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MatrIka
 » narodenia – spracované v mesiaci júl:

Matej Páleník, Soňa Mészárosová, Daniel Szőcs, Sofia Šá-
rayová, Denis Barczi, Lilien Vaňová, Alexandra Hlošková, 
Milan Moťovský, Richard Miklovič, Marek Székházi, Kris-
tína Mandáková, Heidi Lukácsová,  Vivien Brindzová, Va-
nesa Brindzová, Sebastian Lipovský, Sára Siváková, Pat-
rik Lamoš, Jakub Sedmák, Matej Šúry, Veronika Kubovi-
čová, Viktor Keszeli, Adam Kováč, Samuel Takáč, Rado-
slav Baboš
  
 » uzavretie manželstva – spracované v mesiaci júl:

Daniel Hlubocký a Jana Hlinková, Vladimír Móri a Ing. 
Oľga Šenkeryová, Juraj Sedlák a Eva Vričanová rod. 
Nemčeková, Zoltán Hlavaty a Gabriela Provodovská rod. 
Kelemenová,      Ing. Alexander Vászondy a Ing. Silvia 
Velázquezová, Radovan Varga a Anna Vrábľová, Karol Ne-
hánszki a Mária Smoradová, Ing.Róbert Sziarto a Jarmi-
la Mészárosová, Tibor Vanko a Zuzana Jendrušová, Mgr. 
Ondrej Bartošovič a Martina Černičková, Ing. František 
Botló a Katarína Ághová, Ing. Marián Kupec a Mgr. Zu-
zana Slaninková, Ing. Marek Greško a Michaela Fábiková, 
Ing. Miroslav Šeffer a Michaela Pašková, Štefan Oláh a Ing. 
Martina Körösiová

 » úmrtie – spracované v mesiaci júl:
Anastázia Császárová (88), Rozália Hamarová (78), Edi-
ta Varsányiová (78), Vojtech Karlubík (67), Oľga Vrbíková 
(71), František Mészáros (75), Jozef Suchánek (70), Milan 
Fojtík (59), Ján Pšenko (69), Irena Lukácsová (66), Nikolas 
Lakatoš (11), Ján Molnár (86), Darina Chválová (60), Er-
nest Kubík (68), Mária Vlčková (83), Klára Renetová (84)

 » narodenia – mesiac august:
Matúš Mrllák, Oliver Takáč, Sebastián Petró, Kristína Pap-

pová, Šimon Hubinák, Alex Csányi, Filip Sárközi, Lukáš 
Franko, Lucia Árendásová, Lukáš Mátyás, Emma Hamaro-
vá, Sarah Sárköziová, Michal Majer, Dominik Sedlár, Nela 
Kučerová, Boris Hudík, Sebastian Czanik, Estera Mériová, 
Richard Abrahám, Michaela Vargová, Patrik Baran, Paulí-
na Hečková, Hana Nováková, Víťazoslav Kostka.

 » uzavretie manželstva – mesiac august:
Mgr. Daniel Molota (Šaľa) a Mgr. Eva Petrovičová (Šaľa), 
Patrik Zimmermann (Šaľa) a Helga Zifčáková, rod. Kuchá-
rová (Bratislava), Ing. Igor Stehura (Dolný Kubín) a Mgr. 
Petra Májiková (Šaľa), Adrián Duszka (Topoľčany) a Len-
ka Szabová (Šaľa), Peter Stajsko (Slovinky) a Ing. Katarí-
na Lenická (Šaľa), Vladimír Malík (Šaľa) a Jana Kupcová, 
rod. Čerháková (Jatov), Branislav Kubinák (Šaľa) a Len-
ka Kuľová, rod. Žabková (Bratislava), Bc. Miroslav Jahoda 
(Šaľa) a Veronika Nožičková (Šaľa), Mgr. Filip Hučko (Ša-
ľa) a Magdaléna Danišová (Malá Mača), Marcel Šimončič 
(Šaľa) a Zuzana Záborská (Diakovce), Ing. Michal Vážny 
(Šaľa) a Ing. Miroslava Kleinová PhD. (Stupava), Jaroslav 
Hecs (Šaľa) a JUDr. Ulrika Nagyová (Šaľa), Mgr. Michal 
Lipiak (Klin) a Ing. Andrea Lovászová (Šaľa), Michal Za-
hradník (Trenčín) a Daša Tasáryová (Šaľa), Ing. Tibor Lac-
ko (Šaľa) a Ing. Zuzana Žáčiková (Šaľa), Zoltán Gelnický 
(Šaľa) a Kristína Vinczeová (Nová Dedinka).
 
 » úmrtia -  mesiac august:

Zuzana Brandová (september 2009, 22-ročná), Alica Janit-
sová (54), Mgr. Peter Chlipala (41), Ema Glofáková (66), 
Ján Kardoš (60), Ladislav Szabo (69) Emanuel Horňák 
(66), Marta Šajbenová (80), Magdaléna Žitňáková (62).

vypracoval: referát evidencie obyvateľstva

ŠtatIstIka obyvateľov Mesta
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

júl 25 31 16 51 23 811

august 24 19 9 66 23 779

júl
 »  85 rokov: Helena Polláková, Mária Botková, Július 

Šimko
 » 80 rokov: Jozef Rajj, Aurélia Tanková, Ľudovít Vyme-

tal, Vendelín Bachorec, Ladislav Ligač
 » 75 rokov: Mária Tóthová, Eva Lúštiková, Cecília Mé-

sárošová, Margita Dlhá, Paulína Rajnohová, Tibor 
Butko, Mária Laciková, Juliana Takácsová

august
 » 95 rokov: Zuzana Šoltísová

 » 90 rokov: Božena Francúzová
 » 85 rokov: Mária Farkašová
 » 80 rokov: Anna Sedliačiková, Alexander Varsányi, 

Edita Jobbágyová, Helena Banašová, Zuzana Peleco-
vá, Mária Švelanová

 » 75 rokov: Alžbeta Špániková, Michal Lörincz, Jozefí-
na Lančarovičová, Matej Záhorski, Aurélia Bandrio-
vá, Alžbeta Mészarosová, Barbora Záležáková, Judi-
ta Holkovičová, Rozália Brandová, Zuzana Melego-
vá, Mária Baranovičová, Ján Bogár, Marta Puškáro-
vá, Mária Tökölyová.

NaŠI jubIlaNtI

inzercia

RKaTRADE, s. r. o.
autorizované zastúpenie INCON

Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalého Hydrostavu), mobil: 0905 / 601 186
Cenové kalkulácie: Tel/fax: 031 / 770 7704 (12.oo-16.oo hod.)

sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

POZOR!
Akcia: 

ZĽAVA 50%
na okná ELEGANCE a 

LUXURY
dodatočná zľava 8%
z celkovej ceny diela 
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školstvo projekt

vyhoDNoteNIe NajúspeŠNejŠích 
žIakov a ŠtuDeNtov

s talo sa peknou tradíciou, že Mesto 
Šaľa,  v spolupráci s obcami  okresu 

Šaľa zorganizuje prostredníctvom Spoločné-
ho školského úradu v Šali slávnostné vyhod-
notenie najúspešnejších žiakov a študentov  
mestských a vidieckych škôl. Jednotlivé ško-
ly navrhujú na ocenenie tých žiakov a druž-
stvá, ktorí sa na okresných, krajských, celo-
slovenských, ba aj medzinárodných kolách 
predmetových olympiád a postupových sú-
ťaží umiestnili na prvých troch miestach. 
Medzi ocenenými v tomto roku bolo 27 žia-
kov zo základných škôl a 10 žiakov zo stred-
ných škôl mesta Šaľa a jazykovej školy Rain- 
school. Po slávnostnom príhovore Ing. H. 
Psotovej boli najlepší žiaci odmenení ďa-
kovnými listami a poukazmi na nákup kníh 
a médií. Športové družstvá - bolo ich 10 - za 
svoje úspechy dostali lopty podľa toho, v 
ktorom športovom odvetví boli úspešné.
Podujatie otvorila a prítomných privítala 
Mgr. Slávka Bartíková, členka ZPOZ.
 Ďakovné listy a ceny preberali žia-
ci z rúk primátora mesta M. Alföldiho, pred-
sedníčky školskej komisie H. Psotovej a ve-
dúceho odboru školstva, sociálnych vecí a 
kultúry PhDr. R. Kuklovského.
 O dobrej spolupráci SŠÚ a ob-
cí svedčí skutočnosť, že starostovia obcí si 
popri svojich povinnostiach nájdu čas na to, 
aby svojim najlepším žiakom zablahožela-
li na okresných oslavách a osobne im spo-
lu s riaditeľmi škôl odovzdali ďakovné listy 
a vecné dary. Primátor mesta sa vo svojom 
príhovore sa poďakoval žiakom za úspeš-
nú reprezentáciu mesta, obcí  a škôl na súťa-
žiach a poprial im príjemné prázdniny.

O kultúrny zážitok na podujatí sa postarali 
Valéria Miškovičová a Dominika Danišová, 
speváčky ZŠ Ľ. Štúra a Viktória Borovská, 
tanečníčka zo ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya. 
  
