosti
VESNA SK, s.r.o.                    P. J. Šafárika 373/2, Šaľa – predaj bytového textilu, 
                                                  podlahovín, galantérie
Mária Bajiová                         Hollého 9, Šaľa – prevádzkovanie manikúry, solária
UNIFROST s.r.o.                    Nám. Sv. Trojice 855, Šaľa – prevádzkovanie záložne
Horti Garden spol. s r.o.        Hlavná 71, Šaľa – predaj záhradkárskych služieb 

Bc. Zuzana Horváthová
OSPaRM, SOR

OSLAVY
61. výročia oslobodenia Šale

Pri pomníku obetiam 
druhej svetovej vojny 
sa dňa 30. marca 2006 konal pi-
etny akt kladenia vencov. Za 
účasti predstaviteľov mesta i 
SZPB si účastníci pripomenuli 
už šesťdesiatu prvú jar slobody 
po II. svetovej vojne. O období 
oslobodzovania nášho mesta 
i o obetiach vojny sa prítom-
ným prihovoril primátor mesta 
Ing. T. Baran. Po príhovore sa 
uskutočnil akt kladenia vencov.

redakcia
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Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2005

Nitriansky samosprávny kraj 
a Krajské športové centrum 
odovzdávali dňa 22. marca 2006 
ocenenia najúspešnejším športovcom 
NSK za rok 2005. Zastúpenie 
medzi ocenenými v jednotlivých 
kategóriách mali aj jednotlivci i 
družstvá z nášho mesta. Radi ich 
mená zverejňujeme a k dosiahnutým 
výsledkom srdečne blahoželáme. 

Ocenenia v jednotlivých kategóriách 
prevzali:

Jednotlivci juniori
MIKLÓS MARIAN
ľahká atletika: trojskok, skok do 
diaľky
TJ Slovan Duslo Šaľa
3. 11. 1986, 1. miesto na MSR, 
2. miesto na MSR, reprezentant SR

Kolektív seniori
TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA 
- voltížne jazdectvo
1. miesto na ME v talianskej Brescii, 
1. miesto MSR, 7 reprezentantov SR

HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 
– hádzaná žien
víťazi medzinárodnej súťaže WHIL, 
majstri SR, víťazi slovenského 
pohára, účastníčky európskych
súťaží, 6 reprezentantiek, 

STRELECKÝ KLUB ŠAĽA 
– športová streľba
klub v roku 2005 získal na 
rôznych súťažiach 17 zlatých , 11 
strieborných a 6 bronzových medailí. 
Klub sa prioritne venuje mládeži

Tréner seniorov
MAJDLENOVÁ JANA
Je dlhoročnou trénerkou voltíže v 
TJ Slávia SOUP Šaľa. V roku 2005 
družstvo voltíže z TJ SOUP Slávia 
Šaľa reprezentovalo Slovensko na 

ME v Brescii – Taliansku a stalo 
sa majstrami Európy. Následne 
na MSR v Nitre obhájilo družstvo 
titul majstra SR pre rok 2005. Pani 
Majdlenová je i trénerkou majstra SR 
pre rok 2005 Tomáša Satora. Za rok 
2005 bola vyhlásená v jazdeckom 
športe „trénerkou roka“ v SR.

Tréner
KOVÁČ ĽUDOVÍT
Narodený 1949. Dlhoročne sa venuje 
výchove mládeže, s ktorou dosahuje 
výborné výsledky. Jeho zverenci 
dosiahli na republikových súťažiach 
celý rad úspechov. Na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky dosiahol 4 
tituly majstrov SR a niekoľko ďalších 
medailových umiestnení. Medzi jeho 
najúspešnejšími zverencami boli 
trojnásobný majster SR Peter Alföldi 
a Gabriela Križanová, zastáva funkciu 
viceprezidenta SSZ pre mládež. Je 
predsedom Športovo streleckého klubu 
Šaľa, ktoré pod jeho vedením dosahuje 
veľmi dobré výsledky na domácich 
ako aj zahraničných súťažiach. 

