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z matriky

NAŠI jubIlANTI
október

85 rokov: Terézia Haberlandová, Terézia Gal- »
ková, Mária Hadnaďová, Júlia Kárászová
80 rokov: Magdaléna Mészárosová, Helena  »

Hrnčárová, Michal Franko, Vilma Šiagiová,                                                                                               
Alžbeta Horváthová, František Rudnoky, Irena 
Petrová
75 rokov: Božena Iringová, Evžen Slušný,  »
Alžbeta Bečková, Rozália Husáriková, Alžbeta 
Máhrová, Ing.Michal Malárik, Imrich Király

INzERujTE u NÁS
Formát A5

veľkosť čiernobiela farebná
1/4 strany 875 Sk (29,04 €) 1 750 Sk (58,09 €)

1/3 strany 1 200 Sk (39,83 €) 2 400 Sk (79,67 €)

1/2 strany 1 750 Sk (58,09 €) 3 500 Sk (116,18 €)

1 strana 3 500 Sk (116,18 €) 7 000 Sk (232,36)

ceny sú konečné
Prerátané konverzným kurzom 30,126 Sk/€
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
uzávierka ďalšieho čísla: 15. 12. 2008

kontakt: noviny@sala.sk
031 / 770 2351

z MATRIKY
občania mesta Šaľa, narodení v októbri »

Jasmin Bucak, Hana Sedlárová, Lucia Vyletelová, Lau-
ra Horváthová, Lukáš Hečko, Jakub Kováč, Tatiana Pá-
linkášová, Gayatri Kolláthová, Viktória Mészárošová, 
Adam Takáč, Nina Karasová, Andrej Mihálik, Petra 
Majerníková, Viliam Gál, Erik Táborský, Hana Sýkoro-
vá, Aneta Lévaiová, Katarína Reháková, Jakub Paldan, 
Terézia Lelovicsová, Samuel Maršálek, Sofia Maršáleko-
vá, Matej Vánik, Maxim Brosch, Jakub Kminiak, Edina 
Hakszerová, Kristína Henešová, Andrej Čopjan, Eliška 
Prágerová, Richard Harabrín, Samuel Straňák.

občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manžel- »
stvo v októbri

Ing. Branislav Bugri a Ing. Klaudia Rákociová, Róbert Le-
nický a Lenka Hánová, Ing. Štefan Füle a Aneta Forrová, 
Attila Vas a Kristína Hučková, Ladislav Kováč a Ing. Zu-
zana Tóthová, Dušan Deglovič a Denisa Mészárosová rod. 
Ďuračková, Jaroslav Klimaj a Iveta Takáčová, Mgr. Patrik 

Kušnír a Ing. Monika Hrbatá, Jiří Klena a Bibiána Bujáková, 
Dušan Jurček a Daša Slobodníková, Róbert Kuki a Veronika 
Crkoňová, Juraj Pápay a Silvia Littvová, Jozef Baran a Mo-
nika Betáková, Milan Moťovský a Ivana Sekerešová, Mar-
tin Durza a Veronika Molnárová, Lubomír Šárközi a Erika 
Karvaiová, Ing. Jozef Krajčovič a Miriama Matláková, Ró-
bert Szabo a Annamária Morovicsová, Peter Benčík a Mária 
Sklenárová, Róbert Zadrabaj a Lucia Lauková, Ing. Imrich 
Kelemen a Martina Kováčová.

občania mesta Šaľa, ktorí zomreli v októbri »
Helena Jakubčíková  (67), Júlia Tóthová  (88), Anna Baláz-
sová  (85), Gejza Gubica  (86), Alojz Kopáčik  (78), Jozef 
Zajaček  (54), Arpád Molnár  (65), Rozália Farkašová  (82), 
Bohumil Hrdý (72), Emília Rickerová  (95), Gizela Cagáči-
ková  (87), Anna Hátašová  (66), Juraj Zubo  (63), Peter Ba-
boš  (63), Irena Benešová (86), Mária Kumaiová (72), Ignác 
Hučko (74), Jozef Farkaš (77), Veronika Novická (71).

referát evidencie obyvateľstva

ŠTATISTIKA ObYVATEĽOV MESTA
mesiac Prírastok úbytok spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

október 2008 31 17 19 49 24 112

referát evidencie obyvateľstva
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verejná súťaž

MESTO ŠAĽA
V Y H l A S u j E

ObcHOdNú VEREjNú SúťAž 
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

P redmetom obchodnej verejnej súťaže je 
predloženie ponuky na kúpu pozemku na-

chádzajúceho sa v k.ú. Šaľa za ČS SHELL v Šali-
Veči  na Ul.Fraňa Kráľa,  časť parc.č.3080/13, za-
stavaná plocha a nádvoria o výmere cca 6 170 m2  
a  časť parc.č.3080/48, zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere cca 460 m2, t.j.  ponúkaná výmera cel-
kom cca 6 630 m2 (výmera bude upresnená  geo- 
metrickým plánom).  Funkčné využitie plochy 

vyplývajúce z ÚP je vyššia alebo základná vyba-
venosť  a príslušné verejné dopravné a technické 
vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť býva-
nie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné. 
 
odporúčané aktivity – športové cen-
trum, medicínske centrum, polyfunkcia ty-
pu – prechodné ubytovacie hotely a relax.  
 

O NAjVýHOdNEjŠIu PONuKu NA KúPu POzEMKu 

zA ČS SHEll V ŠAlI-VEČI
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samospráva

Súťažné podklady  je  možné  vyzdvihnúť na   Mest-
skom  úrade v   Šali,   Referát  správy   majetku   mesta, 
3. poschodie, č.d. 302 odo dňa vyhlásenia súťaže, 
t.j. od 12.11.2008 v čase od 8.00 hod do 14.00 hod. 
 
Súťažné návrhy možno zasielať na adresu : Mest-
ský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, 
(rozhodujúci je dátum na prezentačnej  pečiat-
ke MsÚ), príp. osobne predložiť na  MsÚ, kan-

celária č.d. 302 do 08.01.2009  do 1400 hod.       
Vyhlasovateľ  umožní  uchádzačom   obhliadku  
pozemku  dňa  01.12.2008  so zrazom uchádza-
čov o 1000 hod,  pred budovou MsÚ v Šali.

Kontaktné osoby:  
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4, 

Bc. Miloslava Bartíková: tel. č. 031/770 5981-4, 
kl.107, 123,  

MÁTE zÁujEM PRAcOVAť V KOMISIÁcH 
zRIAdENýcH PRI Msz V ŠAlI?

N a decembrovom rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Šali, vzhľadom k tomu, 

že sa uvoľnilo niekoľko miest v komisiách, budú 
poslanci voliť nových členov komisií. V prípade 
záujmu pracovať v niektorej z komisií sa môžte 
prihlásiť najneskôr do 9. decembra 2008. Pošlite 
svoj krátky životopis a názov komisie e-mailom 
na adresu meciar@sala.sk alebo poštou na adre-
su Jozef Mečiar, Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 
7, 927 15 Šaľa.

 
mestské zastupiteľstvo v Šali má zriadených 6 
stálych komisií.

1 ) komisia sociálna a pre mládež, šport a 
neziskové organizácie

Oblasti pôsobenia komisie:
a) sociálna sféra
b) zdravotníctvo
c) mládež
d) šport
e) nakladanie s obecnými bytmi
f) spolupráca s neziskovými organizáciami

2 ) komisia hospodársko-finančná 
Oblasti pôsobenia komisie:

g) rozpočet

h) podpora podnikania
i) správa majetku mesta

3 ) komisia územného plánovania, do-
pravy a životného prostredia

Oblasti pôsobenia komisie:
j) územné plánovanie
k) výstavba
l) doprava
m) životné prostredie
n) verejný poriadok

4 ) komisia pre strategický rozvoj
Oblasti pôsobenia komisie:

o) strategický rozvoj a plánovanie
p) komunikačná a mediálna politika mesta
q) informatizácia samosprávy
r) čerpanie fondov EÚ

5 ) komisia školstva
Oblasti pôsobenia komisie:

s) školstvo

6 ) komisia kultúry
Oblasti pôsobenia komisie:

t) kultúra
u) zbor pre občianske záležitosti 

II. ROČNÍK VIANOČNýcH TRHOV  
12.12.2008 - 22.12.2008
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verejná súťaž

MESTO ŠAĽA
V Y H l A S u j E

ObcHOdNú VEREjNú SúťAž 
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

P redmetom obchodnej verejnej súťaže je 
predloženie ponuky na kúpu pozemku 

nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, odčleneného z are-
álu Základnej školy na Hollého ulici v Šali – Veči, 
časť parc.č. 3198/114 podľa GP č. 40/2008, overe-
ného Správou katastra Šaľa dňa 15.08.2008 pod č. 
327/08 novovytvorená parc.č. 3198/348 o výmere 2 
379 m2. V rámci súťažných podkladov je potrebné 
predložiť podnikateľský zámer využitia pozemku. 
 
Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Mests- 
kom úrade v  Šali, Referát správy majetku mesta, 
3. poschodie, č.d. 301 odo dňa vyhlásenia súťa-
že, t.j. od 12.11.2008, vždy v čase od 8.00 hod. do 

14.00 hod. Vyhlasovateľ umožní uchádzačom ob-
hliadku pozemku dňa 03.12.2008 so zrazom uchá-
dzačov o 10.00 hod. pred budovou MsÚ v Šali. 
 
Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mest-
ský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, 
príp. osobne predložiť na MsÚ, kancelária č.d. 
301 do 13.01.2009 do 1400 hod.

Kontaktné osoby: 
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4, 

Ing. Denisa Polónyiová: tel. č. 031/770 5981-4, 
kl.107, 123 

O NAjVýHOdNEjŠIu PONuKu NA KúPu POzEMKu  

OdČlENENÉHO z AREÁlu zÁKlAdNEj ŠKOlY NA

HOllÉHO ulIcI V ŠAlI - VEČI PARc.Č. 3198/114 (NOVA

PARc.Č. 3198/348) O VýMERE 2379 M2
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inzercia

HĽAdÁTE PRÁcu???
Spoločnosť  euro dabo s.r.o. rozbieha nábor nových zamestnancov

Ide o výrobný závod na prípravu, spracovanie a distribúciu výrobkov z expandovaného po-
lypropylénu (EPP) a expandovaného polystyrénu (EPS) klasickým spôsobom, t.j. s využitím 

tepla a lisovaním vstupného materiálu na účelových strojoch. 

1.sPrÁvCa kanCeLÁrie
- plynulá angličtina

Popis práce:
- všeobecné podnikové obchodné záležitosti

- celkové riadenie, správa
- riadenie odbytu 

2. strojný inŽinier
- stredná znalosť angličtiny

Popis práce:
- kontrola a riadenie výroby

- kontrola kvality 

3. oPerÁtor výroby
Popis práce:

 - vyberanie výrobkov zo strojov a balenie
 

Ponúkame: 
trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v 

sobotu a nedeľu, dochádzkové odmeny

Žiadosti o prijatie do zamestnania s uvedením názvu vybraného profilu-pozície spolu s profesným 
životopisom posielajte na: Mestský úrad v Šali, Referát pre rozvojovú stratégiu a ŠF – heslo EURO 

DABO(Ing.Stanislava Rosivalová), Nám.Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, resp. e-mailon na:   s.rosivalova@
centrum.sk, hrkim@dabo21.com
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Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! 

Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! Využite príležitos  ! 

  

UUPPOOZZOORRNNEENNIIEE  !!  
  

VVýýddaajj  tteepplleejj  ppoolliieevvkkyy  aa  aajjuu    
pprree  uuddíí  bbeezz  ddoommoovvaa  

  
  bbuuddee  pprreebbiieehhaa   ddeennnnee  vv  oobbddoobbíí  oodd  11..  ddeecceemmbbrraa  22000088  

ddoo  2288..  ffeebbrruuáárraa  22000099  vv  aassee    
  

oodd  1122..0000  ddoo  1133..0000  hhoodd..    
  
  

vv  aarreeáállii  bbýývvaallééhhoo  kkúúppaalliisskkaa  ((mmoommeennttáállnnee  ssííddlloo  sskkaauuttiinngguu  ŠŠaa aa))  ..  
  

Pozor!
zimná akcia: 

zĽava 50%
do 19. 12. 2008

Montáž január - jún 2009

rkatrade, s. r. o.
autorizované zastúpenie INCON

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

sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk
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POHOTOVOSť 

lEKÁRNÍ
Október November December 

dátum lekáre  dátum lekáre  dátum lekáre  
1.10. Dr. Max 1.11. Dr. Max 1.12. Modrá 

lekáre  
2.10. Lekáre  v 

poliklinike 
2.11. Lekáre  v 

poliklinike
2.12. Ve a 

3.10. Modrá 
lekáre  

3.11. Ve a 3.12. ZACH 

4.10. ZACH 4.11. ZACH 4.12. Salix 
5.10. Alia 5.11. Salix 5.12. Alia 
6.10. Ve a 6.11. Alia 6.12. Modrá 

lekáre  
7.10. ZACH 7.11. Sovanis 7.12. Sovanis 
8.10. Salix 8.11. Mestská 

lekáre  
8.12. Sovanis 

9.10. Alia 9.11. Modrá 
lekáre  

9.12. Mestská 
lekáre  

10.10. Sovanis 10.11. Mestská 
lekáre  

10.12. Dalen 

11.10. Salix 11.11. Dalen 11.12. Dr. Max 
12.10. Sovanis 12.11. Dr. Max 12.12. Lekáre  v 

poliklinike 
13.10. Mestská 

lekáre  
13.11. Lekáre  v 

poliklinike
13.12. Ve a 

14.10. Dalen 14.11. Modrá 
lekáre  

14.12. Mestská 
lekáre  

15.10. Dr. Max 15.11. Dalen 15.12. Modrá 
lekáre  

16.10. Lekáre  v 
poliklinike 

16.11. Ve a 16.12. Ve a 

17.10. Modrá 
lekáre  

17.11. ZACH 17.12. ZACH 

18.10. Alia 18.11. Ve a 18.12. Salix 
19.10. Dalen 19.11. ZACH 19.12. Alia 
20.10. Ve a 20.11. Salix 20.12. ZACH 
21.10. ZACH 21.11. Alia 21.12. Dalen 
22.10. SAlix 22.11. Dr. Max 22.12. Sovanis 
23.10. Alia 23.11. Salix 23.12. Mestská 

lekáre  
24.10. Sovanis 24.11. Sovanis 24.12. Dr. Max 
25.10. Sovanis 25.11. Mestská 

lekáre  
25.12. Lekáre  v 

poliklinike 
26.10. Mestská 

lekáre  
26.11. Dalen 26.12. Modrá 

lekáre  
27.10. Mestská 27.11. Dr. Max 27.12. Salix lekáre  
28.10. Dalen 28.11. Lekáre  v 

poliklinike
28.12. Ve a 

29.10. Dr. Max 29.11. Lekáre  v 
poliklinike

29.12. Dalen 

30.10. Lekáre  v 
poliklinike 

30.11. Alia 30.12. Dr. Max 

31.10. Modrá 
lekáre  

  31.12. Lekáre  v 
poliklinike 
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Môj NÁzOR:

STRAVA PRE ĽudÍ bEz 
dOMOVA V zIMNOM ObdObÍ 
V ŠAlI. zAMYSlIME SA: ÁNO, 
ČI NIE ? 

S talo sa už nepísanou tradíciou v našom meste, že v 
zimných mesiacoch je pre ľudí bez domova zdarma 

poskytovaná strava vo forme teplej polievky, chleba a čaju. 
Nie inak tomu bude aj v tomto roku. Podobne ako v minulos-
ti sa miestom výdaja stravy na obdobie od začiatku decembra 
2008 do konca februára 2009 stane areál bývalého kúpaliska, 
dnes miesto stretávania sa členov skautského oddielu v Šali. 
Zimné mesiace nie sú vybrané na túto formu ponuky pomo-
ci zo strany mesta náhodou. Pre ľudí bez domova sú zimné 
mesiace obdobím, ktoré je z hľadiska ich prežitia, prípadne 
udržania už aj tak zlého zdravotného stavu, najrizikovejším 
obdobím. Stretávajú sa často so zimou, nedostatkom stravy, 
obmedzenými možnosťami pri ich získavaní, ako aj nezáuj-
mom zo strany okolia. Preto je našou povinnosťou ponúknuť 
im aspoň základnú možnosť získania teplej stravy, ktorá je pre 
každého z nás nevyhnutná. Preto sa snažme v čase vydávania 
polievok a čaju akceptovať ich prítomnosť v mieste ich výdaja 
a obmedziť prejavy nedôvery, arogancie a pohŕdania na mi-
nimum. Uvedomme si, že sú súčasťou spoločnosti, v ktorej 
žijeme a ktorá je často voči mnohým z nás nespravodlivá. Ne-
chápte, prosím vás, tieto moje slová, ako obhajobu tých, ktorí 
si za svoju situáciu môžu sami. Berte ich ako prejav úcty k 
človeku, ako najvyššiemu stupňu civilizácie, ktorý si zaslúži 
šancu zmeniť sa. Nielen z vonkajšieho uhlu pohľadu, ale pre-
dovšetkým vo svojom vnútri. Teda tam, kde sa každá obroda 
začína. Uvedomením si, že takto to už ďalej nepôjde, že aj ja 
musím niečo urobiť a nielen čakať na pomoc od iných. Ak si 
šancu, či šance, pričom ich počet nie je možné vopred sta-
noviť, premrhám, potom si prívlastok „najvyšší stupeň civi-
lizácie“ nezaslúžim. A my ostatní? Dajme všetkým aspoň tú 
šancu, veď nikde nie je napísané, že o rok, či dva ju nebudeme 
potrebovať my.

tento Projekt je sPoLuFinanCovaný eu-
rÓPskou úniou z eurÓPskeho soCiÁLneho 

Fondu.

Marek Škrabala
sociálny terénny pracovník mesta Šaľa
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mesto prevencie

MESTO ŠAĽA – MESTO PREVENcIE

M esto, to sú predovšetkým ľudia so svo-
jimi radosťami, ale i starosťami. Každé-

mu z nás by malo záležať na živote a zdraví na-
šich detí, ale tiež aj na našom vlastnom. Jedným z 
aktuálnych problémov dnešnej doby sú závislosti 
akéhokoľvek druhu. Samozrejme „prím“ držia 
látkové závislosti, t.j. drogy. 

Aj mesto Šaľa si predsavzalo, že chce aktívne 
pomáhať, predovšetkým v prevencii týchto závis-
lostí a tiež vytvárať podmienky pre zdravý životný 
štýl mládeže, ale i všetkých občanov nielen nášho 
mesta, ale aj celého regiónu. Naše úsilie sa zame-
ralo na zintenzívnenie spolupráce predstaviteľov 
a pracovníkov mesta so všetkými organizáciami a 
inštitúciami v meste.

Mesiac november je symbolický práve pre ta-
kého rozhodnutia. Je to mesiac, počas ktorého 
každoročne v európskom regióne prebieha tzv. 
Európsky týždeň boja proti drogám. Táto sku-
točnosť nás inšpirovala, aby sa v roku 2007 mesto 
Šaľa zapojilo pri príležitosti tejto udalosti do celo-
štátneho projektu „Mesto prevencie.“

Dňa 05.11.2007 bol dňom, keď naše mesto pre-
vzalo štafetu od mesta Nové Zámky. Gestorom 
projektu bolo mesto. Administratívnym garan-
tom projektu bola Obvodná komisia prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti so 
sídlom v Šali a Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Šali. Odborným garantom bolo Centrum  
pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie v Šali. Za celý priebeh projektu zod-
povedal Realizačný tím, ktorí tvorili zástupcovia 
škôl, kultúry, športu, zdravotníctva, ale aj polície 
ako mestskej, tak  štátnej, no treba spomenúť aj  
Firmu ProCs a.s., ktorá bola finančne nápomoc-
ná, svoje priestory  poskytli: Futbalový klub Slo-
van Duslo Šaľa a Aquasport Šaľa.

Počas celého obdobia sme uskutočnili množ-
stvo poučných podujatí ako napr.:  celoštátna vý-
stava „Prečo som na svete rád“ s protidrogovou te-
matikou; Deň polície; Študentská konferencia na 
Spojenej škole Nivy v Šali, zameraná na prevenciu 
drogových závislostí, keď sami študenti pripravi-
li program pre žiakov základných škôl; Tvorivé 
dielne žiakov základných škôl na tému „Človek- 

človek, Prednášková činnosť; Športové a kultúrne 
podujatia ako na školách, tak i na športoviskách 
pre širokú verejnosť. Jednou z posledných aktivít 
v mesiaci september bolo organizovanie akcie pre 
zdravý životný štýl pod názvom „Zaplávajme čo 
najďalej“, na ktorej sa zúčastnili všetky základné a 
stredné školy v meste ako aj verejnosť. Uskutoč-
nili sme celoslovenské kolokvium na tému „Pre-
vencia drogových závislostí kriminality a obcho-
dovania s ľuďmi“. V rámci odovzdávania štafety 
sme uskutočnili regionálne kolokvium na tému:  
Ochrana rodiny pred závislosťami a formy jej ak-
tivizácie v danej problematike. Spolu sme počas 
roka uskutočnili viac než päťdesiat aktivít. Hlav-
ným merítkom by však nemali byť čísla, ale reali-
ta, že v danej problematike sa v meste Šaľa venuje 
pozornosť a mladí ľudia si čoraz viac začnú uve-
domovať negatívne následky drogových závislos-
tí, v čom by mali hlavnú rolu zohrávať aj  rodičia.   
Práve  po roku t.j. 7.novembra sme slávnostne 
odovzdali štafetu „mesta prevencie“ mestu Nitra, 
zároveň prajeme novým pokračovateľom štafety 
veľa úspechov a plnohodnotných aktivít, aby myš-
lienky tohto projektu naďalej boli úspešne napĺňa-
né. Mesto Šaľa odovzdaním štafety s prevenciou 
nekončí, budeme v nej pokračovať a po získaných 
skúsenostiach na kvalitatívne vyššej úrovni.