V ten istý deň (28. 6. 2010) sa konala ešte 
jedna milá udalosť a to slávnostné stretnutie  
zamestnancov škôl v meste Šaľa, odchádza-
júcich do dôchodku s predstaviteľmi mesta 
v obradnej sieni Mesta Šaľa. V tomto škol-
skom roku to boli:

Alžbeta Pirková, učiteľka MŠ Hollého
Mgr. Marta Banášová, učiteľka ZŠ J. C. 
Hronského 
Mgr. Ľudmila Szalayová, učiteľka ZŠ J. C. 
Hronského
Mgr. Mária Ranová, učiteľka ZŠ J. C. Hron-
ského
Mgr. Gabriela Sabová, učiteľka ZŠ J. C. 
Hronského
RNDr. Mária Chudá, učiteľka Spojenej ško-
ly, Nivy 2
Magdaléna Prachárová, vychovávateľka 
Spojenej školy, Krátka 11
Katarína Deáková, kuchárka ZŠ Ľ. Štúra

Podujatie v spolupráci so ZPOZ zorganizo-
val SŠÚ v Šali. Úlohy moderátorky sa tra-
dične na vysokej úrovni zhostila Ing. Alžbe-
ta Sedliačiková. Svojím vystúpením očarila 
prítomných Mgr. art. Eva Izsáková Bogáro-
vá. 
Našim dôchodcom ďakujeme za odpracova-
né roky v školských službách a prajeme im 
veľa zdravia a pokojné dni na zaslúženom 
dôchodku.

poDpísaNIe zMluvy o NFp k projektu 
„zNížeNIe eNergetIckej NáročNostI 
objektu Materskej Školy ul. j. 
hollého č. 40, Šaľa“

z ačiatkom marca tohto roku bola pod-
písaná Zmluva o poskytnutí NFP na 

realizáciu projektu „Zníženie energetic-
kej náročnosti objektu Materskej školy Ul. 
J. Hollého č. 40, Šaľa“ medzi Mestom Šaľa a 
Riadiacim orgánom pre ROP MVaRR SR.
V tomto roku teda prebehne v Meste Šaľa 
rekonštrukcia ďalšej materskej škôlky z fi-
nančných prostriedkov EÚ. Ide o najväčšiu 
materskú školu v meste a jedinú v mestskej 
časti Šaľa - Veča. 
Mesto Šaľa pre tento projekt získalo v rám-
ci Regionálneho operačného programu ne-
návratný finančný príspevok, pričom cel-
kové plánované oprávnené výdavky na re-
alizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

487 950,00 EUR. MVaRR SR poskytne Mes-
tu Šaľa nenávratný finančný príspevok max. 
do výšky 463 552,50 EUR, čo predstavuje  
95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
realizáciu aktivít projektu. Skutočná výška 
výdavkov však záleží od výsledkov verejné-
ho obstarávania na výber dodávateľa.
Rekonštrukcia je naplánovaná počas letných 
prázdnin v roku 2010. Projekt zahŕňa rekon-
štrukciu 4 stavebných objektov MŠ – zatep-
lenie a obnova fasády, výmena okien a dverí, 
zateplenie strechy, vyregulovanie vykurova-
cej sústavy ÚK a obstaranie vnútorného vy-
bavenia, vrátane IKT vybavenia.
V súčasnosti už prebieha verejné obstaráva-
nie na výber dodávateľa.

teNto projekt je spoluFINaNcovaNý z európskej úNIe 
vo výŠke 85 % z európskeho FoNDu regIoNálNeho 

rozvoja.

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

„Investícia do Vašej budúcnosti.“
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zberové dvory školstvo

Školy v ŠalI sú prIpraveNé Na Nový 
Školský rok

z výšený pracovný ruch v školách a are-
áloch škôl nám signalizuje, že sa kon-

čia prázdniny a školy sa intenzívne pripra-
vujú na nový školský rok. Po návšteve škôl 
v posledných augustových dňoch môže-
me s potešením konštatovať dobrú pripra-
venosť škôl v našom meste na školský rok 
2010/2011. Napriek finančnej kríze, slúži ku 
cti vedeniu mesta a poslancom MsZ, že ško-
ly majú finančné prostriedky na prevádz-
ku, na zlepšenie podmienok pre výchovno 
– vzdelávací proces. Aj keď v dôsledku krá-
tenia rozpočtu neboli zrealizované viaceré 
plánované zlepšenia technického stavu bu-
dov, všetky školy sú relatívne v dobrom sta-
ve. Odstránili sa a odstraňujú sa havárie ZŠ 
Bernolákova, ZŠ J.Hollého a ZŠ J.C.Hron-
ského. Vďaka  sponzorom sa kompletne vy-
maľovali MŠ Družstevná a MŠ Šafárika. Na 
všetkých školách prebehlo veľké upratova-
nie, opravy, údržba a v rámci možností do-
plnenie zariadenia a učebných pomôcok.

V oblasti personálnej sú školy obsadené kva-
lifikovanými pedagógmi, väčšia obmena ko-
lektívu je v ZŠ J.C.Hronského na ul. Krátka.
Predpoklad je, že počet detí oproti minulé-
mu školskému  roku poklesne asi o 48 žia-
kov, na 2071. Zvýši sa počet detí v MŠ na 
682, kde sme vyhoveli všetkým požiadav-
kám pre deti zo Šale, ktoré spĺňajú podmien-
ky pre prijatie do MŠ.
Na realizáciu výchovno - vzdelávacieho  
procesu školy pripravujú školské vzdeláva-
cie a výchovné programy pre pokračovanie 
školskej reformy. 
Pripravenosť škôl dáva predpoklad, že budú 
pokračovať v kvalitnom výchovno - vzde-
lávacom procese v prospech našich detí a k 
spokojnosti obyvateľov mesta.
Prajeme deťom, pedagógom a rodičom 
úspešný školský rok 2010/2011.

Michal Vrbovský
Spoločný školský úrad

veľkorozMerNé oDpaDy - MožNostI 
zberNých Dvorov v ŠalI

K u kontajnerovým stanovištiach v 
meste sú často občanmi ukladané aj 

veľkorozmerné odpady, ako sú starý náby-
tok, stará elektronika, dvere, okná, bytové 
jadrá a pod., ktoré sú zdrojom znečistenia 
nielen kontajnerových stojísk, ale aj celých 
obytných častí sídlisk. Upozorňujeme preto 
občanov mesta, že takéto nakladanie s veľ-
korozmerným odpadom je na území mesta 

podľa platného Všeobecne záväzného naria-
denia o odpadoch (č. 3/2009) ZAKÁZANÉ 
a sankcionovateľné.
Zároveň toto VZN upravuje podmienky a 
možnosti nakladania s takýmto odpadom. 
Každý, komu vznikne veľkorozmerný od-
pad, prípadne elektronický odpad, je po-
vinný ho odviezť na niektorý zo zberových 
dvorov. 

v prípaDe vzNIku stavebNého oDpaDu je MožNosť 
objeDNať sI Na vlastNé NáklaDy koNtajNer, resp. 
stavebNý oDpaD oDvIezť Na zberový Dvor vo večI. 
stavebNý oDpaD je spoplatNeNý poDľa MNožstva 
tohto oDpaDu 

V nasledujúcich riadkoch uvádzame sídla 
zberných dvorov, ako aj príklady odpa-

dov, ktoré sa v tom- ktorom zbierajú. Pre obča-
nov mesta je uvedený zber (okrem stavebného 
odpadu) bezplatný. 

I. Zberové dvory na ostatné Zlož-
ky komunálneho odpadu 
a) prevádzkovateľ: SITA Slovensko, a.s. Brati-
slava, stredisko Šaľa, Dolná 5, tel. 031/ 771 6653
b) sídlo: 
1. Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni), prevádzková do-

ba:  PO, ST, PI: 8.00 – 18.00 hod.
SO: 8.00 – 16.00 hod. 
2. Ul. Dolná, areál bývalých Technických slu-

žieb, teraz sídlo strediska  Sita Slovensko, a.s. 
Bratislava prevádzková doba: PO – PI: 7.00 – 
17.00 hod SO: 7.00 – 15.00 hod. 
c) zbierané odpady:
- veľkorozmerné odpady z domácností (stará 

elektronika z domácností, drevený odpad, sta-
ré nábytky, dvere, lavičky a pod.),
- papier a papierové obaly a obaly z lepenky, 

staré noviny a pod.,
- plasty a plastové obaly, rôzne výrobky z pev-

ných plastov: kvetináče, ramienka, koše na od-
padky, na bielizeň, rôzne misky, cukorničky, 
odkvapkávače, police, zásuvky do chladničiek, 
podnosy, hračky, hadice na polievanie (nie pre-
tkávané), prepravky na zeleninu, plastový zá-
hradný nábytok a pod., 
- sklo a sklené obaly neznečistené nebezpeč-

nými látkami,
- jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách,
- kovy,
- opotrebované  pneumatiky od osobných au-

tomobilov.

II. Zberový dvor pre nebeZpečné 
Zložky ko   
a) prevádzkovateľ: SPEKO Šaľa, s.r.o., tel. č. 
031/771 6910
b) sídlo: Diakovská cesta 9, Šaľa,
c) prevádzková doba:  PO, ST, PI: 7.30 – 14.30 
hod.
d) zbierané odpady:

príklady odpadov z domácností
 » staré rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
 »  staré fotochemické látky,
 »  staré pesticídy,
 »  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
 »  stará elektronika z domácností ,
 »  staré  oleje a tuky aj s obsahom nebezpeč-

ných látok,
 »  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice ob-

sahujúce nebezpečné látky ,
 »  batérie a akumulátory  z osobných automo-

bilov,
 »  obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných lá-

tok alebo kontaminované nebezpečnými lát-
kami.