Čestná cena za celoživotný 
prínos pre rozvoj športu
KEMENSKÝ JOZEF
Narodený 23. 7. 1938. V rokoch 1969 
až 1986 bol predsedom hádzanárskeho 
oddielu TJ Slovan Duslo Šaľa. Počas jeho 
pôsobenia družstvo žien hádzanárskeho 
oddielu postúpilo v priebehu krátkeho 
obdobia z krajskej súťaže do II. ligy, 
kde v súťažnom ročníku 1977/78 v 
silnej konkurencii získalo 3. miesto. 
Okrem zabezpečenia športovej 
činnosti hádzanárskeho oddielu sa 
aktívne podieľal na zabezpečení 
výstavby športovísk pre tento oddiel 
(sociálna budova s otvorenými 
ihriskami, nafukovacia hala a športová 
hala). Od roku 1986 do dnešných dní 
je tajomníkom TJ Slovan Duslo Šaľa. 

redakcia

MAREC
MESIAC KNIHY

Mesiac marec je pre knižnicu 
najkrajším mesiacom v roku. 
Je to mesiac kníh a my sme sa 
počas neho,  ako každý rok, 
mohli tešiť z prítomnosti detí, 
ktoré našu knižnicu v hojnom 
počte navštevovali. Veselé detské 
tváričky prezrádzali zvedavosť 
a záujem o našu knižnicu a jej 
knižky. Navštívili nás deti nielen 
základných, ale aj materských 
škôl, čo nás samozrejme veľmi 
potešilo. Pri príležitosti Mesiaca 
knihy umožňujeme prváčikom 
aj bezplatný zápis do knižnice, 
čo takmer všetci  využívajú. 

Dostanú svoj prvý 
čitateľský preukaz a stávajú 
sa tak našimi čitateľmi..
Veríme, že sme všetkých 
zaujali a či už v sprievode 
rodičov  alebo pani učiteľky 
nás opäť prídu navštíviť.
V marci sme sa snažili 
pripomenúť si aj Týždeň 
slovenských knižníc, vyhlásením 
amnestie pre zábudlivcov. Bola 
to možnosť vrátenia zabudnutých 
kníh bez pokuty. Túto možnosť 
využilo len málo čitateľov, 
napriek tomu, že kníh, ktoré 
čitatelia do knižnice zabúdajú 
vrátiť, je niekoľko desiatok. 
Verím, že sa to v budúcnosti 
zmení a čitatelia ocenia túto 
možnosť, ktorú im udelenou 
amnestiou poskytujeme. 

A.Balušková
vedúca knižnice

Na Veľkú noc v mojom vinši
        nemôže byť pozdrav inší               ako: Dobrú kúpačku
                                                                       aj s výslužkou do vačku!

FOTOREPORTÁŽ Z ROZVODNENÉHO VÁHU
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Dostala som priestor na to, aby som vám našu Mestskú 
knižnicu trocha priblížila a ja to s veľkou radosťou urobím. 
Knižnica sa už dlhé roky nachádza v budove na Hlavnej ulici. Je neoddeliteľnou 
súčasťou nášho mesta a  práve svojou polohou umožňuje všetkým, či už 
starším, či mladším obyvateľom  nielen nášho mesta, aby ju mohli navštevovať. 
To však ani zďaleka nie je jedinou jej výhodou. Okrem dobrej polohy sa 
môže knižnica popýšiť aj rozsiahlym knižničným fondom. Tvorí ho takmer 
65000 kníh a rozširujeme ho takmer každý mesiac, podľa požiadaviek našich 
čitateľov. Nové knihy pribúdajú na beletrii, detskom, ale aj náučnom oddelení.
Veľkú obľubu si postupne získava čitáreň, v ktorej si čitatelia môžu 
prečítať   dennú tlač, archivovanú tlač  alebo si môžu vybrať zo 
širokej ponuky našich kníh. Je vhodná hlavne pre študentov, ktorí si 
v nej nerušene môžu nalistovať a preštudovať to, čo práve potrebujú.  
Pre našich čitateľov máme na náučnom oddelení k dispozícii dva počítače 
s možnosťou internetového pripojenia. Ponúkame aj možnosť tlače a viazania 
dokumentov hrebeňovou väzbou. Zaujímavá je aj služba medziknižničnej 
výpožičky, ktorá si  medzi stálymi čitateľmi  nachádza stále viac užívateľov. 
Ochotný a kvalifikovaný personál pomáha dotvárať príjemnú 
atmosféru knižnice, do ktorej sa naši čitatelia tak radi vracajú.
Ak sa mi nepodarilo vás zaujať, skúste nás 
navštíviť a presvedčte sa sami, že  sa oplatí prísť.