Peter Gomboš
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klub dôchodcov

Aj jESEň žIVOTA MôžE MAť SVOjE 
ČARO – HESlO dňA OSlÁV V KlubE 

„ROzKVET“

V slávnostne vyzdobenej sále za prítomnos-
ti pozvaného p. Dr. Ľubomíra Gálla – ria-

diteľa OSS otvorila slávnosť príhovorom k zúčast-
neným vedúca klubu p. Anna Filová.

Jej príhovor znel: „Je jeseň. Mesiac október 
symbolizujúci aj jeseň nášho života. Padajú listy 
zo stromov, vytvárajú pestrý koberec na chodní-
koch, čas ide ako má, a preto je i sviatkom nám 
starším nazvaný „MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“ 
– to je len malý útržok z jej obsiahleho príhovoru.
Nezabudla ani na členov klubu, ktorí už nemajú 
to šťastie byť medzi nami. Minútou ticha sme si 
uctili nedávno zosnulého p. Imricha Hlavatého 
– dlhoročného člena nášho klubu. Privítala no-
vých členov klubu a vyjadrila nádej, že aj mladšie 
ročníky, ktoré k nám prichádzajú, sa iste zapoja 
do klubovej činnosti. Toto stretnutie sa nieslo aj 
v znamení spomienok na vznik klubu pred dvad-
siatimi piatimi rokmi. So súhlasom pána riaditeľa 
Gálla formou diplomov boli odmenení čestným 
uznaním dlhoroční členovia klubu a tiež ďakov-
ným listom. Vo svojom príhovore prítomným vy-
jadril úctu k nám seniorom, poďakoval sa nám 
za plodne a plnohodnotne prežitý život a poprial 

veľa zdravia a optimizmu do ďalších rokov. Všetci 
prítomní boli obdarovaní karafiátom a nasledo-
val kultúrny program, ktorí pripravili sami čle-
novia klubu. Zaspieval klubový spevácky súbor, 
sólovo zaspievala dvojica p. Filová a p. Mária Rá-
cová, ženské uši potešil spev p. Kostyala, ktorý si 
na tento slávnostný deň pripravil vlastnú úpravu 
známej operetnej árie. Báseň zarecitovala p. Irena 
Vidová, ktorá sa poézii venuje už dlhé roky. Scén-
ku v réžii p. Filovej Anny si s chuťou zahrali p. 
Mária Rapcová a p. Milka Štrebová. Prítomní od-
menili všetkých účinkujúcich veľkým potleskom, 
ktorý bol samozrejme venovaný aj ostatným čle-
nom klubu, ktorí sa zúčastnili na príprave chut-
ného obeda, pohostenia a všetkých prác, ktoré 
boli potrebné na zdarný priebeh celej akcie. Veľká 
vďaka patrí tiež rôznym sponzorom a ľuďom, kto-
rí prispievajú čím môžu, nie len finančne, ale aj 
rôznymi drobnými darmi – maličkosťami, ktoré 
neraz uľahčujú chod klubu. Pri príležitosti 25-te-
ho výročia založenia klubu „Rozkvet“ p. Ľubomír 
Gáll a p. Ivan Khandl – vedúci RK a člen klubu 
– pristúpili k odovzdávaniu čestného uznania 
pre dlhoročných členov a pamätných listov jubi-
lantom. Z ich rúk si čestné uznanie za dlhoroč-
nú prácu v klube prevzali a potleskom ostatných 
prítomných odmenení boli: Ľudovít Gombík, 
Ján Hrozenský, Júlia Banášová, Valéria Reháko-
vá, Irena Vidová. Pamätný list k jubileu dostali: 
František Žemla, Ladislav Rehák, Mária Farkašo-
vá, Klára Belovičová, Eleonóra Farkašová, Anna 
Mesárosová, Helena Kelemenová, Matilda Pau-
lová, Helena Banášová, Anna Lackoová, Mária 
Žemlová, Magda Füllöpová, Ing. Ján Kostyal. Po 
tomto slávnostnom akte sme si nakoniec spo-
ločne všetci zaspievali našu seniorskú „hymnu“: 
„Zahučali hory, zahučali lesy, kde ste sa podeli, 
naše mladé časy....?!“

Jarmila Kučerová
členka samosprávy
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sms centrum

SMS cENTRuM ŠAĽA
MESTO VO VAŠOM MObIlE

•  dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
•  dozviete sa o dianí v meste a samospráve
•  môžte sa opýtať na čokoľvek
•  môžte sa zúčastniť ankiet

S MS centrum je služba, ktorá umožňuje 
komunikáciu medzi vami a samosprávou 

mesta. SMS Centrum môžte použiť na prijímanie 
oznamov, na kladenie otázok mestu a poslancom. 
Naopak mesto a poslanci ho môžu využiť na in-
formovanie občanov o chystaných akciách rôzne-
ho druhu. Môžte sa zúčastňovať ankiet.

Dostanete okolo 10 správ za mesiac v čase me-
dzi 9.00 až 18.00 hod. SMS správy neposielame v 
nedeľu a cez sviatky. Účasť v SMS Centre je bez-
platná.

Prihlásenie je jednoduché a bude vás stáť iba 
jednu SMS-ku.

Pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127. V 
texte správy uveďte typ informácií, o ktoré máte 
záujem:

a – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov

m – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a po-
dobne)

k – správy o kultúrnych a spoločenských  
podujatiach

v – všetky správy
vxy – váš vek, Gm/z – pohlavie

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

Príklady SMS správ, ktorými sa môžte prihlásiť 
k odberu informácií:

 
a m k v37 Gm

Muž, 37 rokov, chce odoberať správy o meste, 
kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet.

v v55 Gz
Žena vo veku 55 rokov, ktorá má záujem o všet-

ky informácie.

Aj TAKÉTO SPRÁVY STE MOHlI dOSTAť V MESIAcI SEPTEMbER: 

d na 22.9. (pondelok) o 16.30 h sa v zasadac-
ke MsU Sala uskutocni informacne pred-

stavenie cinnosti a sluzieb zdravotnej poistovne 
Apollo a.s. Zaujemcovia o prestup z inej zdravot-
nej poistovne do ZP Apollo a.s. budu moct vypl-
nit prihlasku na mieste, preto je dolezite mat pri 
sebe obciansky preukaz. SMS Centrum

d na 23.9. (utorok) bude 8:00h-15:00h pre-
rusena dodavka elektrickej energie na 

ul. Nitrianska. 24.9. (streda) 9:00h-12:00h na ul.  
Brezova, Kalinciakova, Gagarinova, Markovico-
va, Orechova, Ruzova, Zeleznicna, Zahradnicka, 
Druzstevna, Drienova, Broskynova, Gastanova, 
Lipova, Dolna, V. Srobara, Vinohradnicka. 24.9. 

streda)  12:00h-15:00h Hetmen. SMS Centrum

d na 26.9.2008 /piatok/ sa o 9.00 h - 20.00 h 
v krytej plavarni Duslo uskutocni projekt 

Sala - mesto prevencie „Zaplavajme spolocne co 
najdalej“. V tento den bude vstupne na plavarni 
pre aktivnych ucastnikov 50%. SMS Centrum

V dnoch: 28. 9. 2008 bude 8:00h -10:00h pre-
rusena dodavka el. energie na ul. Hlavna, 

Sturova, Bilicka, Kralovska, Nemocnicna, L. No-
vomeskeho, Mala, Murgasova, Sadova, SNP, Sme-
tanova, Stanicna, Agatova, Hlboka, Janosikova. 
29.9.2008 8:00h -14:00 na ul.  Nitrianska, Luzna, 
Bernolakova, Hospodarska. SMS Centrum.

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

v meste!

už máme 430 odberateľov
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nariadenie

MESTSKÁ POlÍcIA ŠAĽA uPOzORňujE ObČANOV 

NA PlATNOSť VŠEObEcNÉHO zÁVäzNÉ 
NARIAdENIA Č. 6/2003 O POužÍVANÍ 
zÁbAVNEj PYROTEcHNIKY NA úzEMÍ 
MESTA ŠAĽA

M sP Šaľa žiada občanov, aby v záujme 
ochrany zdravia a verejného poriadku 

dodržiavali uvedené VZN. Zábavná pyrotechni-
ka môže pri neuváženom použití spôsobiť vážne 
zranenia. MsP Šaľa bude počas sviatkov vyko-
návať častejšie kontroly na dodržiavanie tohoto 
VZN. Cieľom zvýšených kontrol  nie je „šikano-
vanie“ občanov, ale ochrana ich zdravia a udržia-
vanie verejného poriadku v meste. Veríme, že pri 
dodržiavaní VZN Mesta Šaľa prebehnú sviatky 
bez zbytočných úrazov zábavnou pyrotechnikou. 

stručné zhrnutie vzn č.6/2003

§ 1
(1) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely 

tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„nariadenie“ rozumejú pyrotechnické predmety 

na zábavné účely, uvedené v prílohe tohto
nariadenia.
(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto 

nariadenia rozumejú všetky miesta určené na
verejné užívanie, najmä ulice, námestia, parky, 

cesty, chodníky, parkoviská, spoločné priestory 
obytných domov, zeleň, trhoviská, detské ihris-
ká.

§ 2(1) Priestupkom proti verejnému poriad-
ku podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-

ších predpisov (ďalej len „zákon o
priestupkoch“) je používanie zábavnej pyrotech-

niky na verejných priestranstvách mesta Šaľa.
(2) Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, 

kto sám alebo spoločne s inými, ak nie je
organizátorom registrovaného verejného kultúr-

neho podujatia spojeného s použitím zábavnej
pyrotechniky

a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných 
priestranstvách mesta Šaľa, s výnimkou 31. de-
cembra od 18.00 h do 1. januára do 3.00 h; týmto 
nie je dotknutý zákaz používania
pyrotechnických predmetov podľa osobitného 

predpisu 1,
b) použije zábavnú pyrotechniku na Námestí Sv. 

Trojice a to aj v čase uvedenom pod
písmenom a)
c) organizuje alebo inak napomáha činnosti uve-

denej v písmenách a) a b).
(3) Za priestupok podľa odseku (2) možno podľa 

§ 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu
do 1 000 Sk, v blokovom konaní do 500 Sk.
(4) Za priestupok podľa odseku (2) možno uložiť 

aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo
zhabanie veci podľa § 18 zákona o priestup-

koch.

