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Chcete rekonštruovať
kuchyňu, kúpeľňu?
Chcete vymeniť okná?

Medziúver až 100 000 Sk
bez ručiteľa

Stačí, ak sa
  preukážete
    dostatočným
      príjmom
      a získate
      medziúver
     do 100 000 Sk
    aj bez ručiteľa.

Príďte sa poradiť do najbližšej kancelárie
obchodných zástupcov PSS, a. s., alebo
zavolajte do Centra telefonických služieb
PSS, a. s., na telefónne číslo 02/ 58 55 58 55.

Jednotka v stavebnom sporení
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Naše ratolesti

Bozk novomaželov Rozlúčili sme sa

Oskár Pešádik, Annamária Lévaiová, Kristína 
Kumajová, Adam Kumaj, Pavlína Bartusová, 
Viktória Lászlová, Dušan Legner, Sebastián Baláž, 
Roman Krajčovič

Miroslav Sušienka a Lea Šiľáková, Bc. Branislav 
Okruhlica a Mgr. Henrieta Popluhárová, František Cse-
mez a Eva Políčeková, Ljubomir Lamoš, Ilok a Denisa 
Kútna, Šaľa, Michal Stručka, Šaľa a Judita Smrečeková, 
Šaľa, Peter Ferencei, Šaľa a Anna Gregušová, 
Čakajovce, Ronald Molnár, Šaľa a Kristína Sztresnyá-
ková, Šaľa, Adolf Kováč, Šaľa a Mária Karvaiová, Šaľa, 
Štefan Tóth, Šaľa a Viera Baginová, Šaľa, Rastislav 
Šišák, Šaľa a Edita Andrášiková, Šaľa

Jaroslav Janík 60 ročný, Alžbeta Pruknerová 88 ročná, 
Oľga Oravcová 71 ročná, Ján Kliho 86 ročný, Zuzana 
Mészárosová 53 ročná, Demeter Hrúz 80 ročný, Oliver 
Oláh 41 ročný, Matilda Haluzová 82 ročná, Jose Figueroa 
Aguilera 51 ročný, Zuzana Cvalingová 76 ročná, Jozef 
Šnydl 54 ročný, Mária Kumanová 72 ročná, Štefan Gáll 
50 ročná, Natália Torišková 97 ročná, Štefan Gáll 50 ročný, 
Julianna Tóthová 65 ročná, Mária Molnárová 63 ročná, 
Juliana Starinská 83 ročná, Jozef Kopáčik 93 ročný

Naši jubilanti

85-roční: Anastázia Császárová
80- roční: Rozália Farkašová, Michal Hlatký, 
Gabriela Szilágyiová, Zuzana Horváthová, Mária 
Fujková, 75- roční: Júlia Schmidová, Mária 
Tóthová, Juliana Reinerová, Mária Víghová, On-
drej Šipický, Mária Csicselyová, Mária Gelnická, 
František Kozár, Magdaléna Pešádiková, Peter 
Baran, Mária Kováčová, Klára Szabová
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Ste rodák zo Šale, tu ste prežili svoje detstvo i študentské roky. 
Aká bola vtedajšia Šaľa, ako vnímate svet detstva v porovnaní 
s dnešnou Šaľou?
Veľmi rád spomínam na svoje detstvo prežité v Šali. Bola to iná doba, 
ľudia čelili iným problémom, život mal iné tempo. Nehovorím, že to bolo 
ľahšie, ale ja z pohľadu vtedajšieho dieťaťa mám pocit, že všetko plynulo 
pomalšie, ľudia boli k sebe milší. Ťažko sa porovnávajú pocity z pozície 
dieťaťa s pocitmi skúseného dospelého človeka. Mesto narástlo, dospelo, 
veľa sa zmenilo. Ale Šaľa bola a vždy bude svojím svojským spôsobom 
príťažlivá, hoci väčšina z nás by mala asi problém, ak by sme mali 
presne defi novať to, čo nás k nej vlastne priťahuje, čím nás púta, čím je 
pre nás výnimočná. Dnes je Šaľa moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim 
mestom. Som rád, že lokálpatriotizmus Šaľanov sa rokmi nevytráca, 
ale naopak posilňuje sa. Myslím, že len málo miest sa môže pochváliť 
obyvateľmi, ktorí aktívne chcú riešiť problémy svojho mesta, záleží im na 
dianí v meste.
Vaša profesionálna kariéra je tiež spätá s týmto mestom. Ako 
ste uplatnili poznatky vysokoškolského štúdia v praxi, vo svojej 
doterajšej kariére?
Ano, máte pravdu. Vždy som pôsobil v Šali. Či už išlo o moju prvú pra-
covnú skúsenosť v Dusle, alebo následnú prácu v súkromnej sfére v Šali, 
či v mestskom bytovom podniku, alebo v pozícii prednostu mestského 
úradu, či v terajšej pozícii primátora mesta Šaľa. Po nadobudnutí od-
borných znalostí som sa snažil rozvíjať si hlavne manažérske zručnosti 
a jazykové znalosti, ktoré sú najmä pre moju terajšiu prácu veľmi dôležité. 
Myslím, že ja som v prvom rade vždy len Šaľanom a pri všetkých 
mojich rozhodnutiach či krokoch, a momentálne teda aj z pozície 
primátora mesta, sa podľa toho aj riadim. 
Okrem práce, povinností, riešenia problémov má každý z nás 
záľuby, hobby. Akým spôsobom prežívate voľný čas, čo Vás 
zaujíma, čomu holdujete?
Vždy keď si nájdem chvíľku pre seba, rád si prečítam dobrú knihu, 
som fanúšikom šalianskeho futbalu a venujem sa našim psíkom.
Vieme, že ste otcom dospelej dcéry. Vaša manželka tiež zastáva 
dôležitú pracovnú pozíciu. Čo pre Vás znamená rodinné pros-
tredie? 
Máte čas venovať sa rodine, priateľom, známym, veď pri Vašej terajšej 
pozícii veľa času na osobné kontakty asi nezostáva. Alebo áno?
Toho času je naozaj veľmi málo. Počas mnohých víkendov či večerov 
som na nejakých podujatiach, rokovaniach organizovaných mestom, 
či spolupracujúcimi organizáciami. Patrí to k mojej práci. Naša dcéra 
si už buduje vlastný život, pracuje a býva v Bratislave. Kvôli mo-
jim či manželkiným povinnostiam je možné konštatovať, že naša ro-
dina je dosť rozlietaná, vídame sa pomerne zriedka, a preto je každá 
spoločne strávená chvíľa pre nás dôležitá a vzácna. Človek môže byť 
akokoľvek zaneprázdnený, ale jeho rodina zostane vždy tá, ktorá ho 
podrží v tých najťažších chvíľach, a preto sa oplatí starať o rodin-
nú pohodu. Ja sa osobne teším na každú spoločne strávenú chvíľu 
v kruhu mojej rodiny.
Blížime sa k záveru roka. Čo tento rok pre Vás znamenal, čo 
by ste si priali do roka budúceho?
Tento rok bol  rokom fi nišovania štvorročného úsilia a dokončovania 
naplánovaných zámerov.  Tak ako v živote človeka aj v živote mesta 
sa udiali veci príjemné, ale aj menej príjemné. Patrí to ku kolobehu. 
života. Do budúceho roka si osobne prajem pevné zdravie a rodinnú 
pohodu.
Moje osobné priania pre všetkých Šaľanov sú tie isté, teda 
zdravie a rodinné šťastie. Pre naše mesto želám spokojných 
obyvateľov a veľa šťastia pri využívaní fondov na zveľaďovanie 
mesta.

Predstavujeme ... primátora mesta
                                  Ing. Tibora Barana

Mk

Ďalšie mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
malo konať v sobotu 28. októbra. Iba malo, no nekonalo
sa, pretože sa nezišiel dostatočný počet poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

Podnetom na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva bol 
prípis skupiny 9 poslancov, ktorí požiadali zvolať mestské 
zastupiteľstvo na prerokovanie projektu outsourcing. Navrhli 
termín 28. október 2006 o 10.00 hodine. Primátor zvolanie i ter-
mín akceptoval, no ani po čakacej dobe sa nezišiel dostatočný 
počet poslancov. Prišlo ich iba desať, takže primátor pre nízky 
počet prítomných ani rokovanie neotvoril. Keď som si pozrel 
dokumentáciu z neúspešného rokovania zastupiteľstva a roko-
vací program z riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 7. septembra 
2006, zistil som, že tí poslanci, ktorí boli teraz za rokovanie 
o outsourcingu, na rokovaní 7. septembra boli proti zaradeniu 
problematiky outsourcingu do rokovacieho programu. Teraz 
asi neprišli tí, ktorí rokovať chceli v septembri. Pripomína 
to viacmenej kortešačky, blížia sa komunálne voľby, nie-
komu to môže vhodne padnúť ako predvolebná agenda. Tak 
trochu hazard s mandátom, či nezáujem. Ešteže prišli via-
cerí riaditelia základných škôl, vedúci oddelení mestského 
úradu, niekoľko záujemcov z politickým strán. Outsourcing je 
v živote mesta vážna vec, vážna zmena. Dotýka sa veľa činností 
a veľa ľudí. Možno nám to poslanci vysvetlia, do konca 
volebného obdobia majú ešte niekoľko týždňov. Potom budú 
rozhodovať občania – v komunálnych voľbách 2. decembra.

Odpoveď si musí dať každý sám. 

O OUTSOURCINGU SA NEROKOVALO

Mk
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V minulom čísle sme zverejnili odpovede 
prednostu mestského úradu Mgr. Jozefa Be-
lického na niekoľko otázok, ktoré sa týkali 
činnosti samosprávy a mestského úradu ako 
výkonného orgánu. Pokračujeme v kladení 
otázok, preto sa pýtame:

Získavanie fi nančných prostried-
kov z grantov je zložitý a náročný 
proces. Ako bolo v tomto smere 
úspešné mesto?
Počas minulých štyroch rokov sme vypra-
covali desiatky projektov pre získanie 
fi nančnej podpory z programov Európskej 
únie.  Neskromne môžem konštatovať, že 
sme boli celkom úspešní. Z grantov sme 
fi nancovali rekonštrukciu Základnej školy 
Krátka za takmer 25 mil.  korún, zakon-
zervovanie skládky odpadu v Hetmíne za 
takmer 50 miliónov korún, rekonštrukciu 
domu sociálnych služieb za milión korún, ale 
aj menšie projekty, ako každoročný lyžiarsky 
výcvik pre deti a mládež zo štyroch krajín 
alebo inštaláciu infokioskov. Samozrejme 
čerpali sme podporu aj zo štátnych zdro-
jov na výstavbu bytov, na kamerový sys-
tém, na kultúrne podujatia, ale i prostriedky 
z recyklačného fondu. Takto mesto získalo 
takmer 170 miliónov  korún len za roky 2003 
– 2005. Väčšinu týchto akcií mesto spolufi -
nancovalo, čo kladie obrovské nároky aj na 
rozpočet mesta. Napriek tomu za minulé 
roky sa zadlženosť mesta pohybuje na úrov-
ni 20 %, pričom zákonom  povolených je 60 
% a splátky istiny sa pohybujú ročne okolo 
5 % /v tomto roku len 3,3/, pričom zákonom 
povolené maximum je 25 %. K nášmu do-
bru svedčí aj rating vydávaný každoročne 

spoločnosťou CRA, na základe ktorého 
nám banky dávajú výhodné podmienky pre 
fi nancovanie úvermi aj pre ich splácanie. 
Dnes sa veľa hovorí o priemysel-
ných parkoch a príchode investo-
rov. Ako sa chce mesto popasovať 
s týmto problémom?
Za štyri roky tu boli rokovania s rôznymi 
investormi. Mesto je v súčasnosti legis-
latívne pripravené a územný plán vytvára 
podmienky pre získanie investora. Prezentá-
cia podmienok pre investovanie v našom 
meste bola odovzdaná aj SARIU aj rôznym 
ďalším subjektom, kde sa javila možnosť 
získania investora. Spočiatku prichádzali len 
záujemcovia o hotové priestory, teda haly 
s kompletným vybavením. Keďže v Šali po 
89 roku nenastal masový úpadok rôznych 
fi riem, tak naša ponuka takýchto priestorov 
bola mizivá. Dnes je však už iná doba 
a prídu postupne aj investori, ktorí majú 
záujem vybudovať si vlastné priestory. Som 
presvedčený, že sme vytvorili podmienky 
na to, aby do dvoch rokov aj do nášho 
mesta prišla investícia a vytvorili sa  nové 
pracovné príležitosti.
Ako vnímate perspektívu mesta? 
Hovorme aj o tom, čo sa nepodari-
lo.
Nepodarilo sa nám optimalizovať školstvo, 
ani prijať koncepciu pre budúci rozvoj 
školstva. Materiál sme niekoľkokrát pred-
kladali, ale nenašiel sa konsenzus a pri 
hlasovaní ani jeden z materiálov nezískal 
dostatočnú podporu, príliš dlho nám trva-
lo hľadanie partnera na správu majetku 
a výkon komunálnych činností, čím sa oddia-
lila rekonštrukcia systému poskytovania 
služieb mestského úradu občanom,  Nepo-
darilo sa úplne vyriešiť statickú dopravu 
v obytných častiach mesta, najmä vo Veči 
,aj keď práve v súčasnosti sa vo Veči buduje 
niekoľko desiatok parkovacích miest, nepo-
darilo sa nám opäť sprevádzkovať kúpa-
lisko za cenu, že sa nám darí prevádzkovať 

celoročne krytú plaváreň.
Do budúcnosti verím, že budeme mať 
príležitosť dokončiť už začaté diela, či už 
je to II. etapa pešej zóny,  najmä ale im-
plementácia tzv. outsourcingu do činnosti 
samosprávy. Mesto má šancu získať in-
vestície do majetku a zároveň zvýšiť kvalitu 
starostlivosti o majetok, zlepšiť komunálne 
činnosti, poopravovať časť ciest, chodníkov 
a pod. S touto budúcnosťou je spojená aj 
reštrukturalizácia ostatných služieb posky-
tovaných mestským úradom. Chceli by 
sme ešte rozšíriť ponuku služieb na prízemí 
a vytvoriť komunikačné poradenské cen-
trum, kde by občania mohli získavať in-
formácie, ale aj odborné rady v rôznych 
oblastiach. Takmer isté je, že sa dostaneme 
zo zásobníka projektov fi nancovaných z  eu-
rofondov k realizácii rekonštrukcie ďalšej 
základnej školy a tiež kultúrneho domu.  
Taktiež som presvedčený, že mesto bude 
úspešné pri ďalšom získavaní fi nancií z eu-
rofondov najmä v oblasti skvalitňovania 
životného prostredia, bývania a podobne. 
Na Mestskom úrade v Šali pracuje množstvo 
čestných ľudí, odborníkov so skúsenosťami 
a som si istý, že v budúcnosti rovnako ako 
teraz  bude mestský úrad poskytovať dobrý 
servis orgánom obce, ale najmä obyvateľom 
mesta.

Takto vníma volebné obdobie prednosta 
mestského úradu.
Ako ho vnímate Vy? Každý z nás si určite 
utvára i obraz práce samosprávy, mestského 
úradu. Výsledky jeho práce sú vnímateľné, 
dotýkajú sa dennej praxe.
Chceme poďakovať všetkým svedomitým, 
odborne zdatným a v ústrety občanom vy-
chádzajúcim pracovníkom mestského úra-
du. Želáme im, aby v ďalšom voleb-
nom období skvalitnili svoju prácu, aby 
spokojných občanov bolo čo najviac.

A prednostovi úradu ďakujeme za poskyt-
nuté odpovede.                                         Mk

VOLEBNÉ OBDOBIE OČAMI PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU

Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam 
október 2006

Ing. Zuzana Horváthová, OSPaRM

Monika Gálová  Hlavná 44, Šaľa – prevádzkovanie masérskych služieb 
PASSIA PLUS s.r.o.  Fraňa Kráľa 7192/6A, Šaľa – prevádzkovanie autoumyvárne
Dušan Majer  SNP 40, Šaľa – predaj športových potrieb a oblečenia
Branislav Majer  SNP 40, Šaľa – predaj športových potrieb a oblečenia
MENERT s.r.o.  Kukučínova 4, Šaľa – prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia
Schieffel s.r.o.  P. Pázmaňa 60, Šaľa – predaj pekárenských výrobkov
DE OSO s.r.o.  Hlavná 8, Šaľa – predaj textilu
Ján Šipoš                  Hlavná 44, Šaľa – predaj nábytkového kovania a bytových doplnkov
Ján Jurčík  Fraňa Kráľa, Šaľa – prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt 

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam 
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PROGRAM KINA
16.-17.-18.11. 2006

COLOURFEST 2006
Pururambo, Raj hneď teraz, Hotel Rwanda, Masajovia - bojovníci dažďa
19. 11. 2006 (nedeľa)               MP od 12.r

LET´S DANCE
Tanec nie je hriech, tanec je vášeň. Máte svoj sen? Vždy je tu niekto, kto Vám pomôže Váš sen 
uskutočniť, ale aj Vy mu musíte trochu pomôcť...
Film:USA, 100min., ČT, tanečná romantická komédia      vstupné 59,- Sk, čas: 17.30h a 20.00 h
22.-23.11. 2006 (streda, štvrtok)         MP

SUPER NÁHRADNÍK
Každý má svoje tajomstvo. Duk túži po Olívii, tá miluje Sebastiána, ktorý je v skutočnosti 
Viola... Svieža komédia, kde nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá!
Film:USA,105 min, ČT, romantická komédia                                   vstupné 50,- Sk, čas: 20.00 h
24. 11. 2006 (piatok)                                                                                                          MP 12 r.