III. výkupňa druhotných surovín
a) prevádzkovateľ: Zberné suroviny, a.s. Žilina, 
Kragujevská 3, 010 01 Žilina,  závod 09 Galanta
b) sídlo: Ul. Fr. Kráľa, Šaľa - Veča 
c) prevádzková doba:  PO, ST, ŠT, PI: 7.00 – 
15.30 hod. (utorok voľný deň) SO: 7.00 –  13.00 
hod. 
d) vykupované  odpady:
 » papier a papierové obaly a obaly z lepenky, 

staré noviny,
 » sklo a sklené obaly neznečistené nebezpeč-

nými látkami,
 »  kovy a kovové obaly neznečistené nebezpeč-

nými látkami.
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sociálne služby informácie

teréNNy socIálNy pracovNík v 
Meste Šaľa 

V meste Šaľa sa končia aktivity projektu 
pod názvom Terénna sociálna práca 

– nástroj pomoci ľuďom bez domova v mes-
te Šaľa, ktorý bol spolufinancovaný z Európ-
skeho sociálneho fondu v rámci Operačné-
ho programu Zamestnanosť a sociálna in-
klúzia. 

Názov projektu: 
Terénna sociálna práca – nástroj pomoci  ľu-
ďom bez domova v meste Šaľa
Prijímateľ:  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 
7, 927 15 Šaľa
Operačný program: Zamestnanosť a sociál-
na inklúzia
Miesto realizácie projektu: Mesto Šaľa (okres 
Šaľa, Nitriansky kraj)
Kód ITMS: 27120130093
Trvanie projektu: 
Dátum začatia:      01. 10. 2008
Dátum ukončenia: 31. 08. 2010

Výška schváleného nenávratného finančného 
príspevku: 19 048,05 EUR (573 841,80 Sk)

„prIestor Na vaŠu 

príležItosť.“

Cieľové skupiny:
Cieľovou skupinou boli ľudia postihnutí, 
resp. ohrození extrémnou formou sociálne-

ho vylúčenia, t. j. bezdomovectvom, žijúci v 
meste Šaľa. Predpokladalo sa, že do projek-
tu bude zapojených 80 osôb, avšak konečné 
číslo počtu klientov, ktorým boli služby te-
rénnej sociálnej pracovníčky poskytnuté, je 
135. 
Zrealizované aktivity:
Hlavnou projektovou aktivitou bol samotný 
výkon terénnej sociálnej práce zameranej na 
pomoc ľuďom bez domova žijúcim v mes-
te Šaľa. K podporným aktivitám, v ktorých 
mesto Šaľa pokračovalo, resp. v priebehu 
projektu s nimi začalo a smerujú k zabezpe-
čeniu základných životných potrieb pre ľudí 
odkázaných na pomoc, patria aj výdaj stra-
vy a činnosť nízkoprahovej nocľahárne po-
čas zimných mesiacov, resp. sprostredkova-
nie možnosti hygieny počas celého roka. 

Výstupy a dosiahnuté výsledky:
Počas doby realizácie projektu, t. j. od 1. 10. 
2008 do 31. 8. 2010 sa prostredníctvom te-
rénnej sociálnej práce poskytli služby 135 
ľuďom žijúcim na území mesta Šaľa (91 mu-
žov, 44 žien) ohrozeným, resp. postihnutým 
extrémnou formou sociálneho vylúčenia, t. 
j. bezdomovectvom. K najčastejším oblast- 
iam pomoci patrili opatrenia spojené so so-
ciálno-právnou ochranou a kuratelou. V 
praktickom vyjadrení sú to intervencie za-
merané na oblasti zamestnanosti (261 inter-
vencií počas projektu), bývania (205), zdra-

via (198) a sociálnej integrácie, kde sa po-
skytlo 1 026 intervencií. Spoločne teda bolo 
poskytnutých 1 690 intervencií, čo predsta-
vuje mesačne v priemere 70 kontaktov s kli-
etmi odkázanými na pomoc.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu v rámci Ope-
račného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. www.esf.gov.sk; www.fsr.gov.sk.
Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklú-
zie, Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej in-

klúzie osôb ohrozených sociálnym vylúče-
ním alebo sociálne vylúčených prostredníc-
tvom rozvoja služieb starostlivosti s osobit-
ným zreteľom na marginalizované rómske  
komunity.

Kontakt: Bc. Renáta Zelezníková, Terénna 
sociálna pracovníčka mesta Šaľa, Mestský 
úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 
Šaľa, zeleznikova@sala.sk, www.sala.sk, tel. 
031/770 5981, kl. 131, mobil: 0917 647 978.

zuMba  MaratóN vo večI

M áme tu dovolenkové obdobie a pred tým, ako sa všetci odoberieme na vytúže-
né dovolenky, MsKS Šaľa a TK JUMPING Šaľa 14. júla 2010 zorganizovali mara-

tón pre všetky nadšené  „zumbáčky“, ktoré k nám rady a pravidelne chodia. Začínali sme o 
15.00 h a v tanečno – aerobikovom štýle sme zotrvali 3 hodiny. Dievčatá krokové variácie 
poznali z hodín ZUMBY, na ktorých sa tancuje salsa, merengue, reggaeton a iné latinské 
štýly. Účelom a dôvodom na organizáciu maratónu bolo a ešte aj bude kvôli veľkému úspe-
chu, ktorý zumba má, pobaviť ľudí. Dievčatá sa bavili veľmi dobre.  Že sa odreagovali, vy-
kričali, zasmiali a v neposlednom rade aj vytancovali, svedčili aj ich spokojné tváre, úžasná 
atmosféra v sále a skvelé ohlasy na akciu. 
Už teraz si ženy vyžiadali ďalší maratón. Okrem zábavy sme ponúkli hodnotné ceny a ani 
jedna z účastníčok neodišla bez ocenenia. Po absolvovaní 3 - hodinového maratónu si od-
niesli darček, ktorý bol ocenením za výdrž, pretože každá z nich bola skvelá.
Všetci teda odchádzali s úsmevom, že pre svoje telo niečo urobili. 

mária Šeboková
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informácia informácie

sMs ceNtruM Šaľa
Mesto vo vaŠoM MobIle

 » dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
 » dozviete sa o dianí v meste a samospráve
 » môžete sa opýtať na čokoľvek
 »  môžete informovať úrad o akomkoľvek probléme
 »  môžete sa zúčastniť ankiet

s MS centrum je služba, ktorá umožňu-
je komunikáciu medzi vami a samo-

správou mesta. SMS Centrum môžete pou-
žiť na prijímanie oznamov, na kladenie otá-
zok, pripomienok a návrhov mestu. Naopak, 
mesto a poslanci ho môžu využiť na infor-
movanie občanov o chystaných akciách rôz-
neho druhu. Môžete sa zúčastňovať ankiet.  
 
Ak narazíte v meste na akýkoľvek problém (ne-
poriadok, poškodená dopravná značka atď.), 
pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127
 
Dostanete okolo 10 správ za mesiac v čase medzi 
9.00 až 18.00 hod. SMS správy neposielame v ne-
deľu a cez sviatky. Účasť v SMS Centre je bezplat-

ná. Prihlásenie je jednoduché a bude vás stáť iba 
jednu SMS-ku.
Pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127. V tex-
te správy uveďte typ informácií, o ktoré máte zá-
ujem:
A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a po-
dobne)
K – správy o kultúrnych a spoločenských po- 
dujatiach
V – všetky správy
Vxy – váš vek, Gm/z – pohlavie

Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché. 
Na to isté číslo pošlite správu Stop.

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dia-

ní v meste!

už máme 700 odberateľov

INForMujte Mestský úraD sMs správou!

Ak nArAzíte v meste nA Akýkoľvek problém 
(neporiAdok, poškodená doprAvná znAčkA, nefunkčné 

vereJné osvetlenie, poškodený chodník...),

poŠlIte sMs Na číslo sMs ceNtra 
0911 117 127

Šaľa Na Facebooku
Používate Facebook? Nájdete tam aj nás: oficiálna stránka mesta Šaľa, Mestská knižnica J. 
Johanidesa, Mestské kultúrne stredisko, Centrum voľného času a Informačné centrum mla-
dých. www.facebook.com

kruhová krIžovatka slávNostNe 
otvoreNá

V nedeľu 12. septembra bola sláv-
nostne odovzdaná do užíva-

nia kruhová križovatka ulíc Dolnej/Vl-
čanskej/Družstevnej. Križovatka naj-
mä zvýši bezpečnosť cestnej premáv-
ky.Stavbu realizoval Nitriansky samo-
správny kraj spolu s mestom Šaľa. Cel-

kové náklady stavby boli 1 000 000 EUR. 
Finančná spoluúčasť mesta bola obje-
me 400 000 EUR. Mesto použilo vlastné 
zdroje. Okrem samotnej križovatky bo-
la opravená celá Dolná ulica, opravené 
niektoré chodníky a upravená zeleň.

ozNaM

ú rad práce sociálnych vecí a rodi-
ny v Nových zámkoch, detašované 

pracovisko Šaľa upozorňuje rodičov štu-
dentov, ktorí navštevujú v školskom roku 
2010/2011 učňovské, stredné a vysoké ško-
ly, aby predložili na Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny v Šali v priebehu mesiaca sep-
tember 2010 potvrdenie o návšteve školy. 
Potvrdenie je dôležitým dokladom k po-

súdeniu nároku na poskytovanie prídav-
ku na dieťa a jeho výplatu. Tlačivá je mož-
né vyzdvihnúť priamo na Úrade práce so-
ciálnych vecí a rodiny v Šali, oddelení štát-
nych sociálnych dávok, resp. stiahnuť z in-
ternetovej stránky www.employment.gov.
sk. Tento oznam sa netýka študentov štu-
dujúcich na stredných školách v meste Šaľa.

rsdr.  peter Gomboš 
vedúci úseku sociálnych vecí a rodiny

                      detašované pracovisko Šaľa

Generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Ladi-
slav Kuna posvätil kruhovú križovatku. Foto: Lea 
Tóthová

Pásku prestrihli zľava: poslanec NSK František 
Botka, poslankyňa NSK Lýdia Forrová, podpred-
seda NSK Ladislav Kollár, primátor mesta Martin 
Alföldi a zástupca spoločnosti INPEK Peter Kup-
pé. Foto: Lea Tóthová
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verejná súťaž

NavrhNIte oceNeNIa
V zmysle nariadenia mesta môže každý ob-

čan s trvalým pobytom v Šali navrhnúť 
udelenie ocenenia mesta občanovi alebo organi-
zácii.
Občania môžu navrhnúť udelenie týchto oce-
není:
 » Čestné občianstvo mesta Šaľa,
 »  Cena mesta Šaľa,
 »  Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, 

busty, sochy, pomníka.