Pyrotechnické predmety na zábavné účely:
- traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými 

plameňmi, ohňopády a blikavky,  malé ohnivé 
kolesá a fontány,  lietajúce motýle,  búchacie gu-
ličky, vystreľovacie konfety, rímske sviece,
- fontány, gejzíry, minivýbušky, vystreľovacie 

puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc 
alebo výbuškovej zlože, farebné dymy, bengálske 
ohne, malé talianske bomby (malé italské pumy), 
delové rany, ohňopády, rôzne druhy rakiet a vy-
streľovacích efektov, veľké japonské slnká, petar-
dy, megapetardy a iné pyrotechnické prostriedky 
určené na vyvolávanie zvukových a svetelných 
efektov

Mestská polícia praje občanom pokojné,  ničím 
nerušené prežitie vianočných sviatkov a šťastný 

vstup do nového roku.
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Dňa 17.10.2008 o 16.05 hod.  »
na ul. Lúčnej prevádzala nepo-
volený predaj 50-ročná M. S. zo 
Serede. Menovanej bola ulože-
ná bloková pokuta 300,- Sk.
Dňa 18.10.2008 o 18.10 hod.  »
bolo na MsP nahlásené, že na 
ul. Hollého z bytu na 5. po-
schodí uniká plyn. Išlo o byt 
61-ročného S.V.. Hliadka me-

novaného zobudila a privolaný 
plynár plyn odstavil. Išlo o poru-
chu na sporáku.

Dňa 18.10.2008 o 23.10 hod.  »
na ul. Hlavnej rušil nočný pokoj 
krikom 16-ročný P.K. zo Šale. Me-
novanému bola uložená bloková 
pokuta 100,- Sk

Dňa 21.10.2008 o 13.40 hod.  »
na ul. Partizánskej ležala na zemi 
v podnapitom stave 64-ročná J.T. 
zo Šale. Menovaná bola hliadkou 
zobudená a prevezená do miesta 
trvalého pobytu. Prípad riešený 
dohovorom.

Dňa 21.10.2008 o 17.25 hod. sa dopustil drob- »
nej krádeže v HM Tesco 52-ročný J.H. zo Ša-
le. Menovanému bola uložená bloková pokuta 
300,- Sk.
Dňa 22.10.2008 o 01.05 hod. na ul. Mostová  »
rušili nočný pokoj pod vplyvom alkoholu 17-
ročný P.S. zo Šale a 17-ročný T.S., tiež zo Šale. 
Privolaná RZP, nakoľko boli zranení. Prípad v 
riešení.
Dňa 27.10.2008 o 13.25 hod. na ul. Vinohrad- »
nícka predávali paplóny 21-ročná H.B., 49-
ročný A.B., 53-ročný Cs.B.a 27-ročný Cs.B., 
všetci z Rumunska. Menovaným bola udelená 
bloková pokuta po 200,-Sk.
Dňa 31.10.2008 o 03.30 hod. na ul. Cintorín- »
ska  sa túlal 18-ročný telesne postihnutý P.B. zo 
Selíc.  Hliadke MsP uviedol, že majú zatvorený 
internát, nakoľko sú prázdniny. Matka meno-
vaného S.M. zo Šale sa odmietla o neho posta-
rať, preto bol odovzdaný na Úrad práce soc. 
vecí a rodiny, ktorý prípad rieši.
Dňa 1.11.2008 o 05.00 hod. na ul. SNP rušil  »
nočný pokoj 19-ročný R. L. zo Šale. Hliadkou 
bol riešený blokovou pokutou 500,-Sk.
Dňa 2.11.2008 o 08.30 hod. oznámil na MsP p.  »
Š.B., že jeho brat, 41-ročný P.B. odišiel z domu 

Štatistické vyhodnotenie činnosti msP Šaľa  
od15.10. do 17.11.2008

Priestupok názov priestupku
VZN 3 Obchodná a podnikateľská činnosť 2

VZN 3/03 O ochrane ovzd.pred zneč.
lát.a o popl.za zneč.ovzdušia 1

VZN 6 O používaní zábavnej pyrotechniky 2

VZN 7 O podm. predaja výrobkov a poskyt. 
služ. na trhoviskách 19

VZN 8 O udrž.všeobecnej čistote a tvor-
be, ochrane a údržbe zelene 96

VZN 14 O státi voz. na park., odťah. voz. 
a odstraň.opustených voz. 12

VZN 16 O zásadách uskutočňovania pro-
pagácie a reklamy 1

VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach 
držania psov 34

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 140
§ 47 Verejný poriadok 71
§ 49 Občianske spolunažívanie 29
§ 50 Proti majetku 43
Zák. znač. Dopravné značky 58

§30 Ochrana pred alkoholizmom a 
toxikomániou 5

315/96 O premávke na pozem. kom. 15
Dopr.nehody 1
Trestné činy 7
Iné prípady 80
Spolu: 616

Blok. pokuty: 121 pokút v celkovej sume 30 100,-
(999.14 €)

ŠTATISTIKA PRÍPAdOV MsP ŠAĽA  
Od 15.10.2008 dO 17.11.2008

mestská polícia
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veľmi rozrušený. Hliadka MsP zadržala me-
novaného na ul. Záhradnícka, kde sa dopustil 
prečinu porušovania domovej slobody a po-
škodzovania cudzej veci. Prípad prevzalo OO 
PZ Šaľa.
Dňa 4.11.2008 o 11.30 hod. sa dopustil drobnej  »
krádeže 8-ročný P.V. z Močenku. Menovaného 
prevzal jeho 40-ročný otec P.V., ktorý škodu 
uhradil.
Dňa 7.11.2008 o 10.55 hod. sa 22 ročný M.S. zo  »
Šale umýval na ul. Hviezdoslavova OMV  pri 
artézskej studni. Hliadka MsP udelila menova-
nému blokovú pokutu 200,-Sk.
Dňa 8.11.2008 o 22.25 hod. na ul. Nešporová  »
rušil nočný pokoj hlasnou hudbou 20-ročný 
R.H. zo Šale. Hliadka MsP menovanému ude-
lila blokovú pokutu 500,-Sk.
Dňa 9.11.2008 o 04.00 hod. na ul. Mostová vy- »
lomil dopravnú značku  21-ročný Ľ.B.  zo Ša-
le. Hliadka MsP menovanému udelila pokutu 
1 000,-Sk a po vyčíslení škody zo strany MsÚ 
túto uhradí. 
Dňa 12.11.2008 o 15.55 hod. bolo nahlásené  »
na MsP, že pri kontajneri leží osoba mužského 
pohlavia. Hliadka na mieste zistila, že ide o 35-
ročného R.M. z Nitry. Menovaný bol zranený a 

RZP ho previezla do NsP Nové Zámky.
Dňa 14.11.2008 o 00.55 hod. nahlásil na MsP  »
taxikár, že 25-ročný Cs.K. z Dolných Salíb chce 
spáchať samovraždu skokom pod vlak. Privo-
laná RZP, ktorá menovaného previezla na psy-
chiatrické oddelenie do Galanty.
Dňa 14.11.2008 o 18.15 hod. na ul. Pionierska   »
ležali v silne podnapitom stave 14-ročná A.V. 
(odovzdaná rodičom) a 14-ročná M.R. ( pre-
vezená RZP do NsP), obidve zo Šale. Prípad v 
riešení.
Dňa 16.11.2008 21.00 hod. na Nám. sv. Juraja   »
fyzicky napadol 19-ročného A.Cz. z Veľkých 
Ulán  24-ročný P.H. z obce Iňa. Menovaný bol 
vyriešený blokovou pokutou 500,-Sk.
Dňa 16.11.2008 o 21.30 hod.  boli zistené na  »
Nám. sv. Juraja v podnapitom stave 16-ročná 
M.Š. z Rišňoviec (prevezená do NsP) a 16-roč-
ná L.D. z Galanty (prevzal otec). Prípad v rie-
šení.
 Dňa 16.11.2008 o 21.50 hod.  bola zistená pred  »
klubom Metro v podnapitom stave 16-ročná 
G.I. z Veľkej Mače (prevezená do NsP). Prípad 
v riešení.

mestská polícia

por.Ján Komjáthy 
vel.odd.štat. a evidencie

zIMNý ŠTAdIóN už jE K dISPOzÍcII 

KORČulIAROM
Pondelok 08.00 - 16.30
utorok 08.00 - 17.30
streda 08.00 - 17.00
štvrtok 08.00 - 17.30
piatok 08.00 - 18.00
sobota 12.00 - 18.00
nedeľa 11.00 - 18.00

v sobotu a nedeľu sa budú prevádzkové hodiny upravovať podľa hracieho plánu hokejové-
ho klubu hk rondis.

vstupné:
dospelí a deti nad 15 rokov: 40,- sk (1.33 €)
deti do 15 rokov:  30,- sk (1.00 €) 
doprovod alebo školy: 20,- sk (0.66 €) 
Permanentka:  450,- sk (14.94 €)
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MESTSKÁ POlÍcIA ŠAĽA HOllÉHO 9, 927 05 ŠAĽA

VYKONAlA V ŠKOlSKOM ROKu 2007 / 
2008 PREdNÁŠKY PRE dETI MATERSKýcH 
, zÁKlAdNýcH A STREdNýcH ŠKôl

mestská polícia

Celkove sa vykonalo 63 prednášok na ktorých sa zúčastnilo 1 774 žiakov. 

N a prednáškach  za Mestskú políciu sa zúčastňoval ako prednášajúci  por. Ján Komjáthy, MPŠ 
Adriana Sedláková 

hlavné témy prednášok sa rozdelili do šiestich základných tém:
1. Činnosť mestskej polície (ukážka výcviku psov)
2. Drogová prevencia
3. Kriminálna prevencia
4. Šikanovanie
5. Bezpečnosť cestnej premávky
6. Projekt „Správaj sa normálne“

Základná škola J.Murgaša sa zapojila do projektu pre deti 5 ročníkov „Správaj sa normálne“. V tomto 
projekte bolo 51 detí, ktoré sa zúčastnili 10 prednášok na témy: Priatelia policajti !, zákerná droga!, 
Každý je iný!, Odpáľ to do vzduchu!, A pôjdeš v tom s nami!, Bingo za moje peniaze!, To musíš 
vedieť!,  na zdra-
v i e , ď a k u j e m 
radšej nie!, kto 
kradne , je zlo-
dej!, správaj 
sa normálne! 
. Celý projekt 
bol ukončený 
27.6.2008 odo-
vzdaním osved-
čení o absolvo-
vaní  prednášok.

Okrem pred-
nášok sa usku-
točnil  9.ročník  
výtvarnej súťa-
že  pre žiakov 
ZŠ 1 – 6 ročník 
na tému „mest-
ská polícia očami detí, „drogy a drogová závislosť“, ktorej sa zúčastnilo 160 detí zo všetkých Zá-
kladných škôl mesta Šaľa a vyhodnotených bolo 52 najkrajších prác. 
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zAujÍMAVý TýždEň žIAKOV 3.A.

informácie

ž iaci 3.A triedy na ZŠ 
J. C. Hronského strá-

vili zaujímavo tretí novem-
brový týždeň v škole. Okrem 
toho, že bol o jeden deň 
kratší ako ostatné školské 
týždne vďaka voľnu, sa de-
ti zúčastnili besedy v Mest-
skej knižnici v Šali.  Tam na 
nich už čakala teta Zuzka 
so zaujímavými príbehmi 
z knižky autorky Francesky 
Simon: Grázlik Gabo a taj-
ný spolok a Grázlik Gabo a 
všivavá invázia. A keďže  v 
našej triede je  Gabko, ten 
sa cítil ako hrdina z knižky. 
Neostalo iba pri čítaní, deti 
sa s tetou Zuzkou dohodli, 
že im  pripraví súťaže o knihách a tak sa do kniž-
nice znovu vrátia pred vianočnými prázdninami.