TRÁVA
“Prehúlená” ironická adaptácia muzikálovej paródie dnes už klasického osvetového fi lmu 
z roku 1936 proti užívaniu marihuany. Drsná komédia o dobrých deťoch, ktoré spadnú...
Film: USA,Nemecko, 109 min, ČT, komédia                                    vstupné 50,- Sk, čas: 20.00 h
25.- 26. 11. 2006 (sobota, nedeľa)        MP

MRAVČIA POLEPŠOVŇA
Lucas Nickle je rozpačitý, introvertný chlapec, ktorý nemá žiadnych kamarátov a neustále je 
šikanovaný chalanmi zo susedstva. Svoj hnev si vybíja na bezbranných tvoroch, ktoré sa mu...
Film: USA, 89 min., SD, rodinná animovaná komédia                     vstupné 59,- Sk, čas: 17.30 h
25.- 26. 11. 2006 (sobota, nedeľa)                  MP 15 r.

PÉČKO PRE ZAČIATOČNÍKOV
...alebo, základná lekcia, ako si to natočiť po svojom. Od tvorcov Prci, prci, prcičky. Deacon, 
Matt a Fred sú chalani, ktorí sa okrem športu a iných vecí zaoberajú hlavne sexom....
Film: USA, 90min., ČT, komédia                                                      vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 h
30. 11.-1. 12. 2006 (štvrtok)                   MP 15 r.

STRÁŽCA
V 141-ročnej histórii nikdy nebol v tajnej službe zradca - až doteraz. V ťažkých chvíľach, keď 
neviete komu veriť a komu nie, aj ten najmenší náznak pravdy sa Vám zdá, ako najväčšie...
Film: USA,108 min, ČT, thriller                                                         vstupné 59- Sk, čas: 20.00 h
7. 12. 2006 (štvrtok)          MP

PRACHY  DĚLAJ  ČLOVĚKA
Film „Prachy dělaj člověka“ je čierna krimikomédia odohrávajúca sa v súčasnosti. Príbeh je 
inšpirovaný dvomi najväčšími a doteraz neobjasnenými lúpežami, ktoré sa v Čechách...
Film: ČR,110 min, ČD, krimi-komédia                              vstupné 59- Sk, čas: 17.30 h a 20.00 h
8.a 10. 12. 2006 (piatok a nedeľa)                 MP 15 r.

WORLD TRADE CENTER
Celý svet si vtedy prežil peklo. Dvaja muži prežili niečo navyše. Ako prví 11. septembra 2001 
zareagovali na volanie o pomoc z veží Svetového obchodného centra a keď sa obe zrútili...
Film: USA, 125 min, dráma - historický                                            vstupné 59,-Sk, čas: 20.00 h
15. - 17. 12. 2006 (piatok, sobota, nedeľa)        MP

ASTERIX A VIKINGOVIA
Animovaný príbeh so známymi postavami najobĺúbenejších francúzskych rozprávkových hrdi-
nov – ktorí tentoraz stoja zoči-voči Vikingom!
Film: Francúzsko/Nemecko, 78 min, animovaný   vstupné 59,-Sk, čas: 15.00 h a 17.30 h
15. - 17. 12. 2006 (piatok, sobota, nedeľa)                  MP 12 r.

DIABOL NOSÍ PRADU
V závratnom svete newyorskej módy, kde nepodarený účes môže zabiť celú vašu kariéru, je 
časopis Runway vysneným Olympom všetkých, ktorí sa čo len trochu zaujímajú o svoj vzhľad. 
Film: USA, 109 min, dráma/komédia                    vstupné 59,-Sk, čas: 20.00 h
Filmový klub – november/december                                                                           15. 11. 2006

KEBY...
Film z prostredia študentského internátu určenom pre chlapcov z bohatých rodín vykresľuje vz-
buru hlavného hrdinu nie len proti represívnej výchove, ale je aj revoltou proti celej spoločnosti.
Film: VB, 1968, 112 min, psychologický, réžia: L. Anderson      vstupné 40/60,-Sk, čas: 20.00 h
Filmový klub – november/december                                                                           29. 11. 2006

MOTOCYKLOVÉ DENNÍKY
Dostať sa z Argentíny až do Venezuely je sen, ktorý sa mení na realitu. Film je adaptáciou 
zápiskov 23- ročného Ernesta, ktorý vstúpil do dejín ako Che Guevara o ceste po...
Film: VB-USA-Fr,2004, 126 min, réžia: W. Salles                       vstupné 40/60,-Sk, čas: 20.00 h
Filmový klub – november/december                                                                           13. 11. 2006

NA KONCI S DYCHOM
Legendárny nestarnúci debut svojrázneho formálneho experimentátora patrí ku klenotom 
francúzskej novej vlny a je považovaný za synonymum fi lmovej moderny. 
Film: Fr., 1959, 90 min, réžia: Jean-Luc Godard                          vstupné 40/60,-Sk, čas: 20.00 h

NOVEMBER - DECEMBER 2006

Zmena programu vyhradená !!!

NOVEMBER - DECEMBER 2006

V rámci Európskeho dňa rodičov a škôl sa náš peda-
gogický kolektív rozhodol usporiadať cykloturistický 
výlet pre deti, rodičov a zamestnancov školy na detskú 
farmu Humanita v Kráľovej nad Váhom.
Krásne jesenné popoludnie si užili hlavne deti, ktoré 
s veľkou radosťou a bez prestávky dobicyklovali po 
násype popri Váhu až do cieľa. Menšie deti sa viezli 
s  rodičmi.
Na farme nás čakala Marika Betáková, ktorá nám 
poukazovala všetky zvieratká. Počas celej exkurzie 
nás po dvore sprevádzalo nezbedné žriebätko, ktoré 
sa dožadovalo občerstvenia. To sme mali pripravené 
nielen pre zvieratká, ale aj pre deti.
Po občerstvení a krátkom oddychu mali deti možnosť 
voľne si pobehať v areáli farmy, povoziť sa na 
koníkoch, či pováľať sa v stohu slamy.
S pocitom príjemne stráveného popoludnia a pre-
hĺbenia pozitívnych vzťahov rodiny a školy 
sme sa rozišli.
Veríme, že takéto akcie nájdu priaznivú odozvu aj 
v budúcnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia.

Kolektív zamestnancov Materskej školy na Ul. 8. mája v Šali

Deti na farme Humanita

Aj deti MŠ podporili kampaň

Športovým podujatím na školskom dvore s cieľom 
prejsť symbolickú trasu na nemotorovom koliesko-
vom prostriedku podporili kampaň “Na kolesách 
proti rakovine” aj deti z Materskej školy na 
Ul. 8. mája v Šali.
      
 Beata Sobotová, riaditeľka školy
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Ako je to v Dome s opatrovateľskou  službou?
Organizácia sociálnej sta-
rostlivosti sa už za 15 rokov svo-
jej činnosti určite dostala do po-
vedomia našich  spoluobčanov. 
Pokrýva celý rad sociálnych 
služieb v meste. Jednou z nich je 
i opatrovateľská služba, ktorá je 
v našej organizácii poskytovaná 
formou terénnej opatrovateľskej 
služby, kedy naše opatrovateľky 
chodia klienta opatriť priamo do 
jeho domácnosti v meste alebo 
je to v dome s opatrovateľskou 
službou. Dom s opatrovateľskou 
službou je často verejnosťou 
predstavovaný ako akýsi domov 
dôchodcov. Nie je tomu tak. 
V našom meste máme dva Do-
my s opatrovateľskou službou. 
Jeden je v meste a druhý v mest-
skej časti Veča. Práve ten Vám 
dnes predstavím. 

Dom s opatrovateľskou službou 
je zriadený v obytnom bloku na 
Narcisovej ulici č. 19 v stred-
nom vchode. Z 32 bytov v danom 
vchode 21 bytov slúži na výkon 
OS. Sú to malometrážne jedno 

a dvojizbové byty vo vlastníctve 
mesta Šaľa, ktoré  toho času spra-
vuje Bytkomfort. Tieto byty slúžia 
výlučne na výkon OS. Náš klient 
je riadnym nájomníkom komunál-
neho bytu a byt si zariadi svojím 
nábytkom. Sám si hradí všetky 
poplatky súvisiace s jeho užíva-
ním. Jeho nájomná zmlu-va 
však úzko súvisí so zmluvou o 
poskytovaní opatro-vateľskej 
služby, v ktorej je stanovený ro-
zsah úkonov OS a platba za ne. 

A kto môže byť naším klientom?
Naším klientom môže byť iba 
občan mesta Šaľa, ktorý je na 
opatrovateľskú službu podľa 
posudku príslušného orgánu 
odkázaný, to znamená, že 
potrebuje pomoc druhej osoby 
pri zabezpečovaní nevyhnutných 
životných úkonov, pomoc pri 
zabezpečovaní prác v domác-
nosti, pri zabezpečovaní kontaktu 
so spoločenským prostredím 
a nemôže mu pomoc zabezpečiť 
rodina. 
Naše prevádzkové priestory sú 

zriadené v suteréne daného bloku. 
Opatrovateľskú službu v DOS per-
sonálne zabezpečuje jedna vedúca 
sestra a dve opatrovateľky. Tieto 
zamestnankyne pomáhajú 26 od-
kázaným klientom pri bežných 
úkonoch osobnej hygieny, pri 
holení, kúpaní, pri podávaní 
stravy. Ďalej zabezpečujú nevyh-
nutné práce v domácnosti, ako 
sú nákupy, donáška liekov, up-
ratovanie bytu a jeho hygie-
nickú údržbu, pranie a žehlenie 
bielizne (na daný úkon slúži 
práčovňa OS), vo výnimočných 
prípadoch  aj prípravu stravy. 
Ďalej zabezpečujeme sprievod 
k lekárovi, sprievod na úrady, na 
kultúrne podujatia. Nikdy neza-
búdame na dôležitosť sociálnej 
komunikácie, pre ktorú musí byť 
vždy čas a pochopenie.

Naším poslaním je spríjemniť 
a skvalitniť jeseň života našich 
klientov.

Drahoslava Benčíková 
vedúca sestra DOS 

Medzinárodný hádzanársky 
zápas národných družstiev 
žien sa uskutoční v mestskej 
športovej hale 24. novem-
bra (piatok) so začiatkom 
o 18.00 hodine. Zápas 
bude poslednou previerkou 
družstva Slovenska pred 
kvalifi kačným turnajom 
v Bielorusku. V dvojzápase 
s výberom Maďarska pred 
niekoľkými týždňami síce 
Slovenky dva razy prehrali, 
veríme, že generálka bude 
úspešná. Vo výbere Slo-
venska sa predstavia aj rep-
rezentantky, ktoré v minu-
losti obliekali klubový dres 
HK Slovan Duslo Šaľa. 
Pozývame priaznivcov hád-
zanej, príďte povzbudiť naše 
hráčky a zaželať im úspech 
v kvalifi kačnom turnaji.

Slovensko – Slovinsko 
v Šali

Mk
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Dopravná situácia v meste – Uveďme informácie na správnu mieru

O doprave, aktuálnych aktivitách mesta 
a o ďalších potrebách a budúcich investíciách 
do dopravnej infraštruktúry v meste sa vedú 
rozsiahle diskusie medzi obyvateľmi, ba do-
konca aj na fóre mestskej internetovej stránky. 
Vzhľadom na rôznorodé a skreslené in-
formácie v týchto diskusiách chceme 
poskytnúť reálny obraz a popis chronológie 
nutných opatrení v riešení dopravy a in-
vestícií do nej, na ktorých samospráva mesta 
pracuje. Pýtali sme sa Ing. Jany Nitrayovej, 
vedúcej Oddelenia strategického plánovania 
a rozvoja mesta MsÚ.

Najčastejšie rezonuje medzi ľuďmi 
otázka týkajúca sa riešenia križovatky 
pred budovou bývalej Trikoty. Ako to 
teda je v skutočnosti s týmto proble-
matickým uzlom šalianskej dopravy?
- Spomínaná križovatka ulíc Kráľovská 
a Štúrova je v správe Slovenskej správy 
ciest Bratislava. Preto investovať do jej 
rekonštrukcie mesto ako také nemôže, avšak 
to neznamená, že nevyvíjame maximálne 
úsilie na riešenie tohto nedávno vzniknutého 
problému. So situáciou bol oboznámený aj 
minister dopravy na svojich pracovných ces-
tách v Šali, na základe ktorých vydal pokyn 
na zaradenie uvedenej investície do plánu 
aktivít SSC na rok 2007. V súčasnosti sa do-
pracováva štúdia dopravnej situácie tejto 
križovatky a do konca roka 2006 SSC Brati-
slava podá žiadosť na stavebný úrad o vydanie 
územného rozhodnutia k jej rekonštrukcii. 
Ďalšími časovo náročnými krokmi budú 
majetko - právne vysporiadanie pozem-
kov, dopracovanie projektovej dokumentácie 
a  vydanie stavebného povolenia. Predpo-
kladám, že realizácia kruhovej križovatky bude 
reálna v polovici roku 2007. 

Čo bude s ďalšou problematickou kri-
žovatkou ulíc Dolná, Vlčanská  a Druž-
stevná?
Aj táto križovatka je predmetom našich roko-
vaní s dotknutými samosprávnymi a štátnymi 
orgánmi. Pri rekonštrukcii Vlčanskej ulice 
Mesto Šaľa uzatvorilo zmluvu s Nitrianskym 
samosprávnym krajom (NSK) o spolupráci 
a o údržbe, kde okrem iného sa dohodlo, že 
NSK ako väčšinový majiteľ ciest v roku 2007 
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zrekonštruuje túto križovatku v zmysle sch-
váleného rozpočtu NSK. Taktiež pôjde o zme-
nu tvaru križovatky na kruhovú, kde mesto 
prispeje sumou 3 mil. Sk, pretože ulica 
Družstevná je klasifi kovaná ako mie-
stna komunikácia a aj táto čiastočne 
podlieha rekonštrukcii. Realizáciou týchto 
rekonštrukcií križovatiek dosiahne mes-
to tzv. malý mestský okruh, čím predpo-
kladáme zlepšenie priepustnosti dotknutých 
ciest a zvýšenie celkového komfortu dopravy.
 
A čo bude s kvalitou ciest  a chodní-
kov v Šali? Sú možnosti na zlepše-
nie tejto stránky dopravy?
Podpísaním zmluvy o zabezpečení správy 
majetku mesta sa v priebehu rokov 2007 
- 2008 zabezpečí generálna rekonštrukcia 
mestských komunikácií v rozsahu  30 000 m2.   
Mám pre Šaľanov ešte jednu aktuálnu do-
brú správu. Po vyše roku pravidelného 
zdôrazňovania nevyhnutnej potreby odstráne-
nia bublín na chodníkoch mosta sa vyhod-
nocujú na SSC cenové ponuky na realizáciu 
tejto aktivity, ktorá má byť dokončená ešte 
v tomto roku. Táto požadovaná oprava so 
sebou prinesie taktiež dočasné obmedzenie 
vo forme čiastočného zúženia vozovky na 
moste. Som však  presvedčená, že aj keď re-
alizované investície v tomto roku dostatočne 
skúšali trpezlivosť našich občanov, opravené 
chodníky na moste ešte stoja za chvíľu  pocho-
penia nás všetkých. 