Ocenenia sa udeľujú jednotlivcom, kolektívom, 
inštitúciám, resp. iným právnickým osobám, kto-
ré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta 
Šaľa alebo jeho propagáciu. Návrhy sa predklada-
jú na mestský úrad na Odbor školstva, sociálnych 

vecí a kultúry, najneskôr do 30. septembra.
Návrh musí vo všeobecnosti obsahovať:
 » meno, priezvisko a adresu navrhovateľa oce-

nenia,
 »  osobné údaje navrhovaného na ocenenie (me-

no, priezvisko, akademické tituly, adresu trva-
lého bydliska, štátna príslušnosť, pracovnú ale-
bo verejnú funkciu, životopisné údaje,

 »  zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, 
najmä podrobné zhodnotenie doterajšej čin-
nosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípad-
ne iné ocenenia či vyznamenania udelené do-
ma a v zahraničí.

Návrh na ocenenie je možné podať osobne, poš-
tou alebo vyplnením formulára na internete na 
adrese formulare.salaonline.sk (formulár č. 21).

D o 30. septembra môžete požiadať o po-
skytnutie dotácie na rok 2011.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:
 »  výchovno-vzdelávacia, kultúrna, umelecká, 

športová a telovýchovná, záujmová, humanit-
ná, charitatívna organizácia,

 »  nadácia, nadačný fond,
 »  občianske združenie,
 » fyzická osoba – podnikateľ.

Dotácie nie je možné poskytnúť na:
 »  financovanie nákladov stravného, prenájmu,
 »  nákup občerstvenia, alkoholických a tabako-

vých výrobkov,
 »  nákup darov, suvenírov,
 »  úhradu miezd, platov a odmien, pohonných 

hmôt,
 »  preplatenie honorárov pre organizátorov pro-

jektu,
 »  refundáciu výdavkov uhradených žiadateľom 

v predchádzajúcich rokoch,
 » splácanie úverov a úrokov z poskytnutých 

úverov,
 » náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne doložiť 

účtovnými dokladmi.
Dotácie je možné poskytnúť na:
 » nevyhnutnú rekonštrukciu, sanáciu a údržbu 

objektov (hnuteľnej a nehnuteľnej povahy) so 
špecifickou náplňou činnosti resp. zamerania 
– kultúrne, športové, historické (akcent na pa-
mätihodnosti), slúžiacich na verejnoprospeš-
né účely,

 »  materiálno-technické zabezpečenie akcie – 
výstroj, náradie, nástroje, kostýmy, výzdoba, 
rekvizity, technika – ozvučenie, osvetlenie, 
premietanie,

 »  preplatenie nákladov spojených s edičnými, 
reklamnými, propagačnými, grafickými služ-
bami – pozvánky, plagáty, letáky, vizitky, bill-
boardy a pod.,

 »  refundáciu nákladov na cestovné, resp. ubyto-
vanie – účastníci akcie – účinkujúci, sprievod-
ný, technický personál,

 »  preplatenie honorárov účinkujúcim na podu-
jatí (podľa autorského zákona).

Žiadosť o dotáciu je možné podať osobne, poš-
tou alebo vyplnením formulára na interne-
te na adrese formulare.salaonline.sk (formu-
lár č. 5).

požIaDajte o DotácIu

Mesto Šaľa
v y h l a s u j e
obchoDNú verejNú súťaž 

poDľa § 281 a Nasl. obchoDNého zákoNNíka

p redmetom verejnej obchodnej súťaže 
(VOS) je predloženie ponuky na prená-

jom pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Šaľa na 
Feketeházyho ulici v Šali, parc. č. 2035/15 o vý-
mere 20 m2, parc. č. 2035/9 o výmere 9 m2, časť 
parc. č. 2026/1 o výmere 970 m2 a časť parc. č. 
2091/25 o výmere 121 m2, celkom o výmere 1 120 
m2. Uvedený pozemok je situovaný v centre mes-
ta za budovou poisťovne Allianz – Slovenská po-
isťovňa a. s.. Účel využitia predmetného pozem-
ku je zadefinovaný všeobecne a musí byť v sú-
lade s regulatívnymi podmienkami vyplývajú-
cimi z územného plánu mesta a územného plá-
nu centrálnej mestskej zóny Šaľa. VOS bude pre-
biehať v dvoch kolách. V prvom kole prebehne 
úplné vyhodnotenie súťažných ponúk a posúde-
nie podmienok splnenia účasti v súťaži, po kto-
rom budú uchádzači spĺňajúci všetky podmien-
ky vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Pred-
metom elektronickej aukcie bude celková ročná 
výška nájomného za pozemok. Víťazom VOS sa 
stane uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii po-

núkne najvyššie celkové ročné nájomné za po-
zemok. Výsledok VOS bude následne predlože-
ný na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali. 
Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Mest-
skom úrade v  Šali, Referát správy majetku mesta, 
3. poschodie, č. d. 301 odo dňa vyhlásenia súťa-
že, t. j. od 13. septembra 2010, vždy v čase od 8.00 
hod. do 14.00 hod. Vyhlasovateľ umožní uchá-
dzačom obhliadku pozemku 13. októbra 2010 so 
zrazom uchádzačov o 10.00  hod. pred budovou 
MsÚ v Šali. Súťažné ponuky možno zasielať na 
adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 
15 Šaľa, príp. osobne predložiť na MsÚ, kancelá-
ria č. d. 301 do 3. novembra 2010  do 14.00 hod.

Kontaktné osoby: 
Ing. Denisa Polónyiová: tel. č. 031/770 5981-4, 
kl.123, e-mail: polonyiova@sala.sk 
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4, 
kl.107, e-mail: tothova@sala.sk

o NajvýhoDNejŠIu poNuku Na preNájoM pozeMku 

Na Feketeházyho ul. v ŠalI (za areáloM poIsťovNe 

allIaNz), o celkovej výMere 1 120 m2

rôzne
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formuláreformuláre

využItIe INtelIgeNtNých ForMulárov

M esto Šaľa, v snahe zjednodušiť ko-
munikáciu mesto - občan (podni-

kateľ), spustilo systém inteligentných for-
mulárov. Inteligentný formulár je taký, kto-
rý ponúka pri vypĺňaní prednastavené hod-
noty, napríklad adresu. Môžete tak jedno-

duchým spôsobom vyplniť žiadosť, prihláš-
ku... V prvej etape bolo nasadených približ-
ne 20 formulárov. Ich počet sa bude postup-
ne rozširovať. Formuláre sú dostupné na ad-
rese formulare.salaonline.sk.

ako to FuNguje?
1. 1. Prvá vec, ktorú mu-

síte urobiť, je nainštalo-
vať si potrebný softvér. 
Ak prejdete na strán-
ku formulare.salaonli-
ne.sk, tak potrebný in-
štalačný balík (602XML 
Filler) nájdete v pravom 
hornom rohu stránky 
(modrý štvorec). Keď na 
štvorec kliknete, systém 
sa vás opýta, či chcete 
inštalačný balík spustiť 
alebo uložiť na disk. 

2. a. Ak sa rozhodnete priamo inštalovať, kliknite na 
Run (Spustiť).
b. Ak sa rozhodnete inštalačný balík uložiť na váš 
disk, čo odporúčame, kliknite Save (Uložiť). Po ulo-
žení inštalačného balíka do vášho počítača ho po-
trebujete spustiť. Urobíte to dvojklikom naň. Na-
štartuje sa inštalácia.

3. Samotná inštalácia je jednoduchá, stačí ju len „pre-
klikať“.

4. Po inštalácii programu X602Filler môžete začať vy-
užívať formuláre.

Prejdite na stránku formulare.salaonline.sk a vyberte formulár, ktorý chcete vyplniť a klik-
nite naň. Spustí sa program X602Filler, ktorý zároveň otvorí vami vybratý formulár.
Formulár vyplňte. V niektorých častiach máte predpripravené možnosti (napríklad 
plemená psov alebo zoznam ulíc). Po vyplnení formulára si ho nechajte skontrolo-
vať – kliknite v programe X602Filler na ikonu Skontrolovať formulár.