Aj toto v knižnici za posledné mesiace pribudlo...
Náučné oddelenie: Učíme slovenčinu, Tehotenstvo: Otázky a odpovede, 
Futbalové techniky, Interné ošetrovateľstvo, Stavebné materiály, 
Autismus u dospívajících a dospelých, Sociálna komunikácia; 
Lekárska genetika; Školská pedagogika; Ekonómia v novej ekonomike; 
Základná škola kinológie;
Beletria: D. Brown: Digitálna pevnosť; D.Brown: Anjeli a démoni; D. Mitana: 
Zjavenie; J. London: Volanie divočiny. Biely Tesák. Morský vlk; P. Vanderberg: 
Afroditina dcéra
Detské oddelenie: M. Konigová: Láska cez mobil; K.Mccombieová: Alica a...;
C.S.Lewis: Kroniky Narnie – Strieborná stolička; Daniel Hevier: Päťka z nudy; 
Zimmermann a Zimmermannová: Matika, Stres + zaľúbenie.. 
 

A.Balušková, vedúca knižnice

NAŠA MESTSKÁ KNIŽNICA

ZÁHRADKÁRI
BILANCOVALI

Jedna z najväčších záhradkárskych osád v 
okrese bilancovala svoju činnosť. ZO SZZ 
pri Dusle a.s. hospodári na 6 hektároch a má 
160 členov.  V bábkovej sále domu kultúry  
sa ich zišla asi tretina, no bilancovať bolo čo.

V správe predsedu p. Urbana sa pozitívne hod-
notila úroveň väčšiny záhradiek, dodržiavanie 
poriadku a čistoty, členovia osady svoje 
políčka i sady neustále vylepšujú. Organizácia 
má majetkoprávne vysporiadané pozemky, čo 
dáva členom istotu práce i oddychu. Organizá-
cia hospodári s vyrovnaným rozpočtom, trápi 
ich niekoľko neplatičov členského, či problém 
vlastníkov, ktorí nie sú členmi organizácie.

Rokovania sa zúčastnil aj zástupca 
OV SZZ Ing. Piršel, ktorý mimo iného 
spomenul a pokles počtu členov záhrad-
károv, v súčasnosti je 33 organizácií, z 
pôvodných 4000 členov je teraz iba 2600.

Záhradkári majú aj svoje problémy. Trápi 
ich neporiadok okolo kontajnerov, túlavé 
psy, neodôvodnené vjazdy motorových 
vozidiel, či niekoľko  neošetrovaných 
záhradiek, ktoré sú zdrojom buriny a škodcov.

Na rokovaní odznelo viacero konkrétnych 
námetov na skvalitnenie činnosti. Vý-
bor ZO ocenil aj viacerých záhradkárov, 
ktorí sa pričinili o zlepšenie činnosti osady.
Po ukončení schôdze družná beseda 
pokračovala ďalej pri pagáčikoch a po-
háriku vína. Nuž a na druhý deň strihať 
stromky, čistiť plochy, pripraviť pôdu, 
jar je totiž tu a záhradky nečakajú.