Ďalšia návšteva prišla za deťmi priamo do triedy. 
Bol to poručík Ján Komjáthy a p. Adriána Sed-
láková z Mestskej polície v Šali. Témou ich be-
sedy boli drogy a krádeže. Deťom  bolo zdôraz-
nené bezpečné a preventívne správanie sa detí v 
rôznych situáciách. Zvlášť  bol kladený dôraz na 

skutočnosť, že nesmú brať žiadne veci od cudzích 
ľudí. V prípade, že nájdu cudziu vec, aký je správ-
ny postup pri jej nahlasovaní a odovzdávaní. De-
ti mali na členov polície veľa otázok hlavne z ich 
praktických skúseností s páchateľmi a možnými 
následkami ich nevhodného správania sa.

 
PaedDr. Iveta Sabová

ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

POzVÁNKA
VIANOČNÉ TRHY A dVA OHňOSTROjE

Mesto Šaľa vás pozýva na II. Vianočné trhy, ktoré sa budú konať od 12. decembra do 22. 
decembra na Námestí Sv. Trojice pred budovou Mestského úradu v Šali.

Zároveň vás pozývame na silvestrovský ohňostroj. Tento rok mesto pripravilo ohňostroje dva 
– jeden z budovy mestského úradu a druhý z budovy COV vo Veči.
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FuTbAl

P rvoligový futbal sa čo nevidieť uloží  k 
zimnému spánku, nakoľko do konca je-

sennej časti v čase našej uzávierky zostáva odo-
hrať posledné dve stretnutia. V posledných šty-
roch kolách zverenci trénerov Martina Babinca 
a Ondreja Takácsa šalianskym priaznivcom veľa 
radosti neurobili, nakoľko sa pomaly, ale isto zo-
súvajú smerom nadol a v súčasnosti nám patrí až 
piata priečka v tabuľke.  Na vedúcu Rimavskú So-
botu, ktorá prekvapujúco odsunula bratislavský 
Inter za seba strácajú naši futbalisti už 4 body.  
Zdá sa, že po skončení tohto ročníka Corgoň li-
gy zmizne z futbalovej mapy Artmédia Bratislava 
(Poznámka: hovorí sa o fúzii s niektorým z brati-
slavských mužstiev  a môže to byť aj prvoligový 
Inter a tak postupová matematika z našej súťaži 
môže byť zaujímavá. V dvanástom kole v poradí 
už v treťom stretnutí za sebou na domácej pôde 
sme si dokázali poradiť s nováčikom súťaže, re-
zervou Ružomberka, keď svoj prvý gól do siete v 
šalianskom drese strelila nová posila Štefan Uzola 
a druhý víťazný pridal senegalský legionár S. Cis-
sé.  O týždeň neskôr sme však už nestačili v Koši-
ciach na ich rezervu, ktorá sa rozlúčila s pôsobe-
ním v Košiciach víťazstvom (Poznámka: Od 15. 
kola bude hrávať košická rezerva domáce stretnu-
tia už v Ličartovciach). V ďalšom domácom dueli 

nás čakal súper viac ako zdatný, nakoľko sa nám 
proti Michalovciam v prvej lige vôbec nedarilo a 
posledný bodový zápis sme zaznamenali ešte 16. 
októbra 2006, keď naši futbalisti gólom Dékányho 
dokázali v Michalovciach uhrať remízu 1:1. Na-
sledujúce štyri majstrovské stretnutia  sme so zá-
stupcom Zemplína v prvej lige prehrali. Po bojov-
nom výkone sme nakoniec zásluhou najlepšieho 
strelca mužstva Vencela  päť minút pred koncom 
vsietili gól, ktorým sme prerušili nepríjemnú sé-
riu.  O týždeň neskôr cestovali naši futbalisti opäť 
na východ Slovenska do Humenného ako favo-
rit nielen kvôli postaveniu v tabuľke, ale aj  vzá-
jomnej bilancii, ktorá hovorila, že Humenné nad 
Duslom nevyhralo už 10 vzájomných stretnutí. K 
stretnutiu nastúpila Šaľa v značne oslabenej zo-
stave (Poznámka: z rôznych príčin chýbali Klusa, 
Mikla, Vyskoč, Šajbidor,...), naviac sa už v prvej 
tretine zranil T. Obert, čo súper dokázal využiť a 
vyhral 2:0. Na ihriskách súpera sme nestrelili už 
v štvrtom stretnutí za sebou gól a z toho dôvodu 
body pribúdajú veľmi ťažko. Do konca prvoligo-
vej jesennej časti nás čaká na domácej pôde rezer-
va Dunajskej Stredy a cestujeme ešte na duel pod 
reflektory do Trenčína, ktorý dá bodku za prvou 
časťou súťaže.  Bolo by dobré bodovať, aby bola 
zimná prestávka príjemnejšia.   
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VYžREbOVANIE A VýSlEdKY NOVÉHO ROČNÍKA 1. FuTbAlOVEj lIgY

N ováčikmi súťaže pre ročník 
2008/2009 sú Ružomberok „B“ 

a  Dunajská Streda, ktorí postúpili z  II. li-
gy a Trenčín, ktorý vypadol z Corgoň ligy 
- zvýraznene.  Hrá sa trojkolovo, na jeseň 
odohrajú mužstvá 18 kôl. Hracím dňom je 
sobota – výnimky domácich stretnutí:  In-
ter Bratislava – sobota 10.30 hod.,  Trenčín 

– sobota 18.00 hod.,  Prievidza – sobota do 
12. kola pri umelom osvetlení o 19.30 hod.,  
Dunajská Streda „B“, Košice „B“ a Ružom-
berok „B“ – nedeľa 10.30 hod.,  Podbrezová 
odohrá stretnutia v Brezne v ÚHČ, Košice 
„B“ odohrajú od 15. kola svoje stretnutia v 
Ličartovciach.

1. kolo: HFK Prievidza  –  Slovan Duslo ŠAĽA  1 : 2 (1:1)  Vencel, Šajbidor 
2. kolo: RUŽOMBEROK  „B“ -  Slovan Duslo ŠAĽA 1 : 2 (0:1)  Šajbidor, Lalák
3. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA  -  MFK Košice „B“  0 : 0  
4. kolo: MFK  Michalovce  -  Slovan Duslo  ŠAĽA 2 : 1 (2:0)  Vencel
5. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA –  MFK   Humenné  1 : 0 (0:0)  Vencel
6. kolo: DAC  D.  STREDA  „B“  -  Slovan Duslo ŠAĽA 1 : 2 (0:0)  Lancz (11), Vojtíšek 
7. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA  -  AS TRENČÍN  4 : 0 (2:0)  T. Obert 2, Dékány, Cissé  
8. kolo: ŽP Podbrezová – Duslo ŠAĽA  4 : 0 (0:0) 
9. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA  -  Inter   Bratislava  1 : 1 (0:0)  Carrera       
10.kolo: MFK  Lučenec  -  Slovan Duslo  ŠAĽA  0 : 0                  
11.kolo: Slovan Duslo  ŠAĽA  -  MFK  Rim. Sobota 3 : 0 (1:0) Lancz, Vencel, T. Obert 
12.kolo: Slovan Duslo  ŠAĽA  -  HFK Prievidza  0 : 1 (0:1)  
13.kolo: Slovan Duslo  ŠAĽA  -  RUŽOMBEROK  „B“ 2 : 1 (1:0)
14.kolo: MFK  Košice „B“  -  Slovan Duslo  ŠAĽA 1 : 0 (1:0) 
15.kolo: Slovan Duslo  ŠAĽA  -  MFK Michalovce 1 : 0 (0:0)  Vencel
16.kolo: 1. HFC   Humenné  -  Slovan Duslo  ŠAĽA 2 : 0 (1:0)
17.kolo:    Slovan Duslo  ŠAĽA -  D. STREDA  „B“  5 : 2 (2:0) Vencel, Lalák, Klusa
18.kolo:    SO    29.11.2008    TRENČÍN  -  Slovan Duslo  ŠAĽA  18. 00 hod.     

P oznámka: odvetná jarná časť prvej 
futbalovej ligy štartuje v sobotu  28. 

februára 2009. Góly Dusla Šaľa zaznamena-
li: Šajbidor 2, Vencel 4/1, Lalák, Lancz 2/1, 
Vojtíšek, T. Obert 3, Dékány, S. Cissé 2, Car-
rera, Uzola. 

1. HFC   Humenné  -  Slovan Duslo ŠA-
ĽA  2 : 0 (1:0) Góly: 29. min.Lukáč, 52. min. 
Leško   pred 670 divákmi rozhodoval Fajčík,  
ŽK: Leško, Cicman - Vojtíšek.             Duslo: 
Anda – Tomiš, M. Braun , Vojtíšek,  Harvil-
ko -  Lancz,  Lalák, Carrera, Obert (25. min.  

Peťovský) -  Uzola (66.min. Valent), Vencel.  
Tréner M. Babinec.  Ďalšie výsledky 16. kola:  
Podbrezová - Lučenec 2:0, Trenčín - R. So-
bota 0:0,  Michalovce - Košice „B“ 2:0,  Ru-
žomberok „B“ -  Inter 2:2,   D. Streda „B“ - 
Prievidza 1:0. Tabuľka po  16. kole:  1.  Rim. 
Sobota 21:11 - 31 bodov;  2. Inter  27:11 – 30 
bodov,  3.  Podbrezová 23:11 – 28 bodov , 4. 
Trenčín  33:18 – 27 bodov;  5.  ŠAĽA 19:15 
– 27  bodov;… 11. Košice „B“ 17:29 – 13  bo-
dov;   12. DAC  „B“  13:49 –  6  bodov.
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VYžREbOVANIE A VýSlEdKY zÁKlAdNEj ČASTI wHIl