Rezonuje však názor, že všetky podnik-
nuté kroky zo strany mesta sú robené ne-
systémovo a naraz z dôvodu blížiacich sa 
komunálnych volieb. 
Dovoľte mi vrátiť sa v čase štyri roky dozadu. 
Ing. Tibor Baran nastúpil do funkcie primá-
tora mesta s prísľubom riešenia dopravnej 
situácie mesta a realizácie dlho očakávanej 
pešej zóny pre Šaľu. Situácia však bola taká, 
že existoval prijatý dopravný generel mesta, 
ktorý bolo nutné začať napĺňať s cieľom 
skľudnenia dopravy v meste a riešenia 
vnútromestského okruhu.  
Ak sme chceli skľudniť dopravu v centre mes-
ta, uzavrieť ulicu Hlavnú pre výstavbu pešej 
zóny, bolo nutnú vybudovať súbežnú obslužnú 
komunikáciu pre potreby zásobovania. Ma-

jetko - právne vysporiadanie pozemkov pod 
komunikáciou nám zabralo vyše roka, nakoľko 
niektorí majitelia pozemkov nesúhlasili 
s predajom a rokovania dlho neviedli k pozi-
tívnym výsledkom. Mesto pristúpilo k prepra-
covaniu projektov v zmysle nového trasovania 
tejto cesty (preto nejde rovno, ale je v podobe 
S), čo predĺžilo čas prípravy projektov a spolu 
s majetko - právnymi vysporiadaniami to boli 
už takmer celé dva roky aktivít. Následná reali-
zácia prebiehala počas tretieho roku volebného 
obdobia, teda s ročným časovým oneskore-
ním. Okrem vybudovania tejto komunikácie si 
uzavretie Hlavnej ulice vyžadovalo aj jej pre-
klasifi kovanie na miestnu komunikáciu. Toto 
však bolo podmienené zámenou Vlčanskej 
cesty, ktorá dovtedy bola mestskou, za Hlavnú 
a prispôsobením križovatky na Námestí A. 
Dubčeka novému trasovaniu hlavného ťahu 
cez mesto. Vybudovala sa teda kruhová 
križovatka a na splnenie podmienok zaradenia 
Vlčanskej cesty do siete ciest II. a III triedy 
bolo nutné ju zrekonštruovať. Tieto vyvolané 
kroky sa udiali už v tomto poslednom roku 
volebného obdobia, hoci boli plánované o rok 
skôr. 
Logicky teda z toho vyplýva, že ani výstavba 
pešej zóny sa nemohla začať skôr ako v tomto 
roku. 
Uvedomujeme si, že rozkopané ulice 
a priestranstvá nie sú príjemným pohľadom 
pre nikoho a dočasne obmedzujú život 
v meste, ale oplatí sa vydržať. 
Okrem mestom realizovaných aktivít ešte 
množstvo opráv rozvodov realizujú aj vodári 
(projekt ISPA), plynári, či telekomunikácie, 
ale to všetko je predsa pre nás. Čaká nás 
teda rekonštrukcia spomínaných križovatiek 
pri Trikote a v päte ulíc Dolná -Vlčanská 
- Družstevná, generálna rekonštrukcia mests-
kých komunikácií a chodníkov, ďalší ma-
ratón rokovaní a lobbingu vedúci od 
súčasného posudzovania vplyvov stavby 
na životné prostredie ku konečnej realizácii 
obchvatu mesta Šaľa. 

Máme teda presnú predstavu o opatreniach, 
ktoré je potrebné vykonať pre skvalitnenie 
dopravy v meste, pracujeme na nich systé-
movo, bez ohľadu na blížiace sa komunálne 
voľby. 

Mk

Prírastok Úbytok Spolu
narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

9 25 18 43 24 636

PREHĽAD OBYVATEĽSTVA V MESTE ŠAĽA - október 2006

Iveta Nikodémová, OVO

www.sala.sk
denné informácie o dianí v 

našom meste
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O kaktusoch už bolo toho veľa 
napísané, ale zatiaľ sa vyjadro-
vala k veci iba jedna strana, tá, 
ktorá je za odpredaj pozemku. 
Aby čitatelia získali objektívny 
pohľad na vec, rozhodla som sa 
ukázať na druhú stranu mince. 
Bola som to ja, ktorá som po-
dala poslanecký návrh aby sa 
pozemok nepredával a ostal 
v majetku mesta. Nemám nič proti 
kaktusom ani proti p.Kališovi. Má 
to iba jeden háčik, že ich p.Kališ 
pestuje na mestskom pozemku, 
ktorý podľa môjho názoru by ne-
mal slúžiť záľube (i keď veľmi 
peknej) jedného obyvateľa, ale 
keďže je to majetok nás všetkých 
aj ostatným obyvateľom. Každý 
kto býva na sídlisku vo Veči, 
alebo ho iba navštívi vidí jeden 
veľmi zásadný problém. Ulice, 
chodníky, zákruty, zeleň, dokonca 
aj autobusová zastávka je ob-
sadená autami. Skrátka parkuje sa 
kde sa dá. Garáží je málo, zopár 
pri kotolni, zopár majú niektorí 
vyvolení na sídlisku. Ako celé 
sídlisko, taká je aj ulica Hollého. 
Na rozdiel od ostatných však tej-
to časti ulice by sa dalo pomôcť, 
lebo sa tu nachádza ešte doteraz 

mestský pozemok. Nedovolila by 
som si komentovať problémy ulíc 
v Šali. Som Večanka a keďže 
denne prechádzam touto ulicou 
viem, čo hovorím. Pozývam p. po-
slancov aby sa nechodili pozerať 
iba na kakatusy ale prišli sa 
pozrieť ako to vyzerá ráno, vtedy, 
keď idú deti do školy a obchá-
dzajú autá po oboch stranách ulice. 
Chodník je iba na jednej strane, 
ale aj tak je zbytočný lebo ho 
obsadili autá. Šoféri si už zvykli, 
že ak chcú vedľa seba prejsť 
dve autá, jedno musí zastaviť.

A aká je perspektíva? Nemyslím 
si, že ľudia prestanú kupovať 
autá a situácia sa bude iba 
zhoršovať. Aj ja by som radšej 
dopriala obyvateľom sídliska, 
aby mali viac ihrísk a oddycho-
vých zón a viac zelene, ale vere-
jnej, kde by sa mohli zrelaxovať.

A čo kaktusy? Nevidím to až tak 
dramaticky. Premiestnenie kak-
tusov neznamená ich likvidáciu. 
P.Kališ má nájomnú zmluvu, 
ktorá má ročnú výpovednú leho-
tu. Za ten čas by si určite našiel 
lokalitu, kde by si kaktusy zasadil 

do zeme a určite by sa im darilo 
na súkromnom pozemku rovnako 
ako na mestskom. Veď musel 
aspoň tušiť, keď mu MsZ  5 rokov 
zamietalo žiadosť o odpredaj, 
že s týmto pozemkom sa do budúc-
nosti počíta pre verejný záujem.

Na záver: Nemám žiadne osobné 
záujmy ohľadne tohto pozemku, 
nechcem tu ani garáž, ani par-
kovacie miesto a nezastupujem 
žiadneho podnikateľa, ktorý by 
chcel pozemok p. Kališovi vy-
fúknuť.

Ešte niekoľko reakcií na  názory 
uverejnené v Mesačníku samo-
správy
- Nikoho sme nenahovára-
li, aby hlasoval ako nechcel. 
Rešpektujem princíp demokracie 
a ak väčšina poslancov zahlasuje 
za predaj , tak sa pozemok predá. 
Chcem iba upozorniť, že stratíme 
poslednú možnosť urobiť túto 
ulicu bezpečnejšou a krajšou.
-   V územnom pláne sa  uvád-
za, že tu má byť základná 
vybavenosť a nie špecifi cká.
-   Vadí mi, že deti musia chodiť 
okolo pohostinstiev, ale au-
tor článku asi nevie, že na 
schvaľovanie podnikateľských 

aktivít poslanci nemajú žiadny 
dosah. Robí to odborný útvar 
MsÚ, ktorý sa nepýta na názor 
poslancov. Je pre mňa záhadou, 
ako mohol pán podnikateľ 
zahájiť prevádzku bez toho, 
aby mal parkovacie miesta pre 
návštevníkov, ktorí  teraz parkujú 
priamo pod značkou zákaz státia.
-    Je možné, že zbierku navštívili 
ľudia zo zahraničia, ale mnohí 
obyvatelia sídliska nevedia čo sa 
nachádza v ich blízkom okolí. 
Nie  je tu žiadna informácia, 
ktorá by nás upozornila, že sa 
tu taká zbierka nachádza. Po-
lemika okolo predaja pozem-
ku prispela k zviditeľneniu 
kaktusov a ich pestovateľa.
-    Samozrejme vadí mi aj konta-
jner na chodníku.

Milí milovníci kaktusov, viac ako 
kaktusy ma zaujímajú ľudia a rada 
by som im pomohla pri riešení 
takých jednoduchých vecí ako 
je parkovanie a bezpečná  ulica.

Kaktusy a večianske sídlisko

Ing. Velázquzová

Poznámka redakcie: 
Článok zverejňujeme v pôvodnom 
znení bez jazykovej korektúry.

Projekt strategického plánovania sa začal 
s nízkou účasťou občanov
Nové programovacie obdobie EÚ od roku 2007 bude poskytovať oveľa bohatšie 
podporné zdroje ako doteraz. Zároveň však vyžaduje, aby záujemcovia doká-
zali, že ich predstavy sú súčasťou miestnych stratégií a tým prispejú k zlepšeniu 
životnej úrovne miestnych komunít. V záujme zabezpečenia týchto strategic-
kých dokumentov Regionálna rozvojová agentúra Šaľa z poverenia mestského 
úradu a podporou fondov EÚ rozbehla proces strategického plánovania v meste 
a šalianskom regióne. Plánovanie vychádza z existujúcich stratégií mesta, vyhod-
notili sa realizované projekty minulých rokov, vypracoval sa audit zdrojov mesta.
Pôvodným zámerom strategického plánovania pre mesto Šaľa na obdobie 2007 - 
2015 bolo pripraviť návrhy v poradných skupinách, otvorených pre každého záu-
jemcu. Skupiny mali postupne dospieť k návrhom strategického a operačného 
plánu pomocou osvedčených metód, ako brainstorming, SWOT - analýza, prob-
lémová analýza a zostavenie stromu cieľov. Odborný tím, ktorý bol pripravený 
pomôcť v tomto procese, však zistil, že napriek verejným výzvam na internete, 
v masmédiách, ale aj priamym pozvaniam aktérov v oblastiach rozvoja hospodárst-
va a v ochrane životného prostredia nebol dostatočný záujem zo strany občanov 
a organizácií mesta. Po prvých stretnutiach pracovných skupín s nízkou účasťou 
je potrebné v týchto oblastiach použiť inú metódu. Na základe doterajších zistení 
v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu pripravíme návrhy, ktoré v priebehu 
decembra predložíme na verejné pripomienkovanie občanom mesta. Komunikačným 
kanálom bude web – strana: www.sala.sk, ale prípadným záujemcom regionál-
na rozvojová agentúra zabezpečí distribúciu aj v tlačenej verzii. Skupina „verej-
ný život“ (kultúra, zdravotníctvo, sociálne záležitosti, využívanie voľného času) 
bude pokračovať vo svojich pracovných stretnutiach na základe pôvodného plánu 
v dňoch 7. a 21. 11.  2006 so začiatkom vždy o 17.00 hodine v kongresovej sále MsÚ.

Lajos Tuba

Mestská polícia Šaľa
organizuje

9. ročník medzinárod-
ného futbalového turnaja                         
O  PUTOVNÝ  POHÁR  
náčelníka MsP  ŠAĽA

                                     

dňa 24.11.2006 
Mestská športová 

hala

Mestská polícia Šaľa srdečne 
pozýva všetkých občanov 
mesta na futbalový turnaj.

Mestská polícia Šaľa
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Hlavná ulica

HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH

Iba v pozadí čnejúca veža kostola môže byť argumentom, že zobrazený priestor je 
v skutočnosti Šaľa. Fotografi a zobrazuje terajšiu Hlavnú ulicu kedysi v 20. rokoch 
minulého storočia.
Fotografi a ako pohľadnica bola odoslaná zo Šale  do Štefultova neďaleko Banskej 
Štiavnice. Pisateľ oslovuje istého pána Oravca, okrem srdečného pozdravu ho zau-
jíma i fakt, že prečo mu dlho nepísali. Z tohto predpokladáme, že pisateľ sa dlhší 
čas zdržiaval v Šali, prípadne bol obyvateľom Šale.
Zobrazený priestor s ulicou, domami, cestou patrí dávno minulosti. V jednotlivých 
domoch na obidvoch stranách ulice boli obchody a zároveň pre majiteľov obcho-
dov slúžili na bývanie. Celkom vpravo je vidieť okrúhly bazén , ktorý slúžil najmä 
ako napájadlo pre kone, v letných dňoch sa v ňom kúpali deti. Voda do napájadla 
pritekala z artézskej studne, tú už fotografi a nezachytáva. Fotografi a zachytáva aj 
dva konské povozy a jedno osobné auto – začiatok automobilizmu v Šali.
Zaujímavá je i cesta vedúca cez Hlavnú ulicu. Je navážaná a vyložená bola 
dlažbovými kockami až po kostol.
Pri terajšej rekonštrukcii Námestia Svätej Trojice bolo objavených niekoľko 
pôvodných kociek. V súčasnosti má celá Hlavná ulica celkom inú tvár. 
Fotografi a je urobená z terajšieho Námestia A. Dubčeka. Námestie pôvodne nieslo 
názov Námestie sv. Juraja. Toto pomenovanie pripomína socha sv. Juraja, ktorá je 
umiestnená teraz pri knižnici.
A ešte jedna zaujímavosť. Pohľad na celú Hlavnú ulicu, aký mal autor fotografi e, už 
tiež patrí minulosti. Postavením budovy v bývalom parku pri knižnici sa už takýto 
pohľad na Hlavnú ulicu nikomu nenaskytne. Škoda. Mk

KALENDÁR VÝROČÍ 
November 2006

KABINA, FRANTIŠEK 
75. výročie úmrtia

13. október 1844 Bzenica – 
12. november 1931 Budapešť
- Csillaghegy (Maďarsko)

Redaktor, vydavateľ, právnik. Právo 
študoval v Budapešti a vo Viedni. 
Pôsobil ako advokát, statkár v Békás-
megyeri, 1919 – 21 riaditeľ gymnázia 
v Kláštore pod Znievom. V dvad-
siatych rokoch žil v Šali a v Nitre. 
Roku 1926 sa tu pokúsil založiť na 
Zobore „vodoliečebný ústav chlad-
nej vody“. Popredný publicista 
pomatičného obdobia, vydával časopis 
Perun, Uhorské noviny, Hlas ľudu.

GRESNÁRIK 
(GRESZNÁRIK), 
LADISLAV
125. výročie narodenia

21. november 1881 Bojnice 
– 29. apríl 1973 Šaľa

Poľovnícky kynológ. Po stredo-
školských štúdiách pracoval ako 
úradník Živnostenského úverového 
ústavu v Šali. Ako poľovník sa už 
pred 1. svetovou vojnou na Žitnom 
ostrove venoval chovu a výcviku 
poľovných psov. V roku 1923 založil 
chovnú stanicu Šaľa, v ktorej pos-
tupne choval takmer všetky plemená 
poľovných psov, prispel k rozšíreniu 
čistokrvných plemien na Slovensku, 
najmä k vyšľachteniu maďarských 
drôtosrstých stavačov. Pes Argo Le-
san z jeho chovnej stanice bol v roku 
1962 na Memoriáli K. Podhajského 
všestranným víťazom bývalej ČSSR. 
Pochovaný je na miestnom cintoríne.

redakcia

Starí Šaľania v reštaurácii  Lucas
K tradičným kultúrno – spoločenským podujatiam v meste patrí aj cyklus 
stretnutí s rozprávaním o starých Šaľanoch. Najbližšie stretnutie sa bude konať 
v reštaurácii Lucas v nedeľu 19. novembra o 14.00 hodine. Stretnu-
tie opäť  organizuje cestovná kancelária Z - Travel a oddelenie kultúry 
MsÚ. Organizátori stretnutia spolu s hosťami a priaznivcami starej Šale 
budú spomínať na maliara Viliama Takácsa, učiteľov Jozefa Pétera, 
Máriu Krázelovú, Karola Šmídu, Petra Bošňáka a Jána Mutkoviča. 
Pozývame všetkých, ktorí si tieto stretnutia obľúbili. Ako hostia 
prisľúbili účasť prof. PhDr. Viera Žbirková CSc. a PaedDr. Agnes Bíró.