MK

Naši najmenší v knižnici

Krajské mesto Nitra patrilo aspoň symbolicky 29. marca učiteľom. V spoločenskej 
sále Spojenej školy na U. B. Slančíkovej sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie ku 
Dňu učiteľov. Moderátorka stretnutia Ing. Sedliačiková privítala poslancov NR SR 
i NSK, funkcionárov Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcov odborov, Kra-
jského školského úradu v Nitre, riaditeľov stredných škôl kraja, najlepších učiteľov škôl.

Slávnostný príhovor predniesol predseda NSR Milan Belica.

Súčasťou slávnostného stretnutia bolo aj odovzdanie ocenení pedagógom škôl a školských 
zariadení NSK za príkladné plnenie si povinností pri výchove a vzdelávaní mladej gen-
erácie.Z rúk predsedu NSK Milana Belicu, vedúcej odboru školstva Úradu NSK Heleny 
Psotovej a prednostu Krajského školského úradu v Nitre Štefana Prónaya si ocenenie 
prevzalo vyše sto pedagógov zo všetkých typov stredných škôl.Medzi ocenenými boli aj 
pedagógovia zo šalianskych stredných škôl. Ocenenia prevzali Mgr. Miloš Kúkel, Gym-
názium Juraja Fándlyho, Mgr. Ľudovít Lámala, SPS Šaľa-Nivy, RNDr. Nadežda Pap-
pová, SPŠCH Šaľa, Mgr. Ján Klusa, SOUCH Šaľa a Jana Majdlenová, SOUP Šaľa.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme mnoho radosti v náročnej práci pedagóga.

MK

KRAJSKÉ OCENENIE UČITEĽOV

Pre mladých ľudí v Šali sa vylepšujú podmienky pre 
zmysluplnejšie využitie voľného času.

Voľný čas je významný fenomén života detí a mládeže  vo 
vyspelých krajinách. Spôsob jeho využitia  je  jedným z dôležitých 
problémov v týchto krajinách, nevynímajúc Slovensko.  Naším pri-
aním je, aby jeho zmysluplné využitie sa stalo priestorom pre rozvoj 
a kultiváciu osobnosti detí a mládeže. Pre  časť populácie sa však 
stáva priestorom pre vznik rôznych sociálno – patologických javov. 

Kvalitu využívania voľného času ovplyvňuje viacej činiteľov. 
Vytváranie materiálnych a priestorových podmienok, úroveň or-
ganizácie a personálneho zabezpečenia patria medzi najdôležitejšie. 
Bez optimálneho a efektívneho zabezpečenia to nepôjde. Presun 
kompetencií na samosprávu a fiškálna decentralizácia vytvára určité 
možnosti v tejto oblasti. Ďalšie možnosti sú vo využívaní rôznych pro-
jektov a grantov. Na základe informatívnej analýzy súčasného stavu 
v Šali sa nám javí potreba určitého stupňa koordinácie a spolupráce 
škôl, školských zariadení, organizácií a inštitúcií pôsobiacich v ob-
lasti voľnočasových aktivít mládeže. Preto im chceme v najbližšom 
období zo strany mesta predložiť projekt takejto koordinácie a spo-
lupráce.  Súčasťou by malo byť napr. využitie školských priestorov 
v rámci projektu Otvorená škola. Chceme, aby školské priestory 
a areály boli  viacej využívané nielen pre potreby detí a mládeže, 
ale aj ostatných obyvateľov. Vytvoriť určitý komplexný systém 

s ekonomickým a personálnym zabezpečením bude nevyhnutným 
predpokladom. Školy urobili a robia v tomto smere viacero aktivít.
Priestorové podmienky boli spomenuté ako jeden z dôležitých činiteľov. 
V prieskume medzi mladými ľuďmi na Sloven-
sku , okrem Bratislavy (70%), vo všetkých ostat-
ných krajoch boli podmienky ako priaznivé hodnotené  
len na 40% .