H Á d z A N Á 

O bavy odborníkov, ale aj priaznivcov ša-
lianskej hádzanej, že naše dievčatá po 

značnom omladení hráčskeho kolektívu vynú-
teného aj ukončením aktívnej činnosti viacerých 
opôr (Šalatová, Fečová, Fabiánová,...), ale aj od-
chodom Weibelovej (Michalovce)  a Hodoško-
vej (Partizánske) ustúpia z doterajších pozícií v 
slovenskej hádzanej a v medzinárodnej WHIL. 
Vedenie hádzanárskeho klubu spolu s realizač-
ným kolektívom na čele s trénerkou Darinou 
Braunovou sa pustili do náročnej mravenčej prá-
ce, ktorá  síce neprinesie okamžité ovocie, ale za 
doterajšie výsledky si zaslúžia pochvalu.  V záve-
re októbra sme cestovali po asociačnej prestávke 
na palubovku minuloročného nováčika Jindř. 
Hradca, ktorý v prvom roku pôsobenia vo WHIL 
príjemne prekvapil a dokonca si vybojoval nie-
len záchranu, ale dokonca reprezentoval Česko v 
medzinárodnom Challenge cupe. V tomto dueli 
sme boli blízko k dvojbodovému zisku, keď ne-
celé tri minúty sme viedli rozdielom troch gólov, 
ale domáci nakoniec „ratovali“ remízu gólom z 
trestného hodu po ukončení riadneho hracieho 
času.  V siedmom kole sme privítali v Šali nováči-

ka súťaže Partizánske, ktoré nahradilo vypadnutú 
Nitru.  Západoslovenské derby bolo jednoznač-
nou záležitosťou nášho družstva, keď o vysokom 
víťazstve rozhodlo už v prvom polčase (18:7). O 
týždeň neskôr však čakal zverenkyne trénerky D. 
Braunovej poriadny krst ohňom, keď do Šale za-
vítala  vedúca Iuventa Michalovce, ktorá sa pred 
novým ročníkom  posilnila najviac zo všetkých 
družstiev medzinárodnej súťaže (Poznámka: 
prišli tri posily z Maďarska, dve z Ukrajiny a Ša-
lianka Weibelová) a dovtedy nestratila v súťaži 
ani bod.  Šalianky však svojou hrou a výsledkom 
presvedčili aj neveriacich Tomášov a poslali favo-
rizovaného lídra na Zemplín s prvou prehrou a 
bez bodového zisku.  Po tomto víťazstve sa  Ša-
lianky opäť prebojovali na druhé miesto v tabuľ-
ke. Ako neraz potvrdila na „tlačovkách“ trénerka 
D. Braunová  popri skúsených oporách družstva:  
brankárka Némethová, Martanovičová, Bérešo-
vá – Váradyová, Vlčková – Čamajová,... herne a 
strelecky rastie aj reprezentantka Popluhárová s 
Trochtovou, pričom svoj talent v ne jednom  prí-
pade už potvrdila aj omladina: S. Szarková, Puš-
kášová  ako aj  ďalšie hráčky, čo je prísľubom do 
budúcna.

2008/2009
1.kolo: 6. 9. 2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA - Slávia Praha   24 : 20 (14:09)
2.kolo: 13. 9. 2008 HC Zlín  -  Slovan Duslo  ŠAĽA   29 : 33 (15:18)
3.kolo: 20.9.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA - Casta Písek   30 : 23 (14:13)  
4.kolo: 27.9.2008 o 17.30: DHC Olomouc – Duslo ŠAĽA   29 : 21 (15:13)  
5. kolo: 4.10.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – ŠKP B. Bystrica   40 : 27 (21:13) 
6. kolo: 25.10.2008 o 18.00: J. Hradec – Duslo ŠAĽA   25 : 25 (10:11)
7. kolo: 1.11. 2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – Slávia Partizánske  30 : 14 (18:07)  
8.kolo: 8.11.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – Iuventa Michalovce  27 : 22 (11:09)  
9.kolo: 6.12.2008 o 18.00: ŠKP Bratislava – Duslo ŠAĽA       
10.kolo: 13.12.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – Slokov Veselí n/M       
11. kolo: 20.12.2008 o 18.00:  Štart Trenčín  –  Duslo ŠAĽA

Domáce stretnutia odohrá  Slovan DUSLO ŠAĽA 
v sobotu  o 18.00 hod.  Slovan Duslo Šaľa – Iuven-
ta Michalovce   27 : 22 (11:9) Duslo: Némethová, 
Grandtnerová, Túrociová - Trochtová, Martano-

vičová 11/4, J. Braunová, Bérešová 3, Čamajová 
4, Czánik, Macháliková,  Pileková 5, S. Szarko-
vá, Popluhárová 4/2 - trénerka D. Braunová.  Iu-
venta: Tobiášová 10/5, Hricíková 6/2,  Piskayová 
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2,...  - tréner M. Lukačin.   Priebeh stretnutia: 0:1, 
5:1, 7:2, 9:7, 10:8, 11:9, 14:10, 15:13, 18:14, 20:16, 
22:10, 27:22.  Pok. hody:  10/6 - 9/8, vylúčené: 2 
- 7, ČK v 52 . min. Škľaruková po troch vylúče-
niach. Pred 300 divákmi rozhodovali: Ondogre-
cula a Baďura.  Ďalšie výsledky 8. kola:  Olomouc 
- Trenčín 26:27; B. Bystrica - Veselí n/M 28:37; 

Písek - Slávia Praha 31:33; Partizánske – Zlín 
18:24; J. Hradec - ŠKP Bratislava 21:29.  Tabuľ-
ka po 8. kole: 1. Michalovce 231:185 – 14 bodov;  
2. ŠAĽA 230:189 – 13 bodov;  3.  ŠKP Bratislava 
233:186 – 12 bodov;...  11. Písek 219:255  –  2   bo-
dy, 12. Partizánske 173:226 – 0 bodov.      

K O l K Y
V plnom tempe pokraču-

jú majstrovské súťaže 
kolkárov.  Jednotlivé šalianske 
družstvá v súťažných  zápole-
niach dosiahli niekoľko dob-
rých výsledkov, čo teší najmä  u 
prvoligistov, ktorí sériou troch 
výhier  a ziskom šiestich bo-
dov sa posunuli k nahustené-
mu stredu tabuľky, nakoľko od 

bronzových  Zlatých  Klasov 
ich delia iba dva body. Zatiaľ 
sa menej darí našim reprezen-
tantom v druhej lige, ktorí  na 
jednej strane oberú o bod Ga-
lantu, ktorá je na druhom mies-
te tabuľky,  na druhej strane sa 
im nedarí bodovať so susedmi 
v tabuľke.  V tretej lige zatiaľ 
patria obe šalianske družstvá k 

lepšiemu priemeru a čo je pote-
šiteľné, že k ich dobrým výsled-
kom  prispievajú  spoľahlivými  
výkonmi aj zástupkyne „nežné-
ho pohlavia“ (poznámka auto-
ra: v „C“ družstve Korytárová 
a v „D“ družstve  Szomolaiová 
s Kováčovou), čo len potvr-
dzuje, že kolky sú športom pre 
všetkých.     

KOlKY III. lIgA  -  ROČNÍK 2008/2009

8. kolo:  Nitra „B“ - Cabaj  Čápor  1709:1534;  ŠAĽA „D“ - Galanta „C“ 1782:1723;  Levice - ŠAĽA 
„C“1961:1930;  Tabuľka:  1. Levice - 14 bodov;  2. Nitra „B“ – 12 bodov; 3.  ŠAĽA „C“ – 10 bodov;  4.   
ŠAĽA „D“ –  6 bodov;  5. Galanta „C“ – 6 bodov;  6. Cabaj Čápor – 0 bodov..
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KOlKY I. lIgA  -  ROČNÍK 2008/2009

9. kolo: Duslo  ŠAĽA  -  Rakovice     5 : 3 (3042 : 3027) 
10.kolo:  ŠAĽA – Spoje Bratislava     7 : 1 (3008 : 2937)
11.kolo: S0  22.11.2008  Modranka „B“ - ŠAĽA    15.30 
12.kolo:  S0 29.11.2008 ŠAĽA – Modranka „A“    09.00
13.kolo: PI  05.12.2008  Tatran  Bratislava  -  ŠAĽA   18.00
 
Tabuľka po 9. kole:  1. Modranka  59:13 – 20  bodov;  2. Hlohovec „B“ 50:22 – 14 bodov, 3.  Zl. Klasy  
43:29 –  13 bodov; ..... 10. ŠAĽA  30:42 - 10 bodov;.......  12. Trenčín „B“ – 4 body;  13.  Tatran Brati-
slava - 2 body;  14. Spoje Bratislava – 2 body; 

KOlKY II. lIgA  -  ROČNÍK 2008/2009

9.kolo:   ŠAĽA „B“ – Pobedim      odložili                                  
10.kolo: ŠAĽA „B“ – Trenčín      2 : 6 (3.024 : 3.048)
11.kolo: Pi – 21.11.2008  Limbach – ŠAĽA „B“    18.00
12. kolo: 28.11.2008   ŠAĽA „B“ – St. Turá „B“    18.00
13.kolo: S0 – 6.12.2008  N. Mesto n/V – ŠAĽA „B“   09.00

Tabuľka po  9. kole:  1.  Limbach – 14  bodov; 2.  Galanta „B“ – 13 bodov;  3.  N. Mesto – 12 bo-
dov;.......  12. Nitra  – 7 bodov;   13. Sládkovičovo „B“ – 6 bodov;  14.  ŠAĽA „B“ – 5 bodov;          

SlOVENSKÁ STRElEcKÁ lIgA  A 
MEMORIÁl P. KROMERA  

N a základnej škole Jána Hollého v Šali – 
Veči usporiadal Slovenský strelecký zväz 

v spolupráci s krajským a šalianskym streleckým 
klubom  prvé dve kolá  slovenskej streleckej ligy 
v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa kona-
li zároveň ako 33. ročník memoriálu Petra Kro-
mera (bývalého úspešného pretekára domáceho 
oddielu). Viac ako stovka strelcov  z 20 oddielov 
Slovenska, ktorým úspešne asistovali strelci z Ma-
ďarska, predviedla v oboch kolách výkony, ktoré  
znesú tie najprísnejšie kvalitatívne kritéria, o kto-
ré sa pričinili aj  reprezentanti domáceho oddielu.  
Z výsledkov I. kola SSL a memoriálu P. Kromera 
vyberáme: Vzduchová puška 60 - muži: 1. Zoltán 
Baláž – 598 kruhov  zo 600 možných !!! (SŠŠR 
– MV),  7. František Liptai st.,… 10. Viliam Wol-
mann (obaja Šaľa). Vzduchová puška 60 – kadeti: 
1. Róbert Baručák – 563 kruhov (Šaľa), 2. Pavol 
Jánoš (SAV Bratislava), 3. Tomáš Bednár (Šaľa). 

Vzduchová puška 40 – ženy: 1. Michaela Petreko-
vá – 389 kruhov (Brezno), 2. Monika Mezírková  
(Šaľa). Vzduchová puška 40  - dorastenci: 1. Du-
šan Sliačan – 375 (Brezno),.... 3. Koloman Polgár 
(Šaľa),..... 5. Martin Sedlák (Šaľa).  Vzduchová 
pištoľ 60 – muži:  1. Václav Vaja – 566 (Banská 
Bystrica),…… 9. Igor Mikláš, 10. Štefan Csente 
(obaja Šaľa), (Poznámka: najlepší v rámci kraj-
skej streleckej ligy). Vzduchová pištoľ 40 – ženy: 
1. Zuzana Šimeková – 369 (SAV Bratislava),… 3. 
Jana Miklášová (Šaľa).  Z výsledkov II. kola SSL 
a memoriálu P. Kromera vyberáme:  Vzduchová 
puška 60 – muži: 1.  M. Bartošek – 583 kruhov 
(Bánov),… 5. František Liptai st. (Šaľa).  Vzdu-
chová puška 60 – dorast: 1. Polgár - 372 kruhov, 
..... Sedlák (Šaľa).  Vzduchová puška 40 – ženy : 1. 
Hatinová – 384 kruhov (Bánov), 2. Mezírková, 3. 
Gabriela Križanová (obe Šaľa).   Vzduchová piš-
toľ 60 – muži: 1. László Papp – 564 kruhov (Ma-
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ďarsko),……9. Štefan Csente (Šaľa). Vzduchová 
pištoľ 40 – ženy: 1. Réka Klingová – 376 kruhov 
(Maďarsko),…4. Jana Miklášová, (Šaľa).  Z rúk 
predsedu Krajského streleckého zväzu Františka 
Liptaia st. si prevzal cenu za najlepší výkon na 

dvoj dňovom podujatí slovenský reprezentant 
Zoltán Baláž, ktorý v disciplíne VzPu – 60 po-
dal výkon svetovej úrovne, keď nastrieľal zo 600 
možných – 598 kruhov a tak opäť potvrdil, že v 
Šali sa mu darí.