Mk
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Prehľad VPM okresu Šaľa október
ARANŽÉRKA
tel.: 031 770 6210, info@designer-um.sk

AUTOŽERIAVNIK – KRANMONT s. r. 
tel.: 031 770 7052, 0905 214 636

ČAŠNÍK/ČAŠNÍČKA 
tel.:  0903213957  kl. 7707510

ČAŠNÍK/ČAŠNÍČKA
tel.:  0905 401 954

ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA
tel.:  0918 673 860

ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA
tel.:  0908 751 524

ČAŠNÍK/BARMAN 
tel.:  0907 144 561

ELEKTRIKÁR
tel.:  031/775 2110

BETONÁR
tel.:  031/775 2110

INŠTALATÉR SANITY A ÚK
tel.:  031/775 2110

KVALITÁR
tel.:  0905929087  kl. 0911929087              

LAKÝRNIK
tel.:  7806891-2 

LEŠENÁR
tel.:  031/775 2110

VÝROBNÝ  PRACOVNÍK  VO VÝROBE 
PLAST. OKIEN
tel.: 031  770 90 10 

MURÁR
tel.:  0908812602 

MURÁR - VANKÓ CSABA 
 tel.:  0907782329 

INŠTALATÉR VODA, PLYN, ÚSTRED-
NÉ KÚRENIE 
tel.:  031 7795 191, 0905 695 554 

OBRABAČ KOVOV
tel.:  7806891-2 

PALIČ - EISEN S.R.O. 
tel.:  7701981 

MAJSTER  ELEKTRIKÁROV 
tel.:  031/775 2110

MAJSTER  NA TESÁREŇ
tel.:  031/775 2110

MAJSTER
tel.:  031/775 2110

MAJSTER  STAVEBNEJ VÝROBY 
tel.:  031/775 2110

POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

MONTÁŽNIK SADROKAR. Systémov 
tel.:  031/775 2110

MURÁR
tel.:  031/775 2110

POMOCNÝ ROBOTNÍK - KOVO-IN 

tel.:  0907607733  kl. 0317014782

POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK 
tel.:  0905467195 

PRACOVNÍK NA SPRAC. DREVA
tel.:  0317795529 

PREDAVAČKA – DESIGNER – UM s. 
tel.: 031 770 6210, info@designer-um.sk

PRACOVNÍK ČERPACEJ STANICE 
tel.: 031 770 8904

PREDAVAČKA – AKVAFISH
tel.: 0903 468706      

PRACOVNÍK NA ZBER ZELENINY 
A OVOCIA – JÁN POZSONYI SHR,        
tel.: 031 770 8123, 0905 465 404  

PROJEKT MANAGER
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

PROJEKTOVÝ MANAŽER
tel.:  0903784642 

ROBOTNIK V DREVOVÝROBE
tel.:  0905609124 

SKLADNÍK
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

STAVBYVEDUCI 
tel.:  031/7711346  kl. 031/7711368

STAVBYVEDUCI
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

STAVEBNY INŽINIER
tel.:  031/7711346  kl. 031/7711368

STAVEBNÝ ROBOTNÍK
tel.:  0903111843 

STOLAR
tel.:  031/7722430  kl. 0905 342681

POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.:  031/7722430  kl. 0905 342681

STROJAR/ZVARAČ 
tel.:  7806891-2 

STROJNÍK RÝPADLO - NAKLADAČ
tel.:  0903889896 

TEAM LÍDER - SMENOVÝ MAJSTER 
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

VEDÚCI MONTÉR
tel.:  7806891-2, 0905300075

VODAR
tel.:  7806891-2 

VODIČ C - PEKÁREŇ TEPEK
tel.:  7708198 

PRACOVNÍK PNESERVISU
tel.:  7708198 

VODIČ C
tel.:  7712636 

VODIČ C
tel.:  0905824166 

VODIČ C, E
tel.:  0905259834 

VODIČ MKD
tel.:  0317754124  kl. 0908617864

VÝROBNÁ PRACOVNIČKA
tel.:  0317715612  kl. 0902930460

VÝROBNY PRACOVNIK
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

OPRAVÁR POĽNOHOSPODÁRSKYCH 
STROJOV
tel.: 031 7781 400 

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
tel.: 0905 613 173

ÚP ŠAĽA

Zo života 
Klubu dôchodcov  PREDVOJ  
Chcete si spestriť svoju jeseň života? Ste sama, sám?
Príďte sa pozrieť do nášho klubu dôchodcov a zistíte, že 
i v našom veku sa dá spoločensky žiť. V klube máme 114 
členov. Stretávame sa každý deň. Každý má záujmy a zapojí 
sa do činnosti, ktorá ho zaujíma. Najviac členov je v spevác-
kom krúžku. Každý štvrtok dopoludnia nacvičujeme kultúrny 
program. Spolu s nami hrá i naša kapela „KLUBOVANKA,“ 
ktorá má päť členov. Každé dva týždne nám hrá v nedeľu 
na počúvane i do tanca. Náš súbor  s kapelou vystupuje na 
rôznych oslavách v meste i mimo mesta. Iní členova hrajú 
šach, žolíka, skupinky debatujú, čítajú noviny a podobne. 
Máme bohatú knižnicu, kde si členova klubu môžu požičiavať 
knihy. Po celý rok sa organizujú rôzne akcie s bohatým kultúr-
nym programom. Sú to Fašiangy, Deň matiek, Úcta k starším, 
Katarínska zábava s tombolou, Posedenie pod jedličkou 
a  Silvester s kapustnicou. Pri každej akcii hrá Klubovanka do 
tanca  na počúvanie. Raz do roka si slávno-stne uctíme našich 
členov „Jubilantov“. Viackrát nás navštívila i Televízia Z, 
ktorej sa naše akcie páčili. Spoločne chodíme i na zdravotné 
prechádzky k Váhu i na loď s občerstvením. V lete organizu-
jeme rekreácie, ktorých sa zúčastňuje väčšina členov klubu. 
Na zájazdoch navštevujeme zaujímavé historické miesta, ale 
i vinobranie a podobne. Radi prijmeme i ďalších členov do 
nášho klubu. Preto príďte do spoločnosti svojich rovesníkov.

Margita Polónyiová
predsedníčka KD 

Pripravuje sa koncert
Šaliansky spevácky zbor Caecilia chorus sa predstaví dňa 19. 
novembra 2006 (nedeľa) o 18.00 h v kostole sv. Margity An-
tiochijskej na svojom výročnom koncerte. Na koncerte sa pred-
staví aj spevácky zbor Cantaríha z Prahy. Vstupné na koncert je 
dobrovoľné. Organizátori srdečne pozývajú všetkých priazniv-
cov zborového spevu. Mk
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Súhrnná správa o základných školách
Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti 
škôl, jej výsledkoch a podmienkach 
prístupné verejnosti aj na internete.
Školský rok 2006/2007 je na základných 
školách v plnom prúde. Doznieva však aj hod-
notenie predchádzajúceho. Nová Vyhláška 
MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení   určuje školám vypracovať po-
drobne správy za uplynulý školský rok do 
konca septembra. Vedenie školy v priebehu 
októbra  predkladá správu  na preroko-
vanie pedagogickej rade a rade školy, kde 
majú zastúpenie rodičia, zamestnanci školy  
a poslanci MsZ. Do 31.10. 2006 predkladá 
správu na schválenie zriaďovateľovi. Po sch-
válení budú správy najneskoršie do 31. 12. 
2006 k dispozícií verejnosti na škole, resp. 
na školskom úrade. Taktiež budú zverejnené 
na WWW stránkach školy alebo mesta. 
Takýmto spôsobom sa podstatne zlepší 
informovanosť rodičov, ale aj celej verejnosti 
o činnosti a výsledkoch školy, jej zamerania 
a  zabezpečení. Pre rodiča to bude možnosť 
porovnať a  objektívnejšie vyberať školu pre 
svoje dieťa. Školský úrad na základe týchto 
správ  a dokumentov vypracoval súhrnnú  
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa v šk. r. 2005/2006 
a stave   v šk r. 2006/2007, ktorú po preroko-
vaní  v školskej komisii a mestskej školskej 
rade predkladá na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 16.11.2006. V školskom roku 
2005/2006 sa  výchovno-vzdelávacia činnosť 
na školách a školských zariadeniach riadila 
platnými právnymi predpismi a  pedagogic-
kými dokumentmi. Z hľadiska vonkajšieho 
sú to: pedagogicko-organizačné pokyny 
vydané MŠ SR na školský rok 2005/2006, 
v oblasti vyučovacieho procesu učebné plány, 
učebné osnovy a vzdelávacie štandardy. 
Z hľadiska vnútorného to boli plány práce škôl 
vychádzajúce z analýzy výchovno – vzdelá-
vacieho procesu, výsledkov inšpekcií a kon-
trol školského úradu, organizačných pokynov 
školského úradu  v intenciách s vypracovanou 
a odbornou verejnosťou prijatou koncepciou 
rozvoja školstva v meste Šaľa do roku 2010.  
Ako vyznieva v skratke hodnotenie základ-
ných škôl. Šesť ZŠ v meste navštevovalo 
2708 žiakov. Základné školy si volili va-
rianty učebného plánu podľa zamerania, 
v ktorých pokračovali aj v šk. r. 2005/2006:

ZŠ Bernolákova ul. - zameranie na športové 
triedy a cudzie jazyky
ZŠ Hollého ul.  – zameranie na športové 
triedy a cudzie jazyky
ZŠ Horná ul. – zameranie na prírodovedné 

predmety a cudzie jazyky
ZŠ Krátka ul. - zameranie na cudzie jazyky a 
triedy s nadanými deťmi
ZŠ Pionierska ul. -  cudzie jazyky
ZŠ s VJM -  prírodovedné predmety a cudzie 
jazyky

Vo všetkých školách sa vyučuje anglický 
a nemecký jazyk, v ZŠ Pionierska aj 
ruský jazyk.
Všetky školy majú dobre vybavené učebne 
na výpočtovú techniku. Zvýšil sa ich počet, 
napr. v ZŠ Holého, ZŠ Krátka a ZŠ Ber-
nolákova majú  po dve učebne. Všetky 
školy sú pripojené na internet. V blízkej 
budúcnosti budú mať všetky svoje webové 
stránky. Pripravenosť učiteľov na používanie 
výpočtovej techniky je dobrá. Problémom 
začína byť zastaralá výpočtová technika 
a nedostatek edukačných programov pria-
mo pre vyučovací proces. Školy sa aktívne 
zapájajú do projektov v rámci programu 
Comenius (ZŠ Pionierska, ZŠ Bernolákova, 
ZŠ Krátka), Otvorená škola pre oblasť športu 
a Infoveku a ďalšie. Všetky projekty okrem 
skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho 
procesu prinášajú školám aj fi nančný efekt. 
Slabšie obstáli niektoré školy v celoštátnom 
testovaní žiakov 9. ročníka MONITOR. 
Prospech žiakov  
Z celkového počtu žiakov 2708 prospelo 
2668, t.j. 98,52%. Neprospelo 42 žiakov, t.j. 
1,55%, neklasifi kovaný bol 1 žiak (0,04%). 
Slovne boli hodnotení žiaci v 1. ročníku, 
v triedach s nadanými deťmi a v špeciálnych 
triedach. Všetky výchovné predmety na 
1. stupni sú tiež hodnotené slovne, na 2. 
stupni iba niektoré. Oproti predchádza-
júcemu školskému roku sa znížilo percento 
prospievajúcich žiakov o 0, 22 %. Zvýšil 
sa počet neprospievajúcich žiakov na ZŠ 
Hollého a ZŠ Krátka. Najvyšší počet ne-
prospievajúcich žiakov je v 7. a 8. ročníku. 
Dochádzka žiakov  
Počet zapísaných žiakov v základných 
školách k 15.9.2005 bol 2714. K 30.6.2006 
navštevovalo  naše školy 2708 žiakov. Z evi-
dovanej dochádzky žiaci vymeškali 229 694 
ospravedlnených a 4617 neospravedlnených 
hodín. Počet vymeškaných ospravedl-
nených hodín sa  zvýšil oproti minulému 
školskému roku takmer o 10%, pričom počet 
neospravedlnených vymeškaných hodín sa 
viac ako zdvojnásobil. Nad 94 %-ný priemer 
vymeškaných hodín na žiaka bol v ZŠ Hol-
lého, ZŠ Krátka a v ZŠ s VJM P. Pázmánya. 
Školy prijímajú opatrenia v zmysle legis-
latívnych predpisov, ale adekvátne zlepšenie 
v dochádzke  žiakov sa neprejavuje.
Správanie žiakov 
Riaditelia škôl využívajú na posilnenie dis-
ciplíny žiakov prijaté výchovné opatrenia, 

ako pochvaly a odmeny, pokarhania, na-
pomenutia a zníženie známky zo správania. 
V 2. polroku klasifi kačného obdobia malo 
zníženú známku zo správania z 1. stupňa 
na 2. stupeň 36 žiakov ( 1,33% ). Znížené 
známky o 2 až 3 stupne neboli udelené.  
Posilnením disciplíny  v školách sa znížilo  
percento priestupkov voči školskému po-
riadku oproti minulému roku o 0,10%.  
Rozmiestnenie, záujmová činnosť a súťaže.                
Veľmi dobre možno hodnotiť umiestnenie 
žiakov  zo ZŠ na stredných školách, keď  
80,6% žiakov sa dostalo na maturitné štú-
dium. Zlepšila sa kvalita záujmovej činnosti 
na školách, čo sa odzrkadlilo na výsledkoch 
a umiestnení  žiakov v predmetových olym-
piádach a súťažiach. Všetky školy sa umie-
stnili v krajskom kole do 50. miesta z  255 
škôl. ZŠ Krátka bola hodnotená na 7. mieste.
Zabezpečenie škôl
Zásluhou iniciatívy riaditeľov škôl a spolu-
práce s mestom sa zlepšilo odmeňovanie, 
materiálne, technické a priestorové 
zabezpečenie škôl. Najviac to pocí-
tili žiaci, rodičia a zamestnanci v ZŠ 
Krátka ul., kde absolvovali školský rok 
v rekonštruovanej budove za takmer 27 mil. 
Sk.  Úspešnosťou v dohodovacom konaní 
a získavaní mimorozpočtových zdrojov sa 
dosiahlo primerané fi nančné zabezpečenie 
škôl a školských zariadení. Možno povedať, 
že porovnávajúc príjmy mesta a výdavky 
z titulu školstva, hospodári školstvo 
s určitým prebytkom. Pri prideľovaní pros-
triedkov školám na mzdy sa výraznejšie 
zohľadňujú výsledky školy a racionálna per-
sonálna politika riaditeľa školy. Celkovým 
pozitívom je , že sa nezaznamenala žiadna 
negatívna mimoriadna udalosť, závažnejší 
problém či sťažnosť z hľadiska činnosti 
škôl a mesta ako zriaďovateľa. Vzniknuté 
bežné problémy sa analyzovali a prijímali 
sa prijateľné riešenia. Prispela k tomu  dobrá 
riadiaca a organizačná práca riaditeľov škôl,  
školského úradu, komisie školstva pri MsZ 
na čele s Ing. Psotovou. Operatívne preroko-
vanie školskej problematiky s primátorom 
mesta Ing. Tiborom Baranom je pravidlom.

Záver. 
Na pracovných poradách a zasadnutiach 
komisie školstva sa pravidelne hodnotí 
úroveň výchovno – vzdelávacej práce zá-
kladných škôl. Celkove ju možno hodnotiť 
ako veľmi dobrú až dobrú, s určitými ro-
zdielmi, tak ako sú prezentované v súhrnnej 
správe. Podrobnejšie a konkrétnejšie hod-
notenia sú v správach   jednotlivých škôl.
Hodnotenie školských zariadení zverej-
níme v budúcom čísle mesačníka.
     

PaedDr. M. Vrbovský

Súhrnná správa o základných školách
Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl, jej výsledkoch a podmienkach prístupné verejnosti aj na internete.



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / November 200608
S

A
M

O
S

P
R

Á
V

A

Komunálne voľby 2006
Zoznam kandidátov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 
a primátora mesta, ktorých zaregistrovala volebná komisia v Šali

Volebný obvod č. 1
01. Jaroslav Barcúch, Mgr., 56 r., prednosta Obv. úradu, Šaľa, Mostová 7, SMER
02. Igor Bečár MUDr., 54 r., lekár, Šaľa, Kráľovská 2, koalícia SDKÚ – DS a KDH
03. Tibor Belovič, 50 r., živnostník, Šaľa, Jánošíkova 23, HZD
04. Patrik Braník, Mgr., 33 r., pedagóg, Šaľa, Hlboká 26, OKS
05. Michal Čabo, 23 r., študent, Šaľa, Partizánska 12, ANO
06. Tibor Dubis, 67 r., podnikateľ, Šaľa, Jánošíkova 1324, SDKÚ – DS a KDH
07. Renáta Fardousová, JUDr., 42 r., advokátka, Šaľa, Záhradnícka 32, nezávislý
08. Peter Gomboš, RSDr., 54 r., štátny úradník, Šaľa, Kráľovská 44, SMER 
09. Jozef Grell, MUDr., 55 r., lekár, Šaľa, Sadová 6, SMER
10. Svetozár Hikkel, MUDr., 61 r., lekár, Šaľa, Murgašova 4, ZSNS
11. Filip Hučko Mgr., 30 r., živnostník, Šaľa, Partizánska 6, OKS
12. Marián Kántor, Ing., 38 r., informatik, Šaľa, Kráľovská 4, SDKÚ – DS a KDH
13. Katarína Kleštincová, 55 r , podnikateľka, Šaľa, Štúrova 32, HZD
14. František Kollár, 57 r. , technik, Šaľa, SNP 14, KSS
15. Štefan Kopáčik, 55 r., projektant, Šaľa, P. Pázmaňa 7, SDKÚ – DS a KDH
16. Tibor Lovecký, Ing., 50 r., ekonóm, Šaľa, Horná 20, SMER 
17. Karol Mikloš, Ing. 55 r., konateľ MET s.r.o. Šaľa, Šaľa, Kpt. Jaroša 57, SF
18. Božena Oravcová, 58 r., technik, Šaľa, Čsľ. armády 12, SDKÚ – DS a KDH
19. Miroslav Polónyi, Ing., 33 r., ekonóm, Šaľa, 8. mája 13, SDKÚ – DS a KDH
20. Eva Schmidtová, Bc., 34 r., manažér, Šaľa, Váhová 7, SMER 
21. Ján Stieranka, Ing., 54 r., chem. inžinier, Šaľa, L. Novomeského 14, SMER 
22. Ladislav Szarka MUDr., 52 r., lekár, Šaľa, L. Novomeského 16, SMK – MKP
23. Štefan Szeles, Ing., 54 r., strojný inžinier, Šaľa, Robotnícka 1, SMK – MKP
24. Tibor Ševčík, 58 r., prednosta železničnej stanice, Šaľa, B. Nemcovej 8, koalícia SDKÚ – DS a KDH
25. Juraj Varsányi, 49 r., podnikateľ, Šaľa, Robotnícka 26, SF
26. Ivan Vaško, Mgr. 50r., pedagóg, Šaľa, Okružná 22, KSS
27. Milena Veresová, 33 r., živnostník, Šaľa, Nešporova 12, SDKÚ – DS a KDH
28. Peter Veselý, Mgr., 30 r., štátny zamestnanec, Šaľa, SNP 14, nezávislý
29. Margaréta Zozuláková, Mgr., 37 r., sociologička, Šaľa, Hlboká 10, ĽS–HZDS

Funkcia primátora mesta
1. Martin Alföldi, MUDr., 38 r., lekár, Šaľa. Kukučínova 42, SDKÚ-DS a KDH
2. Tibor Baran, Ing., 56 r., ekonóm, Šaľa, Orechová 17, SMK-MKP SMER , SF, ANO, KSS, HZD, ASV, 
S.O.S., PS, Nádej, ZSNS.      