Situácia v Šali je v tomto smere určite priaznivejšia. Dostatočne 
veľký podiel na týchto podmienkach majú športoviská. V spo-
lupráci s futbalovým klubom sme konštatovali, že v Šali je síce 
dostatok futbalových ihrísk, ale štadión FK Slovan Duslo Šaľa s 3 
ihriskami a ďalšie 2 futbalové ihriská sa nachádzajú na ľavobrežnej 
strane Váhu v miestnej časti      Šaľa - Veča. V tejto časti  má 
trvalé bydlisko 1/3 obyvateľov Šale a taký je aj podiel mládeže.       

Z  2714 žiakov základných škôl  navštevuje školy 
v Šali- Veči 912 žiakov. V pravobrežnej časti Šale sa 

nachádzajú  len malé ihriska s nekvalitným povrchom. 

V Šali má práca s mládežou vo futbale dlhoročnú tradíciu 
a  mládežnícku základňu od prípraviek cez žiacke a dorastenecké 

mužstvá pôsobiace v II. lige,  v minulosti  i v I. lige. Pre udržanie  
a zlepšenie kvality je potrebná čo najširšia žiacka základňa a výber. 
Ten si vyžaduje vytvorenie adekvátnych podmienok na tréning. 
Najmä pre mladších žiakov je dochádzanie na štadión cez most na-
jmä pri nepriaznivejšom počasí problémom, čo značnú časť  talen-
tovaných žiakov odradí od pravidelného tréningu.Nezanedbateľné 
je aj využitie  ihrísk pre rekreačný šport všetkých obyvateľov Šale.

Mesto v spolupráci s Futbalovým klubom Slovan Duslo Šaľa  chce túto 
situáciu riešiť rekonštrukciou  ihrísk pri ZŠ. V súčasnosti sa dokončuje 
rekonštrukcia školského ihriska s kvalitnou trávnatou plochou pri ZŠ 
Krátka, ktorá bude dané do užívania v priebehu mája 2006. Finančné 
prostriedky boli sponzorsky poskytnuté Slovenskými elektrárňami 
a.s. v Bratislave a cez projekt  Otvorená škola – oblasť športu.

Do tejto koncepcie nám vhodne zapadne vybudovanie malého 
ihriska (20m x 40 m) pri ZŠ Pionierska s umelým povrchom. Dotáciu 
vo výške 400 tisíc  Sk poskytne Slovenský futbalový zväz v rámci 
projektu budovania malých futbalových ihrísk a 250 tisíc Sk spon-
zorsky zabezpečí       FK Slovan Duslo Šaľa. Prečo na tejto škole? 
Škola sa nachádza v centre mesta. Má veľmi dobré športové záze-
mie. V okolí 500 m od školy sa nachádza ZŠ s VJM , 8-ročné gym-
názium, centrum voľného času. Toto všetko by malo napomôcť 

k zlepšeniu podmienok pre mládežnícky šport, v tomto prípade na-
jmä futbal. Ihrisko  bude využité najmä pre  zvýšenie počtu  pravidelne 
trénujúcich žiakov, skvalitnenie výberu a starostlivosť o talenty. 
Zlepší tréningové podmienky pri nepriaznivejšom počasí a v nepos-
lednom rade umožní aj ďalším mladým občanom mesta  športovať.
Veľmi nádejne vyzerá aj vybudovanie viacúčelového  malého 
ihriska s umelým povrchom  pri ZŠ Horná ul. , kde máme prísľub 
400 tisícovej dotácie z MŠ SR v rámci podaného projektu 
Športu pre všetkých. Škola sa zapojí do projektu Otvorená škola 
– oblasť športu , kde je predpoklad získania  ďalších prostriedkov.
Zároveň bude nasledovať ďalšia, rovnako dôležitá činnosť. 
Zabezpečenie efektívneho a hospodárneho využitia, od 
koordinácie, organizovania, určitej úrovne disciplíny, ale aj 
servisu a údržby. V budúcnosti sa uvažuje s  vybudovaním 
väčšieho ihriska s umelým povrchom pri ZŠ Hollého v Šali – Veči.
Je to dobrá investícia. Je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby 
bola vhodne a efektívne využitá. 
 

PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu

PRÍPRAVA REKONŠTRUKCIE IHRÍSK
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