ŠAlIANSKI PlAVcI TESTOVAlI 
FORMu V zlÍNE

M inivýprava mladých plavcov šalianskeho KŠP 
Tritón v zložení: Orsolya Bondor (ročník 

l991), Barbora Pohlová (1992), Ivana Hanáková (1994), 
Roman Révay (1994) a najmladší Michal Fülöp (1995) 
štartovali v moravskom Zlíne na medzinárodných dvoj-
dňových  pretekoch NEMO TROPHY Zlín 2008. Pre-
teky majú veľmi dobrý zvuk v zahraničí,  o čom svedčí 
účasť pretekárov skoro z dvadsiatich oddielov Česka, 
Maďarska, Nemecka a piatich plaveckých klubov zo 
Slovenska, pre ktorých to bola najmä u mladších prete-
károv posledná šanca „otestovať“ sa pred  záverečným 
štvrtým kolom mládežníckej plaveckej ligy.  Vzhľadom 
k tomu, že organizátori podujatia PK Nemo Zlín do-
kázali zabezpečiť dostatočnú finančnú dodáciu pre naj-
lepších, na podujatí sme mohli vidieť pretekárov: Sven 
Luetzkendorf (ročník 1985 - Lipsko), Szilárd Wilhelm, 
Szabolcs Szolcsák (obaja ročník nar. 1990 z maďarské-
ho klubu Mátrai),… ktorí žnú úspechy na európskych 
a svetových podujatiach.  V tejto silnej medzinárodnej 
konkurencii, kde sa pretekalo bez rozdielu vekových 
kategórií potvrdili svoje kvality aj plavci šalianskeho 
Tritónu, keď v troch prípadoch stáli na stupni víťazov 
a vo viacerých prípadoch najmä u mladších plavcov 
dosiahli svoje tohoročné maximá. Z výsledkov NEMO 
TROPHY Zlín 2008 vyberáme: Kategória ženy:  800 m 
PP: 1. Petra Hostinská (r. l982 - Praha) 7:38.76 – 791 
bodov, najlepší ženský výkon,… 6. Orsolya  Bondor 
(Šaľa); 1.500 m PP: 1. Petra Žižková (r. l989 – Most) 

15:18.65, 2. O. Bondor;  800 m RP: 1. Monika Mročko-
vá (r. 1990 – Pardubice)  7:33.71 – 778 bodov,  druhý 
najlepší výkon;…. 3. Ivana Hanáková (Šaľa);  100 m PP: 
1. Zuzana  Christovová (r. 1992 – Neptún Bratislava) 
0:46.77 – 761 bodov, tretí najlepší výkon, 2. I. Hanáko-
vá  – 747 bodov, piaty najlepší výkon,….. 18. Barbora 
Pohlová (obe Šaľa) – štartovalo najviac 44 plavkýň.  Ka-
tegória muži:   400 m RP: 1.  Szilárd Wilhelm 2:56.13 
– 920 bodov,  najlepší mužský výkon; 50 m RP: 1. Jakub 
Němeček (r.1984 – Praha) 0:16.52,….. 28. Michal Fülöp 
(r. 1995 – Šaľa)  0:20.27 najlepší slovenský výkon v jeho 
vekovej kategórii; 200 m PP: 1. Sven Luetzkendorf (r. 
1985 – Lipsko) 1:28.18 – 868 bodov, tretí najlepší vý-
kon,… 12. Roman  Révay,… 14. M. Fülöp (obaja Šaľa) – 
štartovalo 40 plavcov;  50 m PP: 1. Jakub Horár (r. 1990 
– Neptún Bratislava),…. 19. M. Fülöp (Šaľa) 0:21.77 
(najlepší slovenský výkon v jeho vekovej kategórii) – 
štartovalo 38 plavcov;.  Výsledky šalianskych plavcov 
v súbojoch s medzinárodnou plaveckou  konkurenciou 
opäť potvrdili, že sa oprávnene držia už päť rokov me-
dzi slovenskou plaveckou špičkou v plutvovom plávaní 
a plávaní pod vodou a výkony mladých plavcov Fülöpa,  
Hanákovej a Révaya hovoria, že sú na dôležité preteky – 
4. kolo slovenskej ligy mládeže, ktoré rozhodne o tom, 
či sa budú šalianski plutvoví plavci tešiť z titulu majstra 
Slovenska a prvenstva v plaveckej Lige mládeže, dobre 
pripravení.

Športovú rubriku pripravil: Jozef  SKLENÁR
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HYdROcENTRÁlA PRIEHRAdY 
KRÁĽOVÁ

j ej okolie okrem technic-
kého využitia slúži aj na 

športovo – rekreačné účely – 
pre rybárov, cyklistov a milov-
níkov vodných športov. Fotka 
nám pripomenie pekné letné 
dni v tomto zimnom období.

2. NOVEMbRA SME SI PRIPOMENulI PAMIATKu zOSNulýcH

V iacej ako v priebehu roka, spo-
míname na našich príbuzných 

a známych. Spomeňme si ale aj na tých, 
ktorí sú už  zabudnutí, nenarodené deti, 
osamelých a pod.

Na snímke je hlavný kríž v osade Hetmín, patriacej k Šali

Súsošie Sv. Trojice v obci Matúškovo

Pripravil: Ľ. Mešťan
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E uro sa na Slovensku zavedie 1.1.2009. 
Všetky hodnoty teraz uvedené v korunách 

sa na eurá prepočítajú presne konverzným kur-
zom 1 euro = 30,126 korún. Už teraz môžeme 
vidieť informačné ceny aj v eurách vo všetkých 
obchodoch a na ďalších miestach. 
Po 1.1.2009 budeme môcť až do 16.1.2009 platiť 
okrem eur aj korunovými bankovkami a minca-
mi. Obchody však budú vydávať iba v eurách. Po-
kiaľ neminieme slovenské koruny v obchodoch, 
bude ich možné bezplatne vymeniť v bankách. 
Banky budú mince vymieňať pol roka a bankovky 
rok po zavedení eura. Národná banka Slovenska 
bude mince vymieňať ešte 5 rokov a bankovky 
neobmedzene. Pre uľahčenie prechodu na euro 
odporúčame všetkým občanom: 

1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zave-
dením eura. Koruny na účte alebo vkladnej kniž-
ke vám banka sama automaticky zmení na eurá, 
bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej 

strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočí-
ta banka na eurá presne podľa oficiálne stanove-
ného konverzného kurzu. Banka si nemôže určiť 
žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na 
výmenu „výhodnejším“ kurzom sú podozrivé, 
nakoľko sa s nimi spája riziko šírenia falošných 
peňazí. 
2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám 
od osôb vydávajúcich sa za predstaviteľov bánk, 
samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu 
navštíviť u vás doma. Nik nemá právo žiadať od 
vás informácie o tom, koľko máte doma peňazí, 
aké sú sériové čísla vašich bankoviek, alebo ako 
a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, 
ktoré si neuložíte teraz na účet, je najlepšie vyme-
niť za eurá vo vašej banke po zavedení eura. 
3. Banka od vás nebude požadovať kvôli precho-
du na euro žiadne informácie. Nepodávajte niko-
mu pod zámienkou prechodu na euro informácie 
o prístupe k vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, hes-
lá, alebo PIN kód! 

EuRO 

Na cintoríne v Šali umiestnilo mesto informačnú tabuľu so zoznamom významných hrobov

INFORMAČNÁ TAbuĽA NA cINTORÍNE
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bENEFIČNý KONcERT SOPRANISTKY lÍVIE ÁgHOVEj

10. jANuÁRA 2009 – budE V dOME KulTúRY V 
ŠAlI XV. bENEFIČNý KONcERT SOPRANISTKY 
lÍVIE ÁgHOVEj – ČlENKY NÁROdNÉHO 
dIVAdlA V PRAHE. motto:

Je nevyhnutné usilovať sa,
aby všetci mali prístup k dobrám,
ktoré sú potrebné pre čestný a činný život.
ján Pavol ii.

P o pätnásty krát sa vracia z pražského Ná-
rodného divadla na Slovensko rodáčka z 

Kráľovej nad Váhom na svoj tradičný benefičný 
koncert. Koncert organizuje Občianske združenie 
PRO VITA v Šali. Umelkyňa vystupuje ako lyric-
ká sopranistka v popredných operných inscenáci-
ách Mozarta, Pucciniho, Bizeta, Dvořáka, Janáčka 
a mnohých iných autorov, na viacerých svetových 
operných scénach  od Prahy po Houston, Mníchov, 
Tokio a Šanghaj. Za predošlé roky vystupovania 
Lívie Ághovej v Šali sme mali možnosť okrem jej 
umenia obdivovať aj umenie jej umeleckých hostí 
svetového formátu, ako Simony Šaturovej, Euduar-
da Klezlu, Jozefa Lehotského, Jozefa Kundláka, Ľu-
dovíta Ľudhu, profesorky klavírneho umenia Sone 
Kresákovej alebo Ester Godovskej.
V minulosti na umelkyniných koncertoch v Šali 
s ňou vystupovali aj mladí začiatočníci operného 
spevu ako Ladislav Szöcs, Erika Tégenová-Čamba-
lová, ale aj ako deti s ňou vystupovali súrodenci 
Patkolóovi zo Šale, súrodenci Danišoví zo Sere-
de, dnes už úspešní koncertní majstri klavírneho 
umenia. S láskou spomíname aj na účinkovanie 
Lívie Ághovej s detskými spevákmi zo Šale, ako aj 
so spevokolom dôchodcov zo Šale.
Minulý rok bol jej koncert spojený s dražbou ob-
razov maliara Oldricha Majdu. Finančný výťažok 
z benefičného koncertu Lívie Ághovej je venovaný 
na dobročinné ciele. So stálymi divákmi jej kon-
certu, opakovane obdarovanými obyvateľmi Do-
mova sociálnych služieb v Šoporni má umelkyňa 
po rokoch už aj osobný, priateľský vzťah.
...aj preto Vás pozývame na XV. benefičný, teraz 
muzikálový koncert Lívie Ághovej v Šali!
Tešíme sa spolu s Vami na pekný umelecký záži-
tok.