Ak nie sú vo formulári vyplne-
né všetky nutné časti, program 
vás na to upozorní. Ak je for-
mulár v poriadku, môžete si ho 
uložiť do svojho počítača ale-
bo poslať na mestský úrad. Na 
odoslanie formulára e-mailom 
otvorte v menu Súbor (vľavo 
hore) a vyberte možnosť Poslať 
poštou. Otvorí sa vám e-mail, 
ku ktorému bude formulár pri-
pojený. Na miesto cieľovej ad-
resy doplňte adresu podatel-
na@sala.sk a e-mail odošlite.

Ak váš formulár bude doruče-
ný na mestský úrad, dostane-
te potvrdzovací e-mail aj s prí-
padnými ďalšími inštrukciami.

Niektoré kritické formuláre však nestačí poslať e-mailom, ale je potrebné ich aj vytlačiť na 
tlačiarni, vlastnoručne podpísať a doručiť (poštou, osobne) na mestský úrad. V potvrdzova-
com e-maili sa dozviete, či sa to týka formulára, ktorý ste odoslali. V prípade nejasností sa 
obráťte e-mailom na adresu meciar@sala.sk.

Jozef mečiar

teréNNa socIálNa práca 
v Meste Šaľa pokračuje

M esto Šaľa reagovalo na ďalšiu výzvu 
v rámci Operačného programu: Za-

mestnanosť a sociálna inklúzia a podalo žia-

dosť o nenávratný finančný príspevok na re-
alizáciu projektu pod názvom: „Terénna so-
ciálna práca – nástroj pomoci ľuďom bez 

pokračovanie na ďalšej strane
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projekt projekt

domova v meste Šaľa – pokračovanie“. Tento 
projekt bol vyhodnotený ako úspešný a tak 
v meste Šaľa aj naďalej pokračuje výkon te-
rénnej sociálnej práce. Od začiatku septem-
bra vykonáva terénnu sociálnu prácu v mes-
te ako terénna sociálna pracovníčka naďalej 
Bc. Renáta Zelezníková a ako asistentka te-
rénnej sociálnej pracovníčky Andrea Ková-
čová.

Názov prijímateľa: Mesto Šaľa
Názov projektu: 
Terénna sociálna práca  – nástroj pomo-
ci ľuďom bez domova v meste Šaľa – po-
kračovanie
Operačný program: Zamestnanosť a so-
ciálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Mesto Ša-
ľa (okres Šaľa, Nitriansky samosprávny 
kraj)
Trvanie projektu: 
09. 09. 2010 –31. 08. 2012
Kód ITMS: 27120130351

Výška nenávratného finančného prí-
spevku: 22 172,01 EUR.

Cieľ projektu: Zníženie miery sociálne-
ho vylúčenia ľudí bez domova v meste 
Šaľa

Špecifické ciele projektu: 
 » Zníženie sociálnej deprivácie prostredníc-
tvom permanentnej sociálnej práce v pri-
rodzenom, otvorenom prostredí.

 »  Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, 
rodín a komunít so zameraním na zvýše-
nie ich aktivity a na preberanie zodpoved-

nosti za riešenie svojej situácie.
 » Zlepšenie životnej situácie a integrácia 
sociálne vylúčených skupín obyvateľov s 
ohľadom na ich špecifické potreby a pod-
mienky prostredníctvom nevyhnutnej 
osobitnej pomoci.

 »  Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej 
spoločnosti, prioritne v rámci obce/kraja

 »  Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva 
na trh práce.

cIeľová skupINa
Keďže sa v Šali obdobný projekt podpore-
ný FSR realizoval (10/2008-08/2010), cieľo-
vá skupina je zmapovaná. Počas realizácie 
prvého projektu, na ktorý v súčasnosti nad-
väzujeme, sa poskytla pomoc formou inter-
vencie približne 135 ľuďom ohrozeným, po-
stihnutým bezdomovectvom. V tomto pro-
jekte sa predpokladá počet osôb zapojených 
do projektu na úrovni 100 a počet osôb, kto-
ré budú využívať služby sociálneho pracov-
níka a jeho asistenta sa plánuje na 80. 
 

aktIvIty projektu:
Aktivity projektu sú zamerané na pod-
poru komunitnej práce a na vyvolanie a 
podporovanie zmeny v rámci miestnych 
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. 
TSP a ATSP v spolupráci v mimovlád-
nymi organizáciami pôsobiacimi v mes-
te a mestom Šaľa napomáhajú k zlepše-
niu, rozšíreniu služieb pre ľudí bez do-
mova, konkrétne:
a) vytvorením podmienok pre zabezpe-
čenie hygieny 
Mesto Šaľa sprístupnilo ľuďom bez 
domova zariadenie, v ktorom môžu 

dvakrát do týždňa vykonávať osobnú 
hygienu (sprcha, výdaj šatstva).
b) zriadením nízkoprahovej nocľahárne 
Mesto Šaľa prostredníctvom svojej prí-
spevkovej organizácie (OSS Šaľa) zria-
dilo počas zimných mesiacov (od 21. 
12. 2009 do 31. 3. 2010) nízkoprahovú 
nocľaháreň, ktorá poskytuje soc. služby 
(nocľah, strava, hygiena, poradenstvo) 
občanom odkázaným na pomoc. Aktivi-
ty mesta smerujú k tomu, aby toto zaria-
denie poskytovalo svoje služby každo-
ročne počas zimných mesiacov ľuďom 
bez domova. 
c) sprístupnením možnosti zamestnať sa 
- Mesto Šaľa umožňuje aj ľuďom bez do-
mova spĺňajúcim podmienky zapojiť sa 
do programu menších obecných služieb, 
čo smeruje jednak k obnoveniu pracov-
ných návykov, ale aj k zvýšeniu príjmu.

d) výdajom stravy - v spolupráci s part-
nerskými organizáciami mesto naďalej 
pokračuje v projekte výdaja stravy ľu-
ďom bez domova počas zimných mesia-
cov, ktorý financuje zo svojho rozpočtu 
a organizačne zabezpečuje práve terén-
nou sociálnou pracovníčkou. 

spolupráca a 
partNerstvá v ráMcI 
projektu:
V sociálnej oblasti mesto spolupracuje 
s rôznymi poskytovateľmi podporných 
služieb, napr.: O. z. Alternatíva, Katolíc-
ka Jednota Slovenska, Rímskokatolícky 
farský úrad, ktorých aktivitu budú TSP 
a ATSP koordinovať v prospech ľudí bez 
domova v meste Šaľa.

teNto projekt sa realIzuje vďaka poDpore z 
európskeho socIálNeho FoNDu v ráMcI operačNého 

prograMu zaMestNaNosť a socIálNa INklúzIa.

www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk

Kontakt: Bc. Renáta Zelezníkova, Terénny sociálny pracovník mesta Šaľa; Andrea Kováčová, Asistent-
ka terénneho sociálneho pracovníka mesta Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Ša-
ľa, zeleznikova@sala.sk, mesto@sala.sk, 031/ 770 5981 kl. 131, tel.: +421 917 647 978
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Momentka z majstrovského prvoligového súboja s Trenčínom. Foto: Milan Pospiš

strelectvo
FraNtIŠek lIptaI MlaDŠí 

strIeľal Na svetovoM 

ŠaMpIoNáte

p retekár šalianskeho streleckého klu-
bu František Liptai mladší sa dostá-

va opäť do dobrej streleckej formy, podob-
nej tej, ktorú mal pred 4-5 rokmi, kedy bol 
členom širšieho kádra slovenskej streleckej 
reprezentácie. Pred tromi rokmi si dokonca 
vybojoval v disciplíne ĽM – 60 na majstrov-
stvách Slovenska zlato, čo bola historicky pr-
vá medaila pre šaliansky klub na republiko-
vom šampionáte. Naviac šalianske družstvo 
v zložení: František Liptai st., Erik Kováč a 
František Liptai ml. vystrieľalo v konkuren-

cii špičkových streleckých klubov prekvapu-
júco bronz.
Na základe tohtoročných výsledkov, kto-
ré dosahoval junior Liptai v konkurencii 
slovenskej streleckej špičky, rozhodla Rada 
riadenia reprezentácie o jeho nominácii na 
nedávny, už jubilejný 50. ročník Majstrov-
stiev sveta v nemeckom Mníchove. V krá-
ľovskej disciplíne, ktorou je ľubovoľná ma-
lokalibrovka – 60 (štartoval rekordný po-
čet 197 strelcov), vládla veľká vyrovnanosť 
a najlepšie o tom hovoria výsledky našich 
reprezentantov. Najlepší strelec z nášho ko-
lektívu Zoltán Baláž obsadil s nástrelom 594 
kruhov 41. miesto, František Liptai ml., kto-
rý strelil o jeden kruh menej, skončil na 50. 
mieste a ďalší slovenský strelec Martin Soó-
ky skončil s nástrelom 592 kruhov na 63. 