Volebný obvod č. 2
01. Peter Balog, 44 r., podnikateľ, Šaľa, Gaštanová 4, SF 
02. Štefan Bartošovič, Ing. 53 r., manažér, Šaľa, Záhradnícka 61, nezávislý
03. Regan Belovič, MUDr., 35 r., lekár, Šaľa, Agátová 10, SMER 
04. Rudolf Berec, Ing., 55 r., živnostník, Šaľa, Letná 2, SMER 
05. Ágnes Bíro, PaedDr., 49 r., poslanec NR SR, Šaľa, Záhradnícka 20, SMK – MKP
06. Marta Borovská, 58 r., dôchodkyňa, Šaľa, P. J. Šafárika 9, SMER 
07. Radovan Braník, Ing., 30.r, ekonóm, Šaľa, Pionierska 14, OKS
08. Tomáš Egri, Ing., 39 r., riaditeľ a. s. Šaľa, Broskyňová 3, PS
09. Mária Galbavá, Ing. 58 r., informatik, Šaľa, Železničná 17, SDKÚ – DS a KDH
10. Vladimír Gejdoš, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Šaľa, Záhradnícka 66, koalícia SDKÚ – DS a KDH 
11. Guláš Juraj, 60r., podnikateľ, Šaľa, Budovateľská 5, ĽS- HZDS
12. László Gyurovszký, Ing., 47 r., poslanec NR SR, Šaľa, Javorová 23, SMK – MKP
13. Peter Hollý, Ing., 40 r., informatik, Šaľa, P. J. Šafárika 21,SDKÚ – DS a KDH
14. Jozef Husárik, Ing., 52 r., technik, Šaľa, Hlavná 53, nezávislý
15. Peter Chlipala, Mgr. 37 r., podnikateľ, Šaľa, Gagarinova 2, nezávislý
16. Tibor Kečkéš , PhDr., 56 r., audítor, Šaľa, Nezábudková 4, KSS
17. Vincencia Kelemenová, 57 r., laborant, Šaľa, Vlčanská 5, SDKÚ – DS a KDH
18. Viktória Khernová, 20 r., študent, Šaľa, Narcisová 32, ASV
19. Michal Lužica, Ing., 33 r., manažér, Šaľa, Mostová 15, SDKÚ – DS a KDH
20. Jozef Mečiar, Ing., 37 r., živnostník, Šaľa, Vlčanská 4, SDKÚ – DS a KDH
21. Jozef Melo, 50 r., podnikateľ, Šaľa, Brezová 5, ĽS- HZDS
22. Erik Mikloš, Ing., 29 r., letecký inžinier, Šaľa, M. R. Štefánika 2, SF
23. Tibor Mikula, Ing., 38 r., živnostník, Šaľa, Pionierska 17, SDKÚ – DS a KDH
24. Ondrej Miťko, 52 r., podnikateľ, Šaľa, Horná 14, HZD 
25. Štefan Packa, Ing., 65 r., dôchodca, Šaľa, Družstevná 24, SMER
26. Peter Popluhár, 59 r., technik, Šaľa, B. Nemcovej 6, SMK – MKP 
27. Helena Psotová, Ing., 59 r., ekonóm, Šaľa, Tulipánová 4, SMER 
28. Marián Rakovský, Mgr 33 r., živnostník, Šaľa, Okružná 2, SDKÚ – DS a KDH

Vo štvrtok 26. októbra sa uskutočnila 
verejná prezentácia projektu dvoch 
maďarských miest Miškolc a Nyíre-
gyháza, ktorú zabezpečovalo 
občianske združenie Priatelia Zeme
Zástupcovia občianskeho združenia 
Zelená akcia z Miskolca vysvetlili 
prítomným zástupcom samosprávy 
i štátnej správy, predstaviteľom mests-
kej polície, médií i občianskeho 
združenia Za zdravý život koncepciu 
znižovania počtu divokých skládok, 
spôsoby eliminácie vzniku environ-
mentálnej záťaže nášho životného 
prostredia. Podstata projektu je 
založená na zriadení ekohliadok, 
ktoré pravidelne monitorujú životné 
prostredie a zisťujú porušenie záko-
na o ochrane životného prostredia 
i všetkých záväzných nariadení mes-
ta. Účastníci seminára sa dohodli, že 
zástupcovia združenia Priatelia Zeme 
pripravia text memoranda, ktoré 
po prerokovaní v dotknutých orga-
nizáciách a združeniach by v polovici 
mesiaca november mohlo byť pod-
písané, ustanovené ekohliadky a do 
konca novembra mohol byť urobený 
základný monitoring mesta. Do pro-
jektu majú organizátori snahu zapojiť 
aj okolité obce. Šaľa a okolité obce 
by mohli byť realizátorom pilotného 
projektu v odstraňovaní nežiaducej 
záťaže životného prostredia. Chceme, 
aby sa kvalita života zlepšovala, aby 
občania mesta žili v prostredí krajšom 
i zdravšom. O ďalších krokoch bu-
deme informovať prostredníctvom 
médií i internetovej stránky mesta.

BUDÚ V ŠALI  
EKOHLIADKY?

Mk

Komunálne voľby 2006BUDÚ V ŠALI  
EKOHLIADKY?

Už niekoľko rokov organizuje vedenie 
mesta stretnutie s podnikateľmi. Pred-
stavitelia štátnej správy, samosprávy, 
zástupcovia bankových inštitúcií 
a podnikateľských subjektov sa ku 
konci roka stretávajú, aby v priateľskej 
atmosfére sa porozprávali o tom, aký bol 
kalendárny rok pre zainteresovaných. 
Primátor  mesta na toto stretnutie pozý-
va nielen predstaviteľov podnikov, 
inštitúcií a zariadení mesta, ale aj zo 
širokého regiónu. Stretnutie sa uskutoční 
22. novembra v reštaurácii Patria.

STRETNUTIE S PODNIKATEĽMI

Mk
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Dom kultúry Šaľa
14.11.2006 Divadlo – GUnaGU, Mafi ánske hist.
miesto: Divadelná sála, čas: 19.00 h
16.-18.11.2006 Colourfest 2006 
miesto: všetky sály v DK, čas: 17.00 h
21.11.2006 Beseda o drogách pre stredné školy
miesto: Bábková sála, čas: 10.00 h
22.11.2006 Premietanie pre školské kluby
miesto: Divadelná sála, čas: 14.00 h
2.12.2006 Galavečer Jumping Šaľa
miesto: Divadelná sála, čas: 18.00 h
06.12.2006 Divadlo – WEST
miesto: Divadelná sála, čas: 19.00 h
9.12.2006 Mikuláš
Mikulášske podujatia pre deti spojené so sprie-
vodom po meste a rozsvietením Vianočného 
stromčeka (pred DK a MsÚ).
10.12.2006 Koncert: Gerendás Péter
miesto: Divadelná sála, čas: 18.00 h
16.12.2006 ANGEL HEART´S
vianočné vystúpenia spojené s predajom 
tradičných vianočných výrobkov
verejná zbierka na zakúpenie špeciálnej klima-
tizácie na detské ARO /Kramáre/
čas: 9.00 – 12.00 hod, miesto: centrum mesta

Spoločenský dom Veča
15.11.2006 Šikovné ruky
miesto: klubovňa SD, čas: 14.30 h
19.11.2006 Doba ľadová 2
miesto: veľká sála SD, čas: 17.00 h
22.11.2006 “Chránime sa pred chrípkou”
miesto: veľká sála SD, čas: 14.00 h
25.11.2006 Katarinská zábava
miesto: veľká sála SD, čas: 20.00 – 04.00 h
6.12.2006 Mikuláš
Mikulášske podujatia pre deti spojené so rozsvie-
tením Vianočného stromčeka (pred SD Veča)
8.12.2006 Mikulášska mládežnícka diskotéka
miesto: veľká sála SD, čas: 17.00 – 21.00 h
9.12.2006 Koncert Rock-Stone
miesto: veľká sála SD, čas: 20.00 h
15.12.2006 Šikovné ruky
miesto: klubovňa SD, čas: 14.30 h

Kultúrne stredisko Večierka
14.11.2006 Rómsky klub
miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
18.11.2006 Stretnutie suchovo-postihnutých
miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
20.11.2006 Výstava výtvarných prác detí z róm-
skeho klubu
miesto: KS Večierka, čas: 9.00 – 17.00 h
21.11.2006 Rómsky klub – Tvorivé popoludnie
miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
29.11.2006 Popoludnie pre deti III. ročníka ZŠ
čas: 10.00 h
7.12.2006 Rómsky klub – výroba vian. darčekov
čas: 15.00 h
11.-13.12.2006 Vianočná výstava
čas: 9.00 – 17.00 h
14.12.2006 Rómsky klub – aranžovanie 
vianočných ikeban
čas: 15.00 hK
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Zmena programu vyhradená !!!

ČAJOVŇA MÁ TRI ROKY
Vypiplala sa teda z obdobia prvých 
krokov i padania na zem. Po troch 
rokoch už kráča. Kto sledoval začiatky, 
musí uznať, že majitelia, kamará-
ti, rodina – tí všetci urobili veľa.
Čajovňa na konci vesmíru má svoje 
miesto oveľa bližšie ako hovorí jej ná-
zov. Jej sídlo na Ulici M. R. Štefánika 
poznajú mnohí, pravidelní návštevníci, 
tí náhodilí a sporadickí tiež.

Keďže má čajovňa tri roky, pýtame 
sa Marcela Kollára, organizátora, 
spolumajiteľa, hudobníka, nadšenca 
pre nové životné trendy, cestovateľa, 
proste človeka dneška tri otázky. 
Ako v rozprávke - nás zaujíma, ako 
to vzniklo, čo je dnes a čo nás čaká?

Takže Marcel, ako to vlastne začalo?
Na svojich cestách som počul od jed-
ného Ázijca celkom zaujímavú vec. 
Povedal: „Vy Európania ste celkom 
zvláštni ľudia! Pripíjate si na zdravie 
a pijete alkohol, ktorý zdravie ničí 
a otupuje ducha. My, keď sa stret-
neme, sadneme si k čaju, ktorý sám 
o sebe lieči a myseľ i ducha povzbudí. 
Potom môžeme celé hodiny rozjímať 
o veciach svetských i duchovných.” 
Toto bol u mňa jeden z impulzov, keď 
sa moja európska osobnosť začala, 
aspoň v tomto smere, meniť. Nápad 
spraviť čajovňu prišiel na svet. Priesto-
ry poskytlo vedenie Centra voľného 
času TIP-TOP, a tak sa začala realizá-
cia. Oslovil som ešte pár ľudí, ktorí boli 
touto myšlienkou nadšení a odvtedy mi 
pomáhajú, za čo im patrí veľká vďaka. 
Ako prijala verejnosť tvoje pred-
stavy, čo všetko čaká návštevníka, 
myslím, že v čajovni sa nepije iba čaj?
Po čase som zistil, že podobný názor 
začína zdieľať čoraz viac ľudí. Či je to 
spôsobené módnou vlnou a všeobecným 
rozmachom čajovej kultúry, alebo 
vlastnosťou ľudí stále objavovať niečo 
nové, ťažko povedať. Každopádne na 
Slovensku neexistuje mnoho alternatív 
k „tradičnej” krčmovej kultúre. Podľa 
mňa čajovne majú obrovskú šancu 
sčasti vyplniť toto hluché miesto a dať 

možnosť stretávať sa ľuďom s tro-
cha inými hodnotami a pohľadom na 
svet. Práve preto sa v čajovni organi-
zujú besedy na rôzne témy. O zdraví, 
pomoci ľuďom na africkom konti-
nente, zbližovaní kultúr, duchovnom 
raste..., kde prednášajú ľudia, ktorí sa 
týmto témam venujú profesionálne. 
Takisto v spolupráci s tímom skvelých 
ľudí z MsKS sa uskutočňujú v parku 
pri čajovni rôzne kultúrne podu-
jatia a som pevne presvedčený, 
že táto spolupráca bude naďalej 
fungovať i po zmene vedenia MsKS. 
Čajovňa už druhý rok poskytuje priesto-
ry na školenia učiteľom základných 
a stredných škôl, ktorí sa aktívne venujú 
problematike drog na školách v rámci 
projektu Alternatíva. Pripravuje sa ešte 
i ďalšia, aktívna spolupráca so žiakmi.
V spojení s učiteľmi prvého stupňa 
základných škôl sa vždy na konci 
každého školského polroka organizujú 
pre žiakov stretnutia v čajovni, kde 
majú možnosť ochutnať rôzne druhy 
čajov a špeciálnych nealko nápojov 
s extraktmi rôznych bylín, sú im pred-
vádzané rôzne alternatívne hudobné 
nástroje, ako napr. africké a šamanské 
bubny, austrálske didgeridoo...
Aké máš pocity po troch rokoch 
práce? Čo zaujímavé pripravujete
v najbližších dňoch? 
I keď sa človek, nech robí čokoľvek, 
vždy stretne s negatívnymi ohlasmi. 
Tie pozitívne dnes prevažujú. Už 
aj vďaka tomu, že čajovňa ponúka 
priestory, kde sa nefajčí, nepodáva-
jú sa alkoholické nápoje, dá vždy 
oddýchnuť a prísť na iné myšlienky. 
A ešte jedno pozvanie na záver. 
V dňoch 17. – 19. novembra sa bude 
čajovňa prezentovať na festivale Co-
lourfest v dome kultúry. Všetkých 
milovníkov čaju na toto podujatie 
pozývam a súčasne aj na šálku čaju. 
Čo ešte dodať? Pri návšteve čajovne 
nás čaká príjemné prostredie, pútavý 
program, mladí ľudia, ktorí sa snažia 
o pozitívny obraz využitia času, tvo-
ria niečo nové, držíme im palce.

Mk
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Mesiac úcty k starším

Október už tradične nevie so sebou 
prívlastok mesiac úcty k starším. Odde-
lenie kultúry MsÚ spoločne so zborom 
pre občianske záležitosti a s klubmi dô-
chodcov pripravili viacero príjemných 
stretnutí seniorov. 
Bolo to v jednotlivých kluboch dôchod-
cov v Šali i vo Veči, svoje stretnutie mali 
aj zdravotne postihnutí, bolo tomu tak 
aj v osadách Kilič a Hetméň. Spoločné 
stretnutie seniorov sa uskutočnilo 
v estrádnej sále domu kultúry 12. 
októbra. Preplnená sála bola dôkazom 
toho, že podujatie je u starších občanov 
obľúbené. O program sa postarali vlast-
ným vystúpením. Vystúpili spevácke 
zbory z KD z Hornej ulice i Kráľovskej. 
Každý účastník bol obdarený kvetom, 
nechýbala dobrá nálada, spomienky, 
občerstvenie, samozrejmosťou bolo 

i to, že do tanca  i spevu hrala hudobná 
skupina Klubovanka. Príjemnú atmo-
sféru podujatia vhodne doplnil spevom 
i vlastným hudobným doprovodom 
Zolo Mikó. Jeho vystúpenie malo 
veľký úspech a potešilo srdce i dušu 
prítomných. 
Jednotlivé stretnutie seniorov navštívili 
i predstavitelia mesta: Primátor mesta 
Ing. Baran vo svojich príhovoroch 
poďakoval za vykonanú prácu, záujem 
o súčasné dianie a bol gratulantom so 
želaním pevného zdravia, dobrej nálady 
a spokojnosti. 

Je chvályhodné, že i takýmto spôsobom 
sa preukazuje úcta s k starším občanom, 
pretože si tú úctu zasluhujú. A nie iba 
v októbri, ale celý rok od každého z nás.

Primátor mesta Ing. Tibor Baran pri rozhovoroch so šalianskymi seniormi

Mk

Podľa vyjadrenia riaditeľky Spojenej 
školy v Šali PaedDr. A. Botorčeovej bolo 
schválené zriadenie triedy s rozšírením 
vyučovaním telesnej výchovy so zameraním 
na špecializáciu hádzaná dievčat. Triedu 
s týmto zameraním schválil NSK a so súhlasom 
MŠ SR je zaradená do siete škôl s účinnosťou 
od 1. septembra 2007. Vytvára sa tým možnosť  
pokračovať v kvalitnej príprave mladých hráčok 
v podmienkach strednej školy. V nasledujúcich 
týždňoch sa, podľa vyjadrenia pani riaditeľky, 
pripraví zmluva medzi školou s hádzanárskym 
klubom. Zmluva bude obsahovať všetky pod-
mienky a vzájomné záväzky na kvalitnú existen-
ciu takejto triedy. Teraz záleží na funkcionároch 
hádzanárskeho klubu, aký kvalitný výber 
mladých ta-lentov sa dostane do takejto triedy, 
ako kvalitne bude zabezpečená športová prí-
prava. Trieda bude otvorená v študijnom odbore 
obchodnej akadémie. Čo podnikne hádzanársky 
klub, to nám povedal sekretár klubu pán Ladislav 
Kovács: „Teší nás, že trieda s takýmto zameraním 
v Šali bude. Náborovú a propagačnú prácu bude 
zabezpečovať hádzanársky klub. Do konca roka 
pripravíme aj rámcovú zmluvu medzi klubom 
a školou. Spolu s Mgr. Petrikovičom navštívime 
Močenok, Zlatnú, Nesvady, Sereď, samozrejme 
základné školy v Šali, aby sme ich informovali 
o možnosti kvalitnej prípravy v hádzanej 
a súčasne štúdia na strednej škole. Ak nájdeme 
hádzanársky ta-lent aj inde, nie sú pred ním 
dvere zatvorené. Záujemkyne musia splniť 
podmienky talentovej skúšky, to je základ, 
aby z nich boli študentky školy.“ Počkáme na 
postup klubu i školy. Talentov je dosť. 