pokračovanie na ďalšej strane

F u t b a l
v NovoM ročNíku 
prvej Futbalovej 
lIgy sMe MalI lepŠí 

Štart 

V nedávno ukončenom ročníku prvej 
futbalovej ligy 2009/2010 skončili na-

ši futbalisti v tabuľke na 10. mieste s trojbo-
dovou stratou na Liptovský Mikuláš (Pod-
brezová odstúpila po 5. kole a Prievidza bola 
vyradená zo súťaže po 23. kole, obe mužstvá 
boli na základe rozhodnutia ŠTK SFZ zostu-
pujúcimi celkami). Postup si vybojovali fut-
balisti ViOnu Zlaté Moravce a opäť sa vraca-
jú medzi slovenskú futbalovú elitu, keď vy-
hrali súťaž s deväť bodovým náskokom pred 
Trenčínom. Pred štartom nového ročníka 
prvoligovej futbalovej súťaže (novými účast-

níkmi sú SFM Senec, FK Moldava nad Bod-
vou a FC Petržalka, ktorá zostúpila z Cor-
goň ligy) prišlo v hráčskom kádri k viace-
rým zmenám. Tréner Martin Babinec s asis-
tentmi Milanom Mrllákom a Adriánom De-
večkom mal pred úvodným duelom k dispo-
zícii hráčsky káder: Ivan Bránsky (hosť. Tr-
nava), Marek Gála (Ruch Chorzow), Ádám 
Rusznák (brankári); Patrik Sailer (hosť. Ni-
tra), Adrián Devečka, Richard Konopásek, 
Milan Mujkoš, Adrián Danada (z dorastu), 
Csaba Kovács (hosť. Slovan Bratislava), Pe-
ter Jakubička (hosť. Trnava), Oskar Lancz, 
Marek Tomiš, Tomáš Obert, Martin Vyskoč, 
Štefan Lalák, Ján Čirik, Radoslav Straka, Ró-
bert Matejov (obaja hosť. Dubnica), Miro-
slav Pilo, Patrik Zajac, Csaba Takács a Ján 
Najman (hosť. Senec).

01. kolo: SO 17. 07. 2010 Púchov – Duslo Šaľa 2:1 (0:1) Najman 
02. kolo: SO 24. 07. 2010  Duslo Šaľa – LAFC Lučenec 0:4 (0:0)
03. kolo: SO 31. 07. 2010  D. Kubín – Duslo Šaľa 0:1 (0:1) Zajac (11 m)
04. kolo: SO 07. 08. 2010  Duslo Šaľa – Michalovce 1:1 (0:0) Lancz (11)
05. kolo: NE 15. 08. 2010  Ružomberok „B“ – Duslo Šaľa 1:1 (0:0) T. Obert
06. kolo: SO 21. 08. 2010  Duslo Šaľa – Rim. Sobota 0:2 (0:0)
07. kolo: SO 28. 08. 2010  Lipt. Mikuláš – Duslo Šaľa 2:0 (0:0) 
08. kolo: SO 11. 09. 2010  Moldava – Duslo Šaľa
09. kolo: SO 18. 09. 2010  Duslo Šaľa – SFM Senec
10. kolo: SO 25. 09. 2010  Petržalka – Duslo Šaľa
11. kolo: SO 02. 10. 2010  Duslo Šaľa – AS Trenčín
12. kolo: SO 16. 10. 2010 Duslo Šaľa – MFK Púchov 
13. kolo: SO 23. 10. 2010  Lučenec – Duslo Šaľa

Poznámka: na jeseň 2010 bude odohratých 18 kôl prvoligovej súťaže, dokončenie v budú-
com čísle. Tabuľka po 7. kole: 1. Trenčín 21:3 – 19 bodov; 2. Lučenec 14:6 – 14 bodov; 3. 
L. Mikuláš 13:13 – 13 bodov;... 10. Ružomberok „B“ 5:6 – 7 bodov; 11. Šaľa 4:12 – 5 bo-
dov; 12. Púchov 8:19 – 5 bodov. 

vyžrebovaNIe a výsleDky ročNíka 2010/2011

šport
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mieste. Prvenstvo si nakoniec v tejto dis-
ciplíne vybojoval bieloruský reprezentant 
Martynov s nástrelom 599 kruhov. Umiest-
nenie a vyrovnanosť slovenských strelcov v 
prvej tretine štartovného poľa sa odzrkadli-
lo samozrejme aj v súťaži družstiev. Trojica 
Baláž, Liptai ml. a Soóky obsadila v konku-
rencii 44 družstiev s nástrelom 1 780 kru-
hov nakoniec pekné 12. miesto, keď o víťaz-
stve USA (1 791 kruhov), pred druhou Kó-
rejskou republikou a tretím Ruskom, rozho-
dol iba jeden kruh. 

„Úspešné účinkovanie Františka Liptaia ml. 
na MS v Mníchove, ako aj výsledky ďalších 
členov šalianskeho streleckého klubu (Fran-
tišek Liptai st., Erik Kováč, junior Koloman 
Polgár...) a talentovanej mládeže v priebehu 
súťažného roka, sú prísľubom pre výborné 
konečné umiestnenie v streleckej Extralige 
i na aktuálnych Majstrovstvách Slovenska v 
Domaniži, odkiaľ by sme sa nechceli vracať 
bez medailových umiestnení,“ hovorí šéf ša-
lianskeho streleckého klubu Ľudovít Kováč.

Členovia slovenskej reprezentácie na streleckých MS v Mníchove, zľava: František Liptai st. (tréner a ak-
tívny pretekár), strelec František Liptai ml. a Ľudovít Kováč, viceprezident SSZ pre mládež.

h á D z a N á
v ročNíku 2010/2011 
buDe hrať Duslo s 
oMlaDeNýM káDroM

V priebehu letnej prestávky vo WHIL  
prišlo v hádzanárskom a realizačnom 

kolektíve hádzanárok šalianskeho Dusla  
k viacerým podstatným zmenám. Namiesto 

trénerky Dariny Braunovej bude kormidel-
níkom Michal Lukačin (v minulosti tré-
noval Michalovce, v Česku Slokov Veselí  
n/Moravou a rok pôsobil aj v nemeckom 
Trieri). K viacerým zmenám prišlo aj v hráč-
skom kádri. V novom ročníku WHIL už ne-
oblečú šaliansky dres reprezentantky Slo-
venska Alžbeta Tóthová (7. najlepšia strel-
kyňa WHIL), ktorá posilní nováčika súťa-
že Bánovce n/Bebravou a ani štvrtá najlepšia 

šport

strelkyňa súťaže Petra Popluhárová (5. naj-
lepšia strelkyňa WHIL), ktorá bude pôsobiť 
v nemeckej lige. S aktívnou činnosťou skon-
čila dlhoročná brankárska opora Lívia Né-
methová V novom ročníku sa mení aj štruk-
túra súťaže. Vo WHIL bude štartovať 14 

účastníkov, pričom Česko má v majstrovskej 
súťaži 8 družstiev (k bývalým šiestim pri-
budla Poruba a Most). Štart nového roční-
ka medzinárodnej súťaže bol 4. - 5. 9. 2010. 

Mladá juniorská reprezentantka Slovenska Szarková (s loptou) by mala patriť medzi opory hádzanárok 
šalianskeho Dusla vo WHIL. Foto: M. Pospiš

03. kolo: 18. 09. 2010 Veselí n/Moravou – Šaľa
04. kolo: 02. 10. 2010 Olomouc – Šaľa
05. kolo: 09. 10. 20l0 Šaľa – Slávia Praha o 18.00 hod.
06. kolo: 16. 10. 2010 Poruba – Šaľa 
07. kolo: 23. 10. 2010 Šaľa – Bánovce n/Bebravou o 18.00 hod.
08. kolo: 27. 10. 2010 Jindř. Hradec – Šaľa 
09. kolo: 30. 10. 2010 Šaľa – ŠKP Bratislava o 18.00 hod.

vyžrebovaNIe Nového ročNíka WhIl 2010/2011

pokračovanie na ďalšej strane
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Generálkou na nový ročník WHIL bol štart na jubilejnom 15. ročníku medzinárodného 
hádzanárskeho turnaja žien o „Pohár generálneho riaditeľa Dusla, a. s.“, na ktorom štarto-
vali okrem domáceho Dusla aj vicemajster Česka Veselí n/Moravou a maďarské družstvá 
jun. Győr a Veszprém. Výsledky turnaja: Šaľa – jun. Győr 25:20 (12:10) Vidiečanová 8/3, 
Bérešová 4, Trochtová a Weibelová 3, Czaník 2, Piskayová, Szarková, Puškášová, Pociko-
vá a Pileková 1; Veszprém – Veselí n/Moravou 28:30 (14:22); jun. Győr – Veselí n/Moravou 
20:24 (8:14); Šaľa – Veszprém 24:27 (10:13) Szarková 7, Bérešová 4, Vidiečanová 4/2, Puš-
kášová 2, Trochtová 2, Czaník, Pileková, Weibelová, Piskayová po 1, Pociková 1/1; jun. Gy-
őr – Veszprém 24:30 (14:15); Šaľa – Veselí n/Moravou 16:16 (9:6) Vidiečanová 5/1, Bérešo-
vá, Piskayová a Czaník 3, Veselková a Pileková 1.

plutvové plávaNIe a plávaNIe 
poD voDou
Šalianska účasť na juniorských Majstrovstvách sveta v plutvovom plávaní

M ájové zasadnutie Trénerskej rady pri 
SV Zväzu potápačov Slovenska pri-

nieslo vedeniu a členom najúspešnejšieho 
mládežníckeho klubu v rýchlostnom pláva-
ní a plávaní pod vodou na Slovensku v po-
sledných dvoch rokoch KŠP Tritón Šaľa veľa 
radosti. Podľa ich posledného rozhodnutia 
mali jej reprezentanti Ivana Hanáková (roč-
ník 1994) a Michal Fülöp (1995) na základe 
splnených ostrých limitov istú účasť na 11. 
juniorských Majstrovstvách sveta v španiel-
skej Malorke a ďalší šaliansky pretekár Ro-
man Révay (1994) bol náhradníkom. Tré-

ner KŠP Tritón Šaľa Štefan Mika bol naviac 
určený za vedúceho výpravy a samozrejme 
aj trénera reprezentačnej „mini výpravy“, 
ktorú do trojice pre Malorku doplnil prete-
kár bratislavského KŠP Žralok Richard Ter-
kovič. Týždeň pred odchodom do Španiel-
ska však „vypadla“ z nominovanej trojky zo 
zdravotných dôvodov najlepšia slovenská 
plavkyňa za minulý rok Ivana Hanáková. 
Dvojica slovenských reprezentantov sa však 
v silnej konkurencii viac ako trojstovky pre-
tekárov z 24 štátov nestratila. Lepšie sa vie-
dlo skúsenejšiemu a staršiemu Terkovičovi. 