Hádzanárska trieda 
schválená

Mk
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29. Pavol Ružanský, Ing., Mgr., 58 r., technik, pedagóg, Šaľa, L. Novomeského 1, koalícia SDKÚ – DS 
a KDH
30. Beáta Stiefl erová , 47 r., podnikateľka, Šaľa, Družstevná 7, SF
31. Nora Švecová, MUDr., 49 r., lekár, Šaľa, Agátová 44, ZSNS
32. Mária Takáčová MUDr., 51 r., lekár, Šaľa, Krátka 3, KSS
33. Ivona Topercerová, Ing., 40 r., ekonóm, Šaľa, M. R. Štefánika 30, nezávislý
34. Jozef Varsányi, Mgr. 60 r., pedagóg, Šaľa, Letná 1, nezávislý

Volebný obvod č. 3
01. Martin Alföldi, MUDr., 38 r., lekár, Šaľa, Kukučínova 42, SDKÚ – DS a KDH
02. Marián Antal, Ing., 27 r., živnostník, Šaľa, Nitrianska 1541, SDKÚ – DS a KDH
03. Jozef Belický, Mgr. 39 r., manažér, Šaľa, Slnečná 7, nezávislý
04. František Botka, Ing., 49 r., strojný inžinier, Šaľa, Lúčna 3, SMK – MKP
05. Pavol Fekete, 28 r., servisný technik, Šaľa, Rímska 3, SDKÚ – DS a KDH
06. Andrej Holásek, 18 r., študent, Šaľa, Nivy 32, S.O.S.
07. Ladislav Jaroš st., 49 r., manažér, Šaľa, Dóžova 27, SMER 
08. Zoltán Káras, 45 r., podnikateľ, Šaľa, Hliník 20, SF
09. Ján Kmeťo, 46, r., strojár, Šaľa, Nivy 7, koalícia SDKÚ – DS a KDH
10. Michal Kohút, 21 r., asistent riaditeľa, Šaľa, Fraňa Kráľa 4, nezávislý
11. Ladislav Košičár, 50r., chemik, Šaľa, Nivy 5, nezávislý
12. Ivan Kováč, Ing., 51 r., živnostník, Šaľa, Nová 2, nezávislý
13. Vladimír Orémus, 55 r., technický pracovník, Šaľa, Fraňa Kráľa 1, ĽS HZDS
14. Roman Peťovský Mgr., 32 r., správca siete, Šaľa Hollého 28,ĽS HZDS
15. Peter Plenta, 21 r., študent, Šaľa, Lúčna 3, koalícia SDKÚ – DS a KDH
16. Miloš Rehák, 39 r., inštalatér, Šaľa, Nivy 27, nezávislý
17. Ľubomír Stredanský, Ing., 59 r, strojný inžinier, Šaľa, Hollého 5, koalícia SDKÚ – DS a KDH
18. Miroslav Sýkora, 29 r., riaditeľ spoločnosti, Šaľa, Partizánska 6, nezávislý
19. Gabriela Talajková, 43 r., živnostník, Šaľa, Lúčna 3, SDKÚ – DS a KDH
20. Tibor Vajda, 39 r., projekt manažér, Šaľa, Gen. Ľ. Svobodu 6, SMK – MKP
21. Štefan Varsányi, 48 r., technik, Šaľa, Nitrianska 10, HZD
22. Erika Velasquézová, Ing., 45 r., pedagóg, Šaľa, Gorkého 3, SDKÚ – DS a KDH
23. Ľudovít Vicena, 42 r., podnikateľ, Šaľa, Narcisová 22, ĽS- HZDS 
24. Tibor Vrábel, Ing., 41 r., podnikateľ, Šaľa, Fraňa Kráľa2, ĽS- HZDS
25. Lucia Zelezníková, 19 r., študent, Šaľa, Narcisová 32, PS redakcia

V poslednom októbrovom týždni sa 
uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mests-
kého zastupiteľstva. Vo štvrtok 26. októbra 
sa zišlo 22 poslancov /3 boli neprítomní/, aby 
prerokovali žiadosť Kórejskej spoločnosti 
Hanil Foam Chemikal Co. Ltd, ktorá by 
v Šali chcela vyrábať baliaci materiál. 
Poslanci svojím uznesením zámer fi rmy 
podporili. Za uznesenie hlasovalo 15 po-
slancov. Mestské zastupiteľstvo odobrilo 
odpredaj mestských pozemkov v lokalite 
pri jestvujúcej ČOV smerom na Vlčany. 
Zastupiteľstvo súhlasilo aj s uzatvorením 
zmluvy o budúcej zmluve a o odpredaji 
nehnuteľnosti pre Kórejskú fi rmu. Kórej-
ská spoločnosť má záujem v I. polroku 
2007 postaviť 2 haly v súlade s územným 
plánom mesta a zamerať sa na výrobu oba-
lovej techniky predovšetkým pre fi rmu 
Samsung. Neskôr majú záujem vyrábať 
obaly aj pre automobilový priemysel na 
Slovensku. Firma poskytne pracovné 
príležitosti pre 50 – 100 zamestnancov.

Bude kórejská fi rma 
stavať v Šali?

Mk

PAMIATKA ZOSNULÝCH
Každý rok začiatkom novembra intenzív-
nejšie spomíname na tých, ktorých sme
poznali. Myslíme viac na tých, ktorých
pozemská púť sa už skončila. 

Sviatok Všechsvätých a Pamiatka zos-
nulých.
Tma a chlad.
November plný úzkostných nálad, stoviek 
svetielkujúcich sviečok, farebných vencov, 
plný spomienok.
Zrazu sa vieme zastaviť, vnoriť do tajných 
kútov vlastnej duše a hľadáme odpovede na 
zmysel našej existencie. 
Život mŕtvych je uložený v pamäti žijúcich, 
povedal Cicero
A naozaj  i dnes
Spomíname...
Tieto dni evokujú spomienku na tých, ktorí 
tu už nie sú. 
A tak skromní a pokorní prinášame na hroby 
či kamenné platne svetielka, aby sme dali 
najavo, že stále spomíname, aby sme vyjad-
rili úctu ich prežitému životu. 
Pamiatka zosnulých - to je deň, ktorý 
prežívame trúchlivejšie ako iné dni, aj keď 
tých svojich blízkych máme v spomienkach 
každý deň. 
Je to deň, keď prichádzame na miesto ich 
posledného odpočinku s modlitbou, slovami 

vďaky či odpustenia, so sviečkou či kyticou. 
V tichých modlitbách prosíme o ich 
večné odpočinutie a myslíme na našu 
pominuteľnosť.
 „Dušičkové“ čaro robí neopakovateľnú 
atmosféru týchto sviatkov - tma, blikajúce 
svetlo kahancov, vôňa horiaceho vosku 
a chryzantém.
Počas týchto sviatkov pravidelne prichá-
dzajú aj na šalianske cintoríny uctievať 
pamiatku zosnulých stovky ľudí z blíz-
keho i ďalekého okolia. Naše cintoríny 
opäť raz rozkvitli stovkami, či tisícka-
mi svetiel a my ponorení do spomienok 
a modlitieb tu nachádzame oázu pokoja 
a zmieru. 
S pocitom vnútorného dojatia stojíme pred 
hrobmi našich starých rodičov, otcov a ma-
tiek, bratov a sestier, manželov a manželiek, 
synov či dcér, priateľov a blízkych v tichom 
zamyslení nad budúcnosťou vo večnosti. 
Hlavou nám víria myšlienky na zosnulých, 
myšlienky na žijúcich, myšlienky na 
smrť, myšlienky na prítomnosť bez našich 
milovaných. 
Spomínajme teda s láskou na dušičky tých, 
ktorí nám boli všetkým. Ing. T. Baran

redakcia

Bohoslužba v cintoríne

Pamiatka zosnulých – 2. november. I tento rok 
uprostred cintorína pri Feketeházyho kaplnke sa 
konala bohoslužba, ktorú celebroval nový kaplán 
v našej farnosti dp. Jozef Michňák. Každoročne 
priestory cintorína sa naplnia veriacimi, aby aj 
touto bohoslužbou boli spolu so svojimi blízky-
mi, ktorí už opustili pozemský svet a modlitbami 
sa upevnili vo viere. Bohoslužby pamiatke zos-
nulých sa účastnili i predstavitelia mesta – primá-
tor Ing. Tibor Baran a zástupca primátora Ing. 
František Botka. V priebehu bohoslužby sakrálne 
piesne zaspieval Mgr. Zoltán Mikó za doprovodu 
Mgr. art. Evy Bogárovej. Bohoslužba za účasti 
veriacich sa konala aj vo večianskom kostole. 
Túto bohoslužbu celebroval dp. Jozef Gallovič.

Mk
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TAKTO   SME   PRACOVALI   PRE   VÁS 
ODPOČET AKTIVÍT ZA JEDNOTLIVÉ OBLASTI ČINNOSTI SAMOSPRÁVY 2003 - 2006

HOSPODÁDENIE MESTA a RATING
pripravilo Oddelenie ekonomické
prínosy heslovite:
•    vysporiadanie dlhov po Mestskom podniku služieb Šaľa   
     s.r.o. a Kultúrno-spoločenskej organizácii mesta
•    zavedenie programového rozpočtovania s cieľom zvýšenia 
     transparentnosti verejných fi nancií
•    každoročne vyrovnaný rozpočet mesta
•    každoročný nárast hodnoty majetku mesta
•    stabilné pozitívne ratingové ohodnotenie mesta 
•    úverová zaťaženosť mesta hlboko pod povoleným zákon
      ným maximom. 

1. Výška rozpočtu mesta za jednotlivé roky:
-    rok 2003:    346 563 tis. Sk
-    rok 2004:    272 336 tis. Sk
-    rok 2005:    351 368 tis. Sk
-    rok 2006:    380 084 tis. Sk
Od roku 2006 mesto zaviedlo systém programového rozpočtovania vý-
davkov  s cieľom zvýšenia transparentnosti verejných fi nancií, posil-
nenia úlohy strategického plánovania s postupným prechodom na 
rozpočtovanie na viacročné obdobie, zvýšenia zodpovednosti správ-
cov jednotlivých položiek rozpočtu za účelné a efektívne vynakla-
danie fi nančných prostriedkov. Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta 
sú vytvorené jednotlivé programy so svojimi špecifi ckými zámermi 
a cieľmi. Programy sú zostavené tak, aby dávali  komplexný pohľad 
na úzko súvisiace výdavky na jednotlivé sféry výdavkov samosprávy. 

2. Hodnota majetku mesta v jednotlivých rokoch:
-    k 31.12.2002:    831 325 tis. Sk
-    k 31.12.2003:    897 741 tis. Sk
-    k 31.12.2004: 1 189 440 tis. Sk
-    k 31.12.2005: 1 279 249 tis. Sk
Z uvedených údajov je zrejmé, že majetok mesta sa odpreda-
jom časti majetku neznižuje, práve naopak, fi nančné prostriedky 
z odpredaného majetku sa ďalej zhodnocujú a investujú do ďalšieho 
majetku mesta, čím hodnota majetku v jednotlivých rokoch rastie.
 
3. Ratingové hodnotenie mesta:
-    rok 2003:    Ba+ /skA+, skP-1 
t.j. Dlhodobý lokálny CRA rating: Kvalitné subjekty s nadpriemer-
nou schopnosťou splácať svoje záväzky, s odporučením sledovania 
budúceho rizika v strednom a dlhšom časovom horizonte. Krátkodobý 
CRA rating: Veľmi dobré v plnení svojich záväzkov v momente ich 
dospelosti.
-   rok 2004:    Ba+ /skA+, skP-1 
-   rok 2005:    ratingové hodnotenie sa spracováva

4. Úverová zaťaženosť mesta: 
V zmysle § 29a ods. 6 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách:
-   rok 2003:    19,15 % (zákonom povolené maximum je 60%) 
Suma ročných splátok istiny predstavovala 6,35 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka (zákonom  povolené maximum je 25 %)
V zmysle § 29a ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách:
-   rok 2004:    10,76 % (zákonom povolené maximum je 60%) 
Suma ročných splátok istiny predstavovala 5,33 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka (zákonom  povolené maximum je 25 %)
-   rok 2005:    21,5 % (zákonom povolené maximum je 60%) 

Suma ročných splátok istiny predstavovala 4,11 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka  (zákonom  povolené maximum je 25 %)
-   rok 2006:    18,51 % (zákonom povolené maximum je 60%) 
Suma ročných splátok istiny predstavovala 3,3 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka (zákonom  povolené maximum je 25 %)

Zostatky nesplatených úverov k 30.6.2006: 98 268 tis. Sk, z toho úvery 
zo ŠFRB, ktoré sa nezapočítavajú do úverovej zaťaženosti v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sú vo výške ne-
splatených 47 967 tis. Sk. (Úverová zaťaženosť sa počíta zo sumy 
50 301 tis. Sk)
Prepočet zostatkov nesplatených úverov ku koncu roka 2006:  
96 735 tis. Sk, z toho úvery zo ŠFRB, ktoré sa nezapočítavajú 
do úverovej zaťaženosti v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách budú vo výške nesplatených 
46 116 tis. Sk. (Úverová zaťaženosť sa počíta zo sumy 
50 619 tis. Sk)

5.  Programové rozpočtovanie
Od roku 2006 sme zaviedli systém programového rozpočtovania vý-
davkov mesta s cieľom zvýšenia transparentnosti verejných fi nancií, 
posilnenia úlohy strategického plánovania s postupných prechodom na 
rozpočtovanie na viacročné obdobie, zvýšenia zodpovednosti správcov 
jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov.
Zámerom programového rozpočtovania bola aj snaha dať základ-
nému dokumentu mesta podobu, ktorá je zrozumiteľná a čitateľná pre 
širokú verejnosť. Programovo sa rozpočtuje výdavková časť rozpočtu 
mesta, pričom rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vy-
nakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdav-
ková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhr-
nom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho 
výsledku. Každý program má špecifi kovaný zámer a ciele programu. 

VÝSTAVBA A INFRAŠTRUKTÚRA 
pripravilo OVaÚR
prínosy heslovite:
a) investičné akcie 2003-2006
Obytný komplex F. Kráľa – tri nájomné bytové domy – 93 b.j. 
– dokončenie a dofi nancovanie vo výške 50.897 tis. Sk
Obytný komplex F. Kráľa – inžinierske siete
– dokončenie a dofi nancovanie vo výške 12.032 tis. Sk
Bytový dom – Hlavná ul. + teplovodná prípojka +chodníky  
– dokončenie a dofi nancovanie vo výške 26.705    tis. Sk
Objekt obchodu a služieb – verejné WC  1.180    tis. Sk 
Prepojovacia komunikácia – Jesenského – Vlčanská 4.860 tis. Sk
Zachytenie a odvedenie dažďových vôd P. Pázmáňa 357 tis. Sk
IBV Orechová – spevnené plochy, chodníky, zeleň 4.051 tis. Sk
Cintorín – chodníky 143 tis. Sk
Kanalizácia Nivy, Jilemnického 1.664 tis. Sk
Vstupné priestory MsÚ 2.540 tis. Sk
Rekonštrukcia MK ul. Hlboká, ul. J. Kollára 1.245 tis. Sk 
Obslužná komunikácia – Feketeházyho 24.261 tis. Sk 
Dokončenie povrch. úprav komunikácii IBV Agátová 1.988 tis. Sk
Okružná križovatka – Nám. A. Dubčeka 11.400. tis. Sk 
Kamerový systém 1.750. tis. Sk 
Rekonštrukcia objektu Základnej školy Ul. Krátka 26.503. tis. Sk 
Obnova a modernizácia domu sociálnej starostlivosti pre deti 
– Okružná ul. 1.000   tis. Sk
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Dánsky veľvyslanec opäť v Šali
Tento mesiac od 16. novembra sa koná v Mestskom kultúr-
nom stredisku v Šali výstava o Dánsku. Návštevníci sa môžu 
zoznámiť s dánskou kultúrou prostredníctvom fi lmov, liter-
atúry a fi lozofi e (Andersen a Kierkegaard), rôznymi dokumen-
tami, fotografi ami, piesňami, ... Podujatie je súčasťou festivalu 
Colourfest. Celé podujatie v Šali poctí svojou návštevou dán-
sky veľvyslanec na Slovensku Jeho excelencia Jorgen Munk 
Rasmussen.  Účasť prisľúbili tiež ďalší významní predstavite-
lia kultúrnej a vedeckej obce. Šaľa sa stáva určitým centrom 
dánsko – slovenského priateľstva.
Dňa 16. novembra 2006 v obradnej sieni mestského úradu bude 
uvedená do života v poradí druhá kniha Dr. Romana Králika 
o dánskom fi lozofovi Sőrenovi Kierkegaardovi. Prezentácie knihy 
sa zúčastní aj dánsky veľvyslanec.

Dánsky veľvyslanec druhý sprava pri odovzdávaní dánskej zástavy

Mk

Vstúpiť, usmiať sa a pocítiť blízkosť odlišnosti... Aj také sú poci-
ty z predchádzajúcich troch ročníkov multikulturálneho festi-
valu COLOURFEST, ktorého brány sa už po štvrtýkrát otvo-
ria v dňoch 16. – 18.novembra 2006 v Dome kultúry v Šali.

Tri dni tanca, hudby, fi lmu, fotografi e a najmä ľudskosti v rozlišnosti 
prezentovaných kultúr sa vo svetle refl ektorov priblížia každému, kto 
sa rozhodne zažiť príjemné chvíle umenia. Colourfest 2006 predstaví 
11 hudobných a tanečných skupín zo Slovenska a Maďarska. Počas 
troch dní ponúkneme návštevníkom festivalu afro – latinské rytmy, 
írsku hudbu, keltskú hudbu, klezmer melódie, autentický cigánsky 
folklór, tanečný dom prostredníctvom maďarského folklóru, latinsko-
americké tance, hĺbku rytmov a perkusií, ezoterickú a elektro-etno 
hudbu či slovenské ľudové piesne okorenené balkánskym folklórom.

Súčasťou festivalu sú dve výstavy fotografi í s tematikou Kosova 
a Kazachstanu a premietanie celovečerných a dokumentárnych fi l-
mov venujúcich sa životu ľudí v rozličných krajinách a kultúrach.

COLOURFEST 2006 prichádza s rôznymi druhmi umenia prezen-
tujúcimi kultúru rôznych národov a národností. Každá krajina, každá 
komunita, každý človek je výnimočný a prejavuje sa iným umelec-
kým vyjadrením. Cieľom hlavného organizátora IV. ročníka multi-
kulturálneho festivalu COLOURFEST 2006 občianskeho združenia 
COLOURS je vyzdvihnúť výnimočnosť a krásu každého ľudského 
umeleckého prejavu bez rozdielu národností, skôr naopak – ukázať, 
aká sila spočíva v každej odlišnosti, aké bohatstvo máme okolo seba, 
ako príjemne je nám žiť v rozmanitosti, ktorá môže ľudí spájať...

Pressburger klezmer band, Ando Drom, Bara Bura, Udu peo-
ple, Shanon.hu či Tropical - to je len niekoľko mien z hudob-
ných a tanečných zoskupení, na ktorých vystúpenia Vás pozý-
vame. Bližšie informácie o festivale nájdete na www.colours.sk

PESTROFAREBNÝ FESTIVALOVÝ NOVEMBER

-st-
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Spoločnosť Menert, s. r. o.  
má pätnásť rokov
Písal sa rok 1991. V tom roku 
bola založená spoločnosť Menert, 
s. r. o.  Jej činnosť bola spočiatku 
zameraná na montáž meračov 
tepla. Neskôr sa činnosť rozšírila 
na celý rad odborných činností 
pre komunálnu sféru.
Píše sa rok 2006. Firma Menert, s. 
r. o. má pätnásť rokov. Dnes pred-
stavuje renomovaného partnera, 
ktorý sa zaoberá projektovaním, 
výstavbou, zatepľovaním bu-
dov, rekonštrukciou striech, 
meraním, reguláciou a údržbou 
energetických zariadení ako 
aj technologických procesov. 
Dnes má fi rma tri divízie, ka-
pitálovo je prepojená na viac-
eré spoločnosti, má širokú škálu 
zámerov a cieľov.
Tieto a ďalšie údaje a fakty boli 
prezentované na spoločenskom 
podujatí pri príležitosti osláv 15. 
výročia založenia spoločnosti 20. 
októbra 2006 v estrádnej sále domu 
kultúry v Šali. Spoločnosť Menert, 
s. r. o. pozvala svojich obchodných 

partnerov, predstaviteľov samos-
právy i štátnej správy, priateľov 
a sympatizantov, aby si spoločne 
toto výročie pripomenuli.
Spoločnosť Menert, s. r. o. si 
nemožno oddeliť od Ing. Mi-
roslava Wöllnera, ktorý stál pri 
zrode fi rmy a dnes ako generálny 
riaditeľ určuje smerovanie a ďalší 
progresívny rozvoj fi rmy. Firma 
je známa doma i v zahraničí, 
má vysoký kredit a neustále sa
rozvíja.
Atmosféru spoločenského podu-
jatia umelecky obohatili herci  
DAB v Nitre Eva Pavlíková a Ma-
rián Slovák, ako aj detský tanečný 
súbor z Vrábeľ.
V našom meste sme sa s fi r-
mou Menert, s. r. o. stretli pri 
rekonštrukcii Základnej školy        
na Ulici Krátka, pri rekonštrukcii 
a výstavbe športovísk na 
základných školách.
S fi rmou sa stretávame aj v ob-
lasti kultúry a športu. Firma 
podporuje viacero klubov:

FK Slovan Duslo Šaľa, FK TJ 
Galanta, Victory Trade – fut-
salový klub Šaľa, HK Junior 
Močenok, Jumping Šaľa.
Pomáha viacerým inštitúciám, 
ako sú MsKS Šaľa, Detská 
farma HUMANITA, Únia ne-
vidiacich a slabozrakých Šaľa, 
Špeciálna základná škola v Šali, 
Rodičovské združenie pri SPŠ 
Šaľa, Domov dôchodcov Šaľa 
a ďalšie inštitúcie.
Pätnásť rokov v živote fi rmy zna-

mená mnoho, mnoho znamená 
pre temer 200 zamestnancov.
Želáme generálnemu riaditeľovi 
Ing. Wöllnerovi, manažmentu 
fi rmy, všetkým zamestnancom 
veľa ďalších úspechov, aby 
sa im darilo, aby aj v ďalších 
rokoch prinášali prosperitu fi rme 
a naďalej boli mecenášmi tak 
ako doteraz.

Mk

Manželia Wöllnerovci pri gratulácii primátora mesta 

SPŠCH  OSLÁVILA  JUBILEUM

Chemická priemyslovka oslávila 30. výročie svojho založenia. Toto 
významné jubileum si pedagógovia, zamestnanci školy, žiaci i poz-
vaní hostia pripomenuli v dňoch 26. a 27. októbra 2006. Bolo to 
v roku 1976, keď 1. septembra sa začalo vyučovať, do 1. ročníka vte-
dy nastúpilo 119 žiakov v 4 triedach. Boli otvorené  tri triedy so za-
meraním na chemickú technológiu a jedna so zameraním na analytickú 
chémiu. Škola tohto zamerania bola prvou a doteraz jedinou strednou 
priemyselnou školou v regióne bývalého západoslovenského kraja.
Vo štvrtok 26. októbra sa v kongresovej sále budovy mestského 
úradu uskutočnil benefi čný koncert pod názvom Nech čas plynie... 
Benefi čného koncertu sa zúčastnili zamestnanci školy, pozvaní hostia, 
ku ktorým patrili primátor mesta Ing. T. Baran i jeho zástupca Ing. F. 
Botka, vedúca odboru školstva NSK    Ing. H. Psotová i prvý riaditeľ 
školy Mgr. Július Morávek, ktorý stál na čele školy plných 16 rokov 
a ktorý predniesol aj slávnostný príhovor. V rámci benefi čného kon-
certu vystúpili študenti Štátneho konzervatória v Bratislave speváci 
Igor Bečár a Csaba Kotlár, huslista Juraj Tomka. Korepetítorkou bola 
Mgr. Dana Hajóssy, ktorá hrou na klavír sprevádzala účinkujúcich. 
V podaní sólistov zazneli ukážky z tvorby    W. A. Mozarta, J. S. Bacha, 
G. Verdiho, M. Sch. Trnavského, A. Moyzesa, B. Smetanu i ďalších 

skladateľov. Prítomní návštevníci dlhotrvajúcim potleskom odme-
nili každé vystúpenie. Škoda len, že časť pedagógov školy nevyužilo 
možnosť byť prítomným na prezentácii vlastnej školy. Piatok 27. októ-
bra patril slávnostnej akadémii, ktorá sa uskutočnila v divadelnej sále 
domu kultúry. Program akadémie bol rozdelený na viacero blokov, 
ktoré boli veľmi vhodne skĺbené do kompozične zaujímavého celku. 
O vzniku školy pred tromi desaťročiami hovoril prvý riaditeľ školy 
Mgr. J. Morávek, prezentáciu školy, jej študijného programu, dosi-
ahnutých výsledkov urobila riaditeľka školy RNDr. J. Pogranová. 
O budúcnosti školy, perspektívach školstva i jubilujúcej školy hovo-
rila vedúca odboru školstva NSK Ing. H. Psotová. Veľmi sugestívnym 
spôsobom podala svoje vystúpenie riaditeľka Spojenej školy, Nivy 2, 
Šaľa PaedDr. A. Botorčeová. Na otvorení školy v roku 1976 recitovala 
ako žiačka gymnázia, neskôr bola aj učiteľkou na SPŠch, o niekoľko 
rokov stála pri zrode SPŠ vo Veči a dnes je riaditeľkou školy, ktorej 
súčasťou je aj SPŠch. Obohatením slávnostnej akadémie boli kultúrne 
vystúpenia. V jednom bloku sa kvalitnými speváckymi, hudobnými 
i recitátorskými výkonmi prezentovali žiaci školy, v druhom bloku sa 
predstavili absolventi školy – spevák a hudobník Robo Papp, taktiež 
bratia Róbert a Zoltán Mikóovci, z ktorých prvý je tiež absolventom 
školy. V závere akadémie odovzdal primátor mesta Ing. T. Baran 
riaditeľke školy RNDr. J. Pogra-   novej ďakovný list a čestnú plaketu. 
V mene NSK ďakovný list s plaketou odovzdala škole Ing. H. Psotová. 
Program slávnostnej akadémie i benefi čný program boli dôstojnými 
podujatiami k jubileu školy. Do ďalších rokov želáme jubilantke veľa 
kvalitnej vzdelávacej práce, úspešných študentov, dobré podmienky 
v zmenených pomeroch. Chceme poďakovať organizátorom poduja-
tia, moderátorkám Ing. Bečárovej i RNDr. Chudej, všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o prezentáciu školy pred učiteľskou i neučiteľskou verejnosťou.

Mk
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Rekonštrukcia komunikácie ul. Vlčanská (splatnosť r.2007-2009) 
12.776   tis. Sk
Pešia zóna Šaľa centrum – 1.etapa – rozostavaná stavba (spl. r.2006 
2010)  41.000  tis. Sk
Informačné kiosky, Šaľa (fi n. príspevok pre VÚC + vlastné náklady)
155  tis. Sk     
Parkoviská a spevnené plochy Šaľa – Veča - rozostavaná stavba
900  tis. Sk
Rekultivácia skládky TKO Hetméň 44.157  tis. Sk

b) zabezpečenie projektových dokumentácii:
Prevádzkové poriadky IS – obytný komplex Fr.Kráľa
Prevádzkový poriadok – kanalizácia Jilemnického, Nivy
Odkanalizovanie regiónu Šaľa – podklady k projektu ISPA
PD „Rekonštrukcia ZŠ Krátka ul.“
PD „Rekonštrukcia ZŠ Horná ul.“
PD „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ 
PD „Obslužná komunikácia“ – k územnému aj k stavebnému povole-
niu
PD „Okružná križovatka – Nám. A.Dubčeka“ 
PD „Rozšírenie a úprava napojenia obsl. komunikácie na Lúčnu ulicu“  
PD „Pešia zóna Šaľa centrum – 1.etapa“
PD „Informačné kiosky, Šaľa“ 
PD „Parkoviská a spevnené plochy Šaľa – Veča“
PD „Rekonštrukcia komunikácie ul. Vlčanská“
PD „Rekonštrukcia križovatky ul. Dolná a Vlčanská“
PD „Slnečné kolektory – objektu Domu dôchodcov ul. Nešporova“

c) ďalšie akcie:
Vyhotovenie dažďovej kanalizácie – Ul. Horná
Vyhotovenie kanalizačnej vpusti – Gorkého ul.
Osadenie kal. košov a bet. práce – Nivy
Oprava verejného osvetlenia – pre BD – Hlavná ul.
Osadenie dopravného značenia – Sládkovičova ul.
Likvidácia vzdušného vedenia – Orechová ul.
Prečistenie kanalizácie – Veča, 2x
Vyhotovenie spevnenej plochy pod kontajnery – Slnečná ulica
Vyhotovenie chodníka na Ul. Hlavnej
Prístupová komunikácia z ul. J.Feketeházyho (obslužnej) k objektom 
Allba, BV Group

d) ostatné aktivity
zabezpečenie vydania územného rozhodnutia k investičným akciám: 
PD „Rekultivácia skládky TKO – Hetmín“, PD „Objekt obchodu a 
služieb – Vlčanská ulica“, PD „Viacúčelové rekreačné zariadenie  Or-
lík“, PD „Obslužná komunikácia“
zabezpečenie vydania stavebného povolenia k investičným akciám 
: PD „Objekt obchodu a služieb – Vlčanská ulica“, PD „Viacúčelové 
rekreačné zariadenie – Orlík“, PD „Rekonštrukcia kultúrneho domu -  
Šaľa“, PD „Obslužná komunikácia“, PD „Okružná križovatka – Nám. 
A. Dubčeka“ , PD „Pešia zóna Šaľa centrum – 1.etapa“, PD „Okružná 
križovatka – Nám. A. Dubčeka“ 
zabezpečenie vyňatia pôdy z PPF :  Rekultivácia skládky TKO Hetméň
zabezpečenie vydania rozhodnutia o odstránení stavby : Verejné 
WC, Vlčanská ulica, 
Sýpka a prevádzková budova – Záhradnícka ul. 
ohlásenie stavebných úprav: Stavebné úpravy „ZŠ – Horná ul.“  pod-
klady, Stavebné úpravy „ZŠ – Krátka ul.“ – podklady, Parkoviská ul. 
Kukučínova, Šaľa, Rekonštrukcia komunikácie ul. Vlčanská
Ohlásenie drobnej stavby: Zachytenie a odvedenie dažďových vôd 
– ul. P. Pázmáňa
Drobná stavba „Lapač tukov – DD“ – podklady, Prístupová komu-
nikácia z ul. J. Feketeházyho (obslužnej) k objektom Allba, BV Group
zabezpečenie vydania rozhodnutia o zmene stavby pred 
dokončením : Obytný komplex F.K. - teplovodná prípojka, Obytný 

komplex F.K. - kanalizácia D 1, D 2
zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia: Materská škola  
Družstevná ul. Šaľa – dodatočné kolaudačné rozhodnutie, Obytný 
komplex F. Kráľa – kanalizácia a vodovod (A, B, C, D1, D2), rozvod 
NN, plyn, 3 bytové domy, Kanalizácia Nivy, Jilemnického, Bytový 
dom – Hlavná ul., Teplovodná prípojka – Hlavná ul., Objekt obchodu 
a služieb-Vlčanská ul., Obytný komplex F. Kráľa – parkoviská a spe-
vnené plochy, Kanalizácia, Jesenského – Vlčanská, Prepojovacia komu-
nikácia, Jesenského – Vlčanská, Obslužná komunikácia - Feketeházyho
riešenie sťažností: -  Smetanová ulica, Kubinová – vybudovanie oka-
pového chodníka,   Dóžova ulica, Vicena – vybudovanie kanalizačnej 
vpusti pred RD,  Hlboká ulica – vlhnutie RD pri SBD, vybudovanie 
kanalizačnej vpusti a odtokového žľabu, Nivy – Vráblik – vybudovanie 
kanalizačnej vpuste  
verejné súťaže – počítače, komunikácia, ÚPN
zabezpečenie činností k projektu fi nancovaného z prostriedkov EÚ  
- Rekonštrukcia objektu Základnej školy Ul. Krátka – monitorovacie 
správy, žiadosti o platbu, - Rekultivácia skládky TKO Hetméň – moni-
torovacie správy, žiadosti o platbu, žiadosti o zúčtovanie predfi nan-
covania.