Reprezentanti Slovenska na juniorských na MS v Malorke: zľava Terkovič, Fülöp a tréner Mika

šport

Športové spravodajstvo  pripravil:  Jozef   Sklenár

V disciplíne na 50 BF skončil piaty, Fülöp si 
zlepšil osobný rekord a obsadil 10 miesto; 
v disciplíne na 100 metrov BF skončil Ter-
kovič na 9. mieste, o dve miesta pred Fülö-
pom; v disciplíne na 200 metrov BF Terko-
vič prekonal slovenský rekord a obsadil piate 
miesto a Fülöpovi napriek výbornému času 
01. 46. 83 min. uniklo o jedno miesto finále. 
Na nedávnych seniorských Majstrovstvách 
Európy v Kazani štartovali v slovenskom vý-
bere: Adam Christov (1990), Zuzana Chris-
tovová (1992) - obaja Neptun Bratislava, 
pretekári Adam Siekel (1990), Michal Idešič 
(1991), obaja Žralok Bratislava, ale aj junior-
ka Ivana Hanáková (1994) - Tritón Šaľa. Ako 
tréner a technický vedúci výpravy cestoval 
tréner šalianskeho Tritónu Štefan Mika. Na 
európskom šampionáte v Kazani štartova-
lo skoro dvesto pretekárov z 20 štátov. Naj-
lepšie si na nich viedla najmladšia reprezen-
tantka, Šalianka Ivana Hanáková, ktorá bola 
najbližšie k finále v disciplíne na 800 metrov 
PP, kde skončila na 9. mieste. V disciplíne na 
400 m PP obsadila 11. miesto a v disciplí-
ne na 1 500 metrov SF skončila desiata. Vý-
konmi sa jej priblížil Adam Siekel, ktorý pre-
konal dva slovenské rekordy, ale napriek to-
mu obsadil na 100 metrov BF 9. miesto a na 
50 metrov BF 13. miesto. „Môžem zodpo-
vedne prehlásiť, že slovenskí plavci na sve-
tovom juniorskom šampionáte a ani v Ka-
zani nesklamali. Pre talentovaného Micha-
la Fülöpa bol jeho prvý štart medzi „mazák-
mi“ na svetovom juniorskom šampionáte pri 
jeho výkonnostnom raste obrovskou studni-
cou skúseností. Škoda, že na poslednú chvíľu 
znemožnili zdravotné problémy štart našej 
najväčšej nádeji Ivane Hanákovej (zo sveto-
vých pohárov v Maďarsku, Nemecku a Ta-
liansku tesne pred Majstrovstvami sveta pri-
viezla štyri medaily), ktorá by bola počet fi-

nálových umiestnení na Malorke dozais-
ta rozšírila,“ povedal šaliansky a reprezen-
tačný tréner Štefan Mika.

plavcI ŠalIaNskeho 
trItóNu Na 
plaveckej európe 

a svete

F inálové umiestnenia viseli v olym-
pijskom bazéne na Malorke a v Ka-

zani pre slovenskú prípravu trochu privy-
soko a tak doposiaľ najväčším úspechom 
Slovenska v plutvovom plávaní je 5 finá-
lových umiestnení a jedno 4. miesto v dis-
ciplíne na 200 metrov PP šalianskej plav-
kyne Nikoly Marinčákovej na 22. Maj-
strovstvách Európy v maďarskom Egeri. 

Juniorská reprezentantka Slovenska  
Ivana Hanáková 
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FIlMový klub v ŠalI

p o letnej prestávke prináša kino Do-
mu kultúry v Šali opäť premietania 

filmov Filmového klubu. Pre nadšencov ne-
komerčných filmov sú pripravené najnovšie 
filmy zo svetovej kinematografie. Zaujímavé 
snímky, ktoré získali množstvo ocenení na 
svetových filmových festivaloch, si môžete 
pozrieť každú druhú stredu v mesiaci so za-
čiatkom o 20.00 h. Filmové kluby na Sloven-
sku zastrešuje Asociácia slovenských  filmo-
vých klubov, ktorá ponúka náročným divá-
kom nové, ale i staršie kvalitné, žánrovo rôz-
norodé filmy. 
Súčasťou jesenného programu Filmového 
klubu v Šali bude aj nekomerčná prehliadka 
klenotov svetového filmu pod názvom PRO-
JEKT 100 – 2010. Cieľom putovnej česko-

slovenskej prehliadky Projekt 100 je už od 
roku 1994 prezentácia mimoriadnych a vše-
obecne oceňovaných filmov z histórie sve-
tovej kinematografie, ale i výnimočné filmy 
zo súčasnej európskej tvorby. Projekt 100 je 
každoročne významnou súčasťou filmovej 
kultúry na Slovensku.

V kine Domu kultúry Šaľa budú počas jese-
ne postupne premietané nasledovné filmy z 
daného projektu: Svätá tráva, Zahraj to zno-
vu, Sam, Biela stuha, Užívaj si, ako sa len dá!, 
Prežiť svoj život a Muž z Londýna. 

Bližšie informácie k filmom na www.asfk.
sk, www.msks.sala.sk, na letákoch a progra-
moch kina DK Šaľa. Vstupné: 1,50 €/2 €

šport

•	08. 09. o 20.00  
na veĽkostI Záleží

Prečo sa otravovať s chudnutím, keď sa môžete dať na zá-
pasenie? Film berie sumo ako prostriedok revolty v štíh-
losťou posadnutej spoločnosti.
Film: Izrael/SRN/Francúzsko, 2009, MP 15, 90 min., čierna ko-
média, réžia: Erez Tadmor, Sharon Maymon Vstupné 1,5 €/2 € 

•	22. 09. o 20.00  
svÄtá tráva – proJekt 100

Najnovší film legendárneho režiséra Andrzeja Wajdu. Prí-
beh starnúcej Marty, ktorá kvôli večne zaneprázdnenému 
manželovi zápasí s nudou a samotou.
Film: Poľsko, 2009, MP 15, 85 min., dráma, réžia: Andrzej 
Wajda Vstupné 1,5 €/2 € 

•	6. 10. o 20.00  
ZahraJ to Znova, sam – proJekt 100

Čo robiť, keď človek nie je Humphrey Bogart? Nechá si 
od neho poradiť. Tak ako Woody Allen v tejto skvelej ko-
médii. 
Film: USA, 1972, MN 15, 86 min., komédia, réžia: Herbert 
Ross

•	20. 10. o 20.00    
bIela stuha - proJekt 100

Príbeh o koreňoch zla. Čiernobiely film o zvláštnych ne-
hodách v rakúskej dedinke na začiatku 20. storočia. De-
tektívne mystérium a špičková dráma. 
Film: Nemecko/Rakúsko/Francúzsko/Taliansko, 2009, MP 12, 
144 min, psychologický, réžia: Michael Haneke

výprava taNečNého klubu 
juMpINg

p o úspešných majstrovstvách Sloven-
ska sa výprava tanečného klubu Jum-

ping  vybrala na prvú medzinárodnú sú-
ťaž, na Majstrovstvá Európy v disciplínach 
hip hop v hlavnom meste Holandska, v Am-
sterdame. Tejto súťaže sa zúčastnili  Barbora 

Sedláková a Vasesa Stanková z detskej veko-
vej kategórie. Nominácie si vybojovali 4. a 6. 
miestom na Majstrovstvách Slovenska v Lip-
tovskom Mikuláši. V Amsterdame úspeš-
ne reprezentovali nielen naše mesto Šaľa, 
ale aj celé Slovensko. Domov si priniesli 11. 
miesto, ktoré vybojovala Vaneska v sólovej 
disciplíne a 13. miesto, ktoré získali spoloč-
ne aj s Barborkou v duo disciplíne. Súťažou v 
Amsterdame sa medzinárodné majstrovstvá 

2010 iba začali. 
Len niekoľko týždňov na to sme sa zúčast-
nili Majstrovstiev sveta v disciplínach disco 
dance v českej Ostrave. Najväčšími úspech-
mi nás potešili naše najmenšie deti Olí-
via Ščípová a Viktória Keszegová v kategó-

rii mini kids, kde spolu v disco dance duo 
získali 4. miesto. Aj v sólových disciplínach 
sa umiestnili úspešne, Viktória na 9. mies-
te a Olívia na 11. mieste. Z ďalších úspechov 
spomenieme hlavne 7. miesto patriace na-
šej tanečníčke Petronele Ivaničovej, ktorá si 
ho vybojovala v disciplíne disco dance sólo v 
hlavnej vekovej kategórii. Umiestnila sa naj-
lepšie zo slovenských tanečníčok. Ďalej sme 
reprezentovali Slovensko 8. miestom s dis-

filmový klub

co dance formáciou Something Else v hlav-
nej vekovej kategórii a tak isto 7. miestom so 
show formáciou Paparazzi.