Po prvých rokoch opatrení, ktoré boli akousi nebadateľnou, ale nevyh-
nutnou prípravou pre investičné akcie väčšieho rozsahu sa dostávame 
pomaly do viditeľných fáz, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú života 
našich občanov. V dnešných dňoch iste neunikli nikoho pozornosti roz-
kopané ulice nášho mesta. Jednak sa realizuje dlho pripravovaný pro-
jekt Odkanalizovania regiónu Šaľa z prostriedkov fondu ISPA (projekt 
bude fi nišovať v marci 2007), ale v plnom prúde sú už aj práce na pešej 
zóne. Tej predchádzali viaceré vzájomne previazané investičné akti-
vity. Prvou bolo zjednosmernenie ulíc Kráľovská a Štúrova, čo bolo 
vynútenie petíciou občanov z tejto časti mesta. Následne išlo o vybu-
dovanie obslužnej komunikácie, ktorá vedie rovnobežne s Hlavnou uli-
cou a dostala pomenovanie ul. Feketeházyho a ktorá bola takým prvým 
základným predpokladom pre následnú realizáciu zámeru pešej zóny. 
Zároveň sa vybudovala okružná križovatka na Námestí A. Dubčeka (pri 
Olympii) a zrekonštruovala sa komunikácia na ulici Vlčanskej. Okrem 
mestom realizovaných aktivít ešte množstvo opráv rozvodov realizujú 
plynári, či vodárne. Uvedené aktivity spojené so stavebnými prácami 
boli a sú spojené s určitými obmedzeniami, ktoré z časti komplikujú 
život Šaľanov, no opratí sa vydržať. Mgr. Jozef Belický

prednosta Mestského úradu v Šali

Vynikajúci úspech na Majstrovstvách Európy v disco tan-
coch detí a mládeže v Nemeckom meste Bochum získala 
v kategórii sólových tanečníc Viktória Borovská, žiačka 
ZŠ s VJM v Šali a členka tanečného klubu Jumping, ktorý 
pracuje pri MsKS v Šali. Spomedzi 39 pretekárok z 13 kra-
jín Európy získala bronzovú medailu. Po 6. mieste na Maj-
strovstvách sveta v Helsinkách dosiahla ďalší prenikavý 
úspech. K dosiahnutému umiestneniu blahoželáme. Zároveň 
ďakujeme všetkým, ktorí jej pomáhajú v športovom raste.

Viktória v Nemecku bronzová

Mk

Podľa získaných informácií má byť rekonštrukcia centra 
mesta – 1. etapa ukončená do 24. novembra 2006. Postup 
prác a tempo prác síce tomu nenasvedčujú, verme však, 
že občania túto časť mesta budú môcť už avizovaným 
dňom aj začať používať. Všetci so záujmom sledu-
jeme postup prác, dúfame, že stavbári termín dodržia.

Otvorenie rekonštruovanej časti centra mesta

Mk
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Blíži sa koniec volebného obdobia
primátor mesta Ing. Tibor Baran hodnotí

V októbrovom čísle mesačníka sme uverej-
nili stanoviská a názory primátora na 
niekoľko oblastí rozvoja mesta. V tomto 
čísle zverejňujeme druhú časť príspevku, 
primátor mesta zaujíma stanovisko k prob-
lematike školstva, kultúry a športu, k skva-
litneniu služieb občanom, naznačuje i ďalšie 
smerovanie rozvoja mesta.

Myslím, že Šaľa má budúcnosť v presad-
zovaní svojich kvalít aj v iných oblastiach 
života, ako je napr. kvalitné školstvo, 
kultúra a šport. 
Po oddlžení školstva a vytvorení spoločného 
obecného úradu na úseku školstva sme mohli 
pristúpiť k príprave návrhov koncepcie roz-
voja školstva. Je mi ľúto, že sa doposiaľ naše 
zastupiteľstvo nedokázalo nejako vysporiadať 
s problematikou optimalizácie školstva. De-
mografi a a ekonomika sú neúprosné a vy-
hýbanie sa nepríjemným rozhodnutiam nie je 
v prospech veci. 
Verím, že si každý všimol zrekonštruovaný 
objekt Základnej školy na Krátkej ulici, kde 
nastúpili prváci po prázdninách do vyno-
vených priestorov. Tento projekt bol fi nan-
covaný z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky, z grantu Stredoeuróp-
skej nadácie a  čiastočne aj prostriedkov 
mesta Šaľa.
Naším zámerom je zrealizovať aj rekon-
štrukciu ZŠ J. Murgaša, ktorej projekt bol 
taktiež úspešný a je zaradený do zásob-
níka projektov. Do rozpočtov škôl na rôzne 
činnosti sa podarilo získať takmer 3 mil. Sk 
prevažne zapojením sa do medzinárodných, 
či národných projektov. 
Pokúsili sme sa oživiť spoluprácu samo-
správy so študentským parlamentom v našom 
meste. Mrzí ma však, že po úvodných stretnu-

tiach a nadšení sa tento proces komunikácie 
mladej generácie s predstaviteľmi mesta utl-
mil. Neznamená to ale, že sme stratili prehľad 
o ich problémoch. Naopak verím, že našou 
prácou vzbudíme aktívnejší prístup mládeže 
k otázkam samosprávy.
V uplynulých mesiacoch dostali časti troch 
športových areálov pri našich základných 
školách nový šat. Kvalitné prírodné futba-
lové ihrisko na ZŠ Krátka ul., multifunkčné 
ihrisko s umelým povrchom vhodné na 
futbal, tenis a iné hry na ZŠ J. Murgaša 
a futbalové ihrisko s umelým povrchom na 
ZŠ Pionierska sú pripravené slúžiť nielen 
žiakom, ale aj širokej športovej verejnosti. 
Rovnako ma teší, že sa nám podarilo po 
znovu sprevádzkovaní plavárne tieto služby 
pre občanov udržať, hoci každodenne 
zápasíme s mnohými problémami.   
Získali sme do majetku mesta i kolkáreň 
ako ďalší prvok v širokej ponuke športovísk 
mesta. V budúcom období k prioritám mesta 
patria rozsiahle investície do existujúcich 
športovísk samozrejme s  udržaním mini-
málne súčasnej úrovne podpory samotnej 
športovej činnosti. 
Zo spätnej väzby od občanov môžem 
konštatovať, že došlo k zlepšeniu aj 
v kultúrno-spoločenskom živote mesta, 
o čom svedčí obľúbenosť a stále väčší záu-
jem o podujatia, ako napr. Celoštátna pre-
hliadka detskej dramatickej tvorivosti – Zlatá 
Priadka, multikultúrny festival Colourfest, 
Bažant kinematograf, Kultúrne leto, Jarmok 
tradičných remesiel, Medzinárodný festi-
val speváckych zborov, Šaliansky Maťko, 
Večianske slávnosti, tradičné hody a mno-
ho akcií pre deti. Som hrdý aj na všetkých 
tanečníkov, spevákov, hudobníkov a iných 
umelcov, ktorí vystupujú vo farbách mesta.
Nami podaný projekt rekonštrukcie Domu 
kultúry bol taktiež zaradený do zásobníka 
schválených projektov, ktorý by mal byť 
v budúcom roku realizovaný, samozrejme 
za predpokladu, že naša nová vláda neu-
robí zásadné zmeny v týchto opatreniach.
Napriek snahe o získanie prostriedkov 
na vybudovanie kúpaliska a priľahlých 
športovísk náš projekt nebol úspešný, ale 
v nasledujúcom programovom období opäť 
využijeme možnosť na získanie nenávrat-
ných fi nančných prostriedkov na riešenie 
tohto pre Šaľu významného bodu, či už 
ako žiadateľ alebo ako partner projektu 
v spolupráci s inými mestami, tak ako tomu 
bolo doteraz.
Rozvojové línie všetkých týchto oblastí 
boli schválené v rámci Programu sociál-
neho rozvoja ako základného strategického 
dokumentu. 
Za pomoci zástupcov tretieho sektora najmä 

Katolíckej jednoty Slovenska a v spolupráci 
so zástupcami Fondu sociálneho rozvoja sa 
nám podarilo predložiť a následne schváliť 
Koncepciu rozvoja sociálnej pomoci pre 
ľudí bez domova. Na základe neho sme 
pristúpili aj k napĺňaniu jeho prvého bodu, 
ktorým by malo byť vybudovanie hygie-
nickej stanice pre bezdomovcov, ktorá by 
im zároveň poskytovala možnosť oprania 
šatstva.  
Osobitne vyzdvihujem spoluprácu mesta 
a jednotlivých klubov dôchodcov. Disku-
sie s ich zástupcami nám neustále prinášajú 
nové podnety a pohľady na dianie v meste. 
Spoločné podujatia, ktoré organizujeme, 
napĺňajú svoj cieľ. Verím, že  hlavne 
k spokojnosti našich seniorov.
Celkovo musím  pozitívne hodnotiť, že za 
toto obdobie došlo k výraznému posunu 
vpred vo vzťahoch mesta a tretieho sektora. 
Veľmi úspešná bola prvá aukcia výtvarných 
diel autistických detí, spracoval sa adresár 
mimovládnych organizácií v okrese Šaľa 
ako výsledok projektu Piliere demokracie 
2005. 
Nepodarilo sa nám žiaľ zatiaľ rozšíriť do-
mov dôchodcov, ktorého kapacity sú dlho-
dobo naplnené a rovnako napriek snahám 
ešte nie je vyriešený ani problém vybu-
dovania priestorov pre bývanie s nižším 
štandardom.
Za úspech považujem vybudovanie kame-
rového systému, ktorý najmä preventívnym 
spôsobom prispieva k bezpečnosti v meste 
a ochrane majetku mesta. Aj do fi nancova-
nia tohto projektu sme získali nenávratné 
prostriedky, tentoraz z fondu rady vlády. 
Pred cca 10 mesiacmi rady mestskej polície 
v službách občanom rozšíril kolektív 
chráneného pracoviska, ktorý monitoruje 
dianie v meste prostredníctvom kamerového 
systému. Som veľmi rád, že sa jeho členom 
podarilo integrovať do pracovného režimu 
mestskej polície.
S účelom skvalitnenia služieb obča-
nom a pre jednoduchšie vybavovanie 
požiadaviek občanov od 1. januára 2004 je 
v prevádzke kancelária prvého kontaktu. 
Najčastejšie navštevované pracoviská, ako 
evidencia obyvateľov, pokladňa, matrika 
a kancelária pre overovanie a osvedčovanie 
listín  a podpisov na listinách sú sústredené 
na prízemí MsÚ. Okrem matriky tieto pra-
coviská v rámci stratégie skvalitňovania 
služieb občanom od apríla 2006 poskytujú 
svoje služby aj počas sobôt v čase od 8.00-
12.00 h. Úrad sme sprístupnili aj našim 
deťom, prebehli exkurzie pre žiakov škôl, 
kde sme predstavili úrad a jeho oddelenia, 
činnosti, ktoré mestský úrad zabezpečuje, 
samosprávu a jej fungovanie.
Pokroky sme urobili aj v oblasti 
komunikácie s občanmi a dostup-
nosti informácií.
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Myslím, že regionálna televízia, s ktorou 
sme nadviazali spoluprácu, prispieva 
k spokojnosti občanov a je významným 
prvkom v informovanosti našich občanov. 
Prostredníctvom nej môžu teraz už i Šaľania 
získať informácie nielen z diania v našom 
meste, ale aj v okolitých mestách či ob-
ciach. Majú možnosť porovnávať či už 
problémy, ktorým čelia jednotlivé samo-
správy,  ale aj podujatia, ktoré sa organizujú, 
jednoducho spoznávajú svoj región, jeho 
radosti i starosti. 
Je to určitý kompromis, pretože nie 
každá obec či mesto má záujem, či pro-
striedky na prevádzkovanie vlastnej tele-
vízie. V konečnom dôsledku je podstatné 
to, že sa informácie dostanú k občanovi. 
Regionálna televízia ponúka taktiež aj Tele-
text, kde sa nachádzajú jednak základné 
kontakty a údaje, ale aj aktuálne novinky 
v skratke. 
K medializácii mesta by som snáď ešte do-
dal, že nás teší pozitívna spolupráca s viace-
rými regionálnymi, či celoslovenskými 
médiami. Na zamyslenie je žiaľ často níz-
ka účasť zástupcov médií na tlačovkách, 
čo však na druhej strane možno chápať 
v istom smere aj ako spokojnosť so zá-
sobovaním informáciami prostredníctvom 
tlačových správ zasielaných naším referá-
tom marketingu a komunikácie všetkým 
spolupracujúcim médiám v rovnakej podobe 
a v rovnakom čase.   
Úspešne bol zrealizovaný náš spoločný 
projekt s ďalšími 7 obcami a mestami 
Slovenska v oblasti informatizácie samo-
správy. Na území mesta Šaľa sa objavili 4 
nové infokiosky, prostredníctvom ktorých 
si kedykoľvek môžu naši občania, ale 
i návštevníci vyhľadať množstvo informácií 
priamo z internetovej stránky nášho mesta 
alebo z ďalších užitočných stránok, ako 
napr. vyhľadávanie pracovných ponúk, ... 
Rovnako môžu svojím známym zaslať e-
mailovú správu v podobe hlasového odkazu 
či krátkej videonahrávky. Podľa prvých 
štatistík po ukončení skúšobnej prevádzky 
nás veľmi teší, že tieto infokiosky sú naozaj 
využívané.
Nakoľko Komisia pre informovanosť verej-
nosti zriadená mestským zastupiteľstvom 
nesplnila očakávania a neprišla s návrhom 
systémových opatrení na skvalitnenie komu-
nikácie s verejnosťou, občania častejšie 
využívajú možnosť získať informácie aj up-
latnením zákona č. 211/2000 Z.z. o slobod-
nom prístupe k informáciám. Všetky takéto 
žiadosti a naše odpovede sú zverejňované aj 
na našej internetovej stránke, ktorá postupne 
nadobudla podobu kvalitatívne vysokohod-
notného informačného zdroja a je zásobo-
vaná pravidelne aktuálnymi informáciami 
z diania v meste.
Na záver by som chcel aj touto cestou 
poďakovať všetkým pracovníkom úradu, 

ktorí maximálnym nasadením a svojou zod-
povednou prácou  v prospech samosprávy, 
mesta a jeho obyvateľov zabezpečovali 
a zabezpečujú služby občanom. Myslím, 
že v konečnom dôsledku všetky spomínané 
výsledky práce sú dôkazom angažovanosti 
každého poslanca mestského zastupiteľstva, 
zamestnanca v službách mesta, mestských 
organizácií a ich jednotiek.
Som rád, že sme vybudovali veľmi dob-
rý základ pre nasledujúce roky, pripravili 
mnohé aktivity a zabezpečili fi nancie na ich 
realizáciu. Ale som zároveň presvedčený, že 

je ešte nespočetné množstvo aktivít, ktoré 
môžeme a musíme pre mesto urobiť. Máme 
na to vedomosti, kvalifi kovaných a zaniete-
ných ľudí, kontakty a presne zadefi nované 
smerovanie cesty, na ktorú Šaľa pred štyrmi 
rokmi nastúpila. Verím, že k pokračovaniu 
našej práce dostaneme aj mandát od 
občanov.

Toľko primátor mesta. Redakčná rada 
ďakuje Ing. Tiborovi Baranovi za poskytnutie 
hodnotiacich stanovísk a názorov na hlavné 
priority mesta.     Mk

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac júl - počet priestupkov 

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

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa

Priestupok Názov priestupku Počet

VZN 3 Obchodná a podnikateľská činnosť 2

VZN 3/03 O ochrane ovzd.pred zneč. lát.a o popl. za zneč. ovzdušia 5

VZN 6 O používaní zábavnej pyrotechniky 1

VZN 7 O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách 4

VZN 8 O udrž. všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe 
zelene

36

VZN 14 O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň. opustených 
voz.

14

VZN 16 O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy 2

VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach držania psov 23

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 57

§ 47 Verejný poriadok 51

§ 49 Občianske spolunažívanie 29

§ 50 Proti majetku 39

Zákazové 
značenia

Dopravné značky 20

Dop. nehody 7

Trestné činy 11

Iné prípady 59

Spolu: 360

Blok. pokuty: 39 pokút v celkovej  sume 11 400 .- Sk

Z policajného zápisníka
Dňa 6. 10. 2006  o 10.35 h 
sa dopustili predaja bez povolenia 18 
-  ročný B.R. a 38 -  ročný S.M.  z Ru-
munska. Hliadka MsP páchateľom 
uložila  blokovú pokutu 500,-Sk.

Dňa 10. 10. 2006 o 13.05 h  
22 -  ročný  I.K. fetoval toluén na Ul. Pázmá-
ňa. Menovaný bol hliadkou MsP prevezený 
na psychiatrickú ambulanciu, nakoľko tam 
už bol liečený. Prípad riešený dohovorom.

Dňa 13. 10. 2006 o 10.00 h 
sa dopustili dve osoby porušenia VZN č.16 
a to tým, že vylepili plagáty bez po-

volenia mimo miest na to určených. 
Jednalo sa o 33 - ročného P.U. a 25 - 
ročnú S.Š. Prípad riešený dohovorom.

Dňa 15. 10. 2006 o 1.45 h 
22 - ročný B.Š. z  Galanty  rozbil okno 
na predajni Kala na Hlavnej ul. Meno-
vaný škodu uhradil a za priestupok mu 
bola uložená bloková pokuta 500,-Sk.

18. 10. 2006 o 11.10 h 
odcudzila 20 - ročná R. D. zo Šale a 19 - 
ročný M. Sz. zo Selíc   peňaženku s obnosom 
3 500,-Sk. Hliadka mestskej polície podľa 
popisu zadržala menovaných a obnos vrátila 
poškodenej 61 -  ročnej H.A. MsP páchate-
ľom uložila blokovú pokutu 1 000,-Sk.

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