Naše účinkovanie na medzinárodných sú-
ťažiach sa ale nekončí. Na Slovensku sme 
si vybojovali nominácie aj na súťaže v ne-
meckom Bochume na Majstrovstvách sveta 

v disciplínach hip hop, v Aarhause v Dán-
sku, kde sa uskutoční Európska súťaž v ta-
nečnom štýle disco dance a v meste Ternopil 
na Ukrajine, kde budeme reprezentovať Slo-
vensko v disciplíne street dance show. 

diana kurucová
tk Jumping
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•	01.- 03. 10. 2010 (piatok – nedeľa)      MP 12
posledný vládca vetra

Planéta obývaná štyrmi národmi, ktoré vládnu každý jed-
nou prírodnou silou. Fire Nation vedie viac ako sto rokov 
ničivú vojnu s ostatnými národmi: Water Tribers, Earth 
a Air Nomads. Jediný, kto by mohol nastaviť rovnováhu 
medzi nimi, je reinkarnujúci sa vládca všetkých štyroch 
živlov – Avatar.
Hrajú: Jackson Rathbone, Dev Patel, Noah Ringer. Réžia: M. 
Night Shyamalan (The Last Airbender), uvádza. TATRA Film. 
Film: USA, 90 min., ČD, fantasy. Vstupné: 2,20 € 

•	07. 10. 2010 (štvrtok)     MP 12
baarIa

Vykresľuje lásky, túžby a sklamania celej komunity v sln-
kom vysušenom cípe Talianska v rozmedzí od 30. do 80. 
rokov minulého storočia. 
Hrajú: Monica Bellucci, Francesco Scianna, Michele Placido. 
Réžia: Giuseppe Tornatore (Baaria), uvádza CONTINEN-
TAL Film. Film: Taliansko/Francúzsko, 150 min., ČT, komé-
dia. Vstupné: 2 € 

•	08.- 10. 10. 2010 (piatok – nedeľa)  MP 15
solomon kane

Za zmluvu s diablom zaplatíš pekelnú cenu. Kapitán So-
lomon Kane je mimoriadne výkonný zabijak 16. storočia. 
So svojimi kumpánmi sa rozhodne dobyť tajomný hrad 
v exotickom meste v severnej Afrike. Jeho ľudia sú jeden 
po druhom likvidovaní démonmi, až ostáva len Kane. Ale 
nemá vyhraté...
Hrajú: James Purefoy, Mark O´Neil, Marek Vašut. Réžia: Mi-
chael J. Bassett (Solomon Kane), uvádza TATRA Film. Film: 
Francúzsko, ČR, UK, 104 min., ČT, dobrodružný, fantasy.
Vstupné: 2,30 € 

•	13.- 14. 10. 2010 (streda, štvrtok)      MP 15
I love you phIllIp morrIs

Výnimočný príbeh o útekoch za láskou. Život Steva Rus-
sela sa obráti o 180 stupňov vo chvíli, keď sa dostane do 
väzenia. Bezhlavo sa zamiluje do svojho spoluväzňa Phil-
lipa Morrisa, ktorému zakrátko končí trest. Steve začne 
špekulovať nad útekom, vymýšľa rôzne spôsoby...
Hrajú: Ewan McGregor, Jim Carrey. Réžia: Glenn Ficarra, John 
Requa (I Love You Phillip Morris), uvádza Magic Box Slovakia. 
Film: USA, 98 min., ST, komédia. Vstupné: 2 € 

•	15.- 17. 10. 2010 (piatok – nedeľa)     MP 12
let´s dance 3d

Všetko, čo ste doteraz videli, bol len začiatok. Luke, taneč-
ník telom aj dušou, žije spolu s kamošmi, tanečníkmi zo 
svojej skupiny v dome na okraji mesta. Ale na všetko tre-
ba peniaze. Jedinou šancou, ako ich zohnať, je vyhrať naj-
väčší a najtvrdší tanečný battle World Jam.
Hrajú: Sharni Vinson, Rick Malambri, Alyson Stoner. Réžia: 

Jon Chu (Step up 3D), uvádza SPI International. Film: USA, 
108 min., ČT, tanečný romantický film. Vstupné: 2,30 €. PRE-
MIETA SA V 2D

•	21.- 24. 10. 2010 (štvrtok – nedeľa)    MP 15
dospelácI

Cez sviatočný víkend sa po 30 rokoch stretnú na pohre-
be svojho bývalého basketbalového trénera piati kamoši 
z detstva. Strávia aj s rodinami víkend v starej trénerovej 
chate pri jazere. A keď si začnú zo seba uťahovať a zabávať 
sa ako kedysi, skvelá komédia je na spadnutie...
Hrajú: Adam Sandler, Steve Buscemi, Salma Hayek. Réžia: 
Dennis Dugan (Grown Ups), uvádza ITA Film. Film: USA, 94 
min., ST, komédia. Vstupné: 2,30 € 

•	27.- 28. 10. 2010 (streda, štvrtok)  MP 15 
mužI, ktorí nenávIdIa ženy

Pred štyridsiatimi rokmi zmizla Harriet Vangerová z ro-
dinného stretnutia konaného na ostrove, ktorý vlastnil a 
obýval mocný klan Vangerovcov. Aj keď jej telo nebolo 
nikdy nájdené, jej strýko je presvedčený, že išlo o vraždu, 
ktorej páchateľom je niekto z jeho rodiny. 
Hrajú: Michael Nyqvist, Noomi Rapaca, Sven – Bertil Tau-
be. Réžia: Niels Arden Oplev (Män som hatar kvinnor), uvá-
dza TATRA Film. Film: Švédsko, 152 min., ČT, krimi thriller. 
Vstupné: 2,30 € 

•	29. a 31. 10. 2010 (piatok a  nedeľa)    MP 12 
seXy 40

Romantická komédia o nečakanej príťažlivosti. Sandy je 
šťastne vydatá, má dve deti a myslí si, že jej už v živote 
nič nechýba. Jedného dňa náhodou odhalí neveru svoj-
ho manžela. Radikálne rieši situáciu – odchádza aj s deť-
mi do New Yorku, kde si nájde prácu, priateľov a začí-
na nový život...
Hrajú: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Steve Antonucci. 
Réžia: Bart Freundlich (The Rebound), uvádza Magic Box Slo-
vakia. Film: USA, 95 min., ČT, komédia. Vstupné: 2,20 € 

FILMOVÝ KLUB OKTÓBER 2010
•	06. 10. 2010    

ZahraJ to Znova, sam – proJekt 100
Čo robiť, keď človek nie je Humphrey Bogart? Nechá si 
od neho poradiť. Tak ako Woody Allen v tejto skvelej ko-
médii.
Film: USA, 1972, MN 15, 86 min., komédia, réžia: Herbert 
Ross. Vstupné 1,5 €/2 € 

•	20. 10. 2010   
bIela stuha – proJekt 100

Príbeh o koreňoch zla. Čiernobiely film o zvláštnych ne-
hodách v rakúskej dedinke na začiatku 20. storočia. De-
tektívne mystérium a špičková dráma. 
Film: Nemecko/Rakúsko/Francúzsko/Taliansko, 2009, MP 12, 
144 min., psychologický, réžia: Michael Haneke. Vstupné 1,5 
€/2 € 
prIpravuJeme na november
KARATE KID, GHOST WRITER, ČARODEJOV UČEŇ, 
KUNG-FU KYBORG

Dolby DIgItal 
surrouND – eX

program podujatí

•	03. 10. 2010
Rozprávkovo – Žabí princ
Miesto: DK Šaľa, BS, čas: 16.00 h, vstupné: 
1,50 € 
•	04. 10. 2010
Stretnutie šalianskych výtvarníkov
Miesto: KS Večierka, čas: 18.00 h, vstupné: 
zdarma
•	každý utorok a štvrtok v mesiaci
ZUMBA
Miesto: SD Veča, čas: 18.00 - 19.00  a 19.00 
– 20.00 h, vstupné: 2 €
•	06. 10. 2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h, vstup-
né: zdarma
•	11. 10. 2010
Hračkovňa
Miesto: SD Veča, čas: 15.00 h, vstupné: zdar-
ma
•	13. 10. 2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h, vstup-
né: zdarma
•	16. 10. 2010
Oldies party – JULO alias PYTHON
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 20.00 – 04.00 h, 
vstupné: 3,30 €

•	20. 10. 2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h, vstup-
né: zdarma
•	27. 10. 2010
Tvorivé dielne
Miesto: SD Veča, čas: 16.00 – 17.30 h, vstup-
né: zdarma
•	29. 10. 2010
Detská Halloween party
Miesto: DK Šaľa, ES, čas: 16.00 h, vstupné: 
zdarma
•	29. 10. 2010
Halloweensky masaker
Miesto: SD Veča, čas: 20.00 h, vstupné: 2,50 
€
•	30. 10. 2010
Halloweenska hororová noc
- strašidelná cesta po zákutiach DK

 - premietanie troch hororových filmov:

Paranormal Activity, Vlkolak, SAW VI

Miesto: DK Šaľa, čas: 18.00 h, vstupné: 4 € 

Srdečne vás pozývame na všetky podujatia a teší-
me sa na vašu účasť!

Zmena programu vyhradená!

kultúrNe poDujatIa október



 