Občianske združenie PRO VITA v Šali.
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01. – 31.12. 2008• 
výstava hodina deŤom
Miesto: DK Šaľa, foyer DS Čas: 9.00 - 12.00 h (st - pi); 
19.00 - 20.00 h (st - ne) Vstupné: dobrovoľné (výťažok 
bude venovaný nadácii Hodina deťom)

01.12.2008• 
viazanie ikebán pre dospelých
Miesto: KS Večierka Čas: od 18.00 h Vstupné: zdarma

02.12.2008• 
rómsky klub 
Miesto: KS Večierka Čas: od 15.00 h Vstupné: členský 
preukaz

03.12.2008• 
tvorivé dielne pre zŠ
Miesto: KS Večierka Čas: od 10.00 h Vstupné: zdarma

04.12.2008• 
tvorivé dielne pre mŠ
Miesto: KS Večierka Čas: od 10.00 h Vstupné: zdarma

04.12.2008• 
deti v pohybe
Miesto: SD Veča Čas: 10.00 h Vstupné: zdarma

05.12.2008• 
divadelné predstavenie pre deti – ds materinky: 
čerti a kačena
Miesto: SD Veča Čas: 10.00 h Vstupné: zdarma

05.12.2008• 
mikulášska diskotéka
Miesto: SD Veča Čas: 18.00 – 22.00 h Vstupné: 20,- Sk 
/ 0, 66 €

05.12.2008• 
hračkovňa – tvorivé dielne
Miesto: KS Večierka Čas: od 15.00 h Vstupné: zdarma

06.12.2008• 
mikuláš
Miesto: DK Šaľa, DS Čas: 16.00 h Vstupné: zdarma

07.12.2008• 
mikulášska nedeľa – tvorivé dielne, rozprávky
Miesto: DK Šaľa, DS Čas: 14.00 h Vstupné: zdarma

09. – 11.12. 2008• 
vianočná výstava perníkov a ikebán 
Miesto: KS Večierka Čas: od 15.00 h Vstupné: dospelí 
10,- Sk/0,33€, deti 5 Sk/0,16 €

10.12.2008• 
Šaliansky maťko – školské kolo

Miesto: SD Veča Čas: 14.00 Vstupné: zdarma 

12.12.2008• 
hračkovňa
Miesto: KS Večierka Čas: od 15.00 h Vstupné: zdarma

12. – 22.12.2008• 
vianočné trhy 
Miesto: námestie pred MsÚ

15.12.2008• 
viazanie ikebán
Miesto: SD Veča Čas: od 14.00 h Vstupné: zdarma

16.12.2008• 
rómsky klub 
Miesto: KS Večierka Čas: od 15.00 h Vstupné: členský 
preukaz

16.12.2008• 
vianočná akadémia zŠ hollého 
Miesto: SD Veča Čas: 10.00 h (pre školu), 17.00 h (pre 
verejnosť Vstupné: zdarma

17.12.2008• 
vianočná akadémia zŠ mesta Šaľa
Miesto: DK Šaľa, DS Čas: 10.00 h (pre školy), 17.00 
h (pre verejnosť) Vstupné: dobrovoľné (výťažok bude 
venovaný nadácii Hodina deťom)

18.12.2008• 
vianočná akadémia zŠ bernolákova
Miesto: SD Veča Čas: 10.00 h (pre školu), 17.00 h (pre 
verejnosť)

19.12.2008• 
Galavečer tk jumping
Miesto: DK Šaľa, DS Čas: 19.00 h Vstupné: 60,- Sk / 
1,99€

20.12.2008• 
tanečník roka
Miesto: SD Veča Čas: 20.00 h Vstupné: na pozvánky

26.12.2008• 
benefičný vianočný koncert
Miesto: kostol Sv. Margity Antioch Šaľa Čas: 16.00 h 
Vstupné: dobrovoľné (výťažok bude venovaný na detskú 
onkológiu)

31.12.2008• 
silvestrovská oldies party – dj Žolty
Miesto: DK Šaľa, ES Čas: od 20.00 h Vstupné: 180,- Sk 
/ 5,97 €

KulTúRNE POdujATIA dEcEMbER

www.KulTuRA.SAlA.SK
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04.-05.12. 2008 (štvrtok, piatok)    mP 15.r• 
MAX PAYNE

Film zobrazuje temné zákutia mesta gangstrov, drog, ko-
rupcie, sprisahaní a násilia. V pátraní po distribútoroch 
drog stojí detektíva smrť jeho manželky a malej dcérky. 
Ale všetko ukazuje na neho. Očistí svoje meno?
Hrajú: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges Réžia: John 
Moore (Max Payne), uvádza TATRA Film Film: USA, 90 min., 
ČT, akčný  Vstupné: 60,- Sk/1,99 EUR 
06.12. 2008 (sobota)    mP 12.r• 

LOVCI DRAKOV
Stratení pútnici a novopečení cestovatelia, vitajte na palu-
be! Pripravte sa na prieskum ostrovov, kde nebezpečen-
stvo číha za každým rohom.
V českom znení: Bohdan Tůma, Josef Carda, Lucie Kušníro-
vá Réžia: Guillaume Ivernel (Chasseurs de Dragons), uvádza 
CONTINENTAL Film Film: Fr., SRN, Lux., 82 min., ČD, ani-
movaný, dobrodružný Vstupné: 45,- Sk/1,49 EUR 
07.12.2008 (nedeľa)   mP• 

KUNG FU PANDA
Pripravte sa na niečo pandastického. Pozor, na scénu pri-
chádza mladý, nepokojný, roztomilý a totálne nešikovný 
pandí chlapík Po. Kam sa dá dostať od predavača rezan-
cových polievok?
Hrajú v slovenskom znení: Ivan Šándor, Helena Krajčiová, Ma-
rián Slovák Réžia: Mark Osborne, John Stevenson (Kung Fu 
Panda), uvádza TATRA FILM Film: USA, 90 min., SD, komé-
dia Vstupné: zdarma PREMIETA SA o 15.30 h
07.12. 2008 (nedeľa)     mP 15.r• 

MAX PAYNE
Film zobrazuje temné zákutia mesta gangstrov, drog, ko-
rupcie, sprisahaní a násilia. V pátraní po distribútoroch 
drog stojí detektíva smrť jeho manželky a malej dcérky. 
Ale všetko ukazuje na neho. Očistí svoje meno?
Hrajú: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges Réžia: John 
Moore (Max Payne), uvádza TATRA Film Film: USA, 90 min., 
ČT, akčný  Vstupné: 60,- Sk/1,99 EUR 
10.-11.12.2008 (streda, štvrtok)   mP 12.r• 

NÁŠ VODCA
Podľa skutočnej udalosti. Som Karol a nesúhlasím s ná-
zormi väčšiny. A hlavne mám strach, ako to dopadne. 
Hrajú: Jurgen Vogel, Max Riemelt, Frederic Lau Réžia: Dennis 
Gansel (The Wave), uvádza SPI International Film: Nemecko, 
110 min., ČT, dráma Vstupné: 60,- Sk/1,99 EUR 
13.-14.12.2008 (sobota, nedeľa)   mP 15.r• 

BATHORY
Vzkriesenie čachtickej legendy. Výpravná snímka plná 
veľkolepých bitiek a osobnej drámy. Hrajú: Anna Friel, Vin-
cent Regan, Hans Matheson Réžia: Juraj Jakubisko (BATHO-
RY), uvádza TATRA Film Film: SR, ČR, UK, HU, 140 min., 
SD, historický thriller  Vstupné: 60,- Sk/1,99 EUR  

18.12.2008 (štvrtok)  mP 15.r • 
SUPERHRDINA

Najväčší hit toho leta. Zelené elasťáky v akcii. 
Hrajú: Leslie Nielsen, Pamela Anderson, Drake Bell Réžia: 
Craig Mazin (Superhero Movie), uvádza SPI International 
Film: USA, 85 min., ČT akčná komédia/paródia Vstupné: 60,- 
Sk/1,99 EUR
20.-21.12.2008 (sobota, nedeľa)  mP 15.r • 

OKO DRAVCA
Rachel je slobodná matka osemročného syna, ktorú jeden 
telefonát vydesí na smrť. Jerry je drzý výrastok, ktorý ob-
javí zásoby stredne veľkej teroristickej bunky vo svojom 
byte. Ako to celé dopadne?
Hrajú: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario Dawson Ré-
žia: D. J. Caruso (Eagle Eye), uvádza TATRA FILM Film: USA, 
100 min., ST, thriller Vstupné: 60,- Sk/1,99 EUR
27.-28.12.2008 (sobota, nedeľa)  mP 12.r • 

MAMMA MIA
Najväčšia filmová pohoda tohtoročného leta. Idylický 
grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka, traja 
potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA. Ako sa to rýmu-
je? Náramne.
Hrajú: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth Réžia: Phyl-
lida Lloyd (MAMMA MIA), uvádza TATRA FILM Film: VB, 
108 min., ST, muzikál  Vstupné: 60,- Sk/1,99 EUR

FiLmový kLub deCember 2008

3.12.08. o 20.00 h  mP• 
SKAFANDER A MOTÝĽ

Dojemný, ale i humorný film o vôli, túžbe niečo dokázať a 
sebareflexii muža, ktorý sa stal väzňom vo vlastnom tele. 
Cena za réžiu na MFF v Cannes 2007.
Film: Francúzsko/USA, 2007, 112 min., psychologický životo-
pisný
Réžia: Julian Schnabel
Vstupné 40/60,- Sk / 1,33/1,99 EUR
17.12.08. o 20.00 h  mP• 

UMENIE PLAKAŤ
Príbeh jutlandskej rodiny zo začiatku 70. rokov, videnej 
nemilosrdnými a súčasne nevinnými očami 11-ročného 
Allana. Najlepší škandinávsky film roku 2007.
Film: Dánsko, 2006, 105 min., tragikomédia
Réžia: Peter Schonau Fog
Vstupné 40/60,- Sk / 1,33/1,99 EUR

PriPravujeme na januÁr
VESMÍRNI OPIČIACI

RALLY SMRTI 
 ČERVENÝ BARÓN
MADAGASKAR 2
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www.andreashop.sk 

·aºa, Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64

Na prepoãet cien tovarov na Euro bol pouÏit˘ konverzn˘ kurz 30.1260 EUR/SKK.

41.990 Sk

Samsung PS-63A756

Samsung PS-50A557

Full HD Plasma TV - 147 cm

16:9, HD Ready, rozlí‰enie 1920x1080, integrovan˘ DVB-T (dig.
terestriálny) a analógov˘ tuner (elekt. prog. sprievodca EPG + CI

slot), svietivosÈ 1300 cd/m2, dyn. kontrast 1 000 000:1,
pozorovací uhol 175°, 2x10W, SRS Truesurround XT, DNIe Pro

tech., 3D hreb. filter, Auto Pixel Shift, My Color control tech.,
Super Black Panel, Real Motion Studio, Movie Plus, sensor jasu,

Ultra Filter Bright, DNR, PIP (1T), TXT 1500 strán, 4xHDMI (ver.
1.3), SCART 2x 

Full HD Plasma TV - 159* cm

16:9, HD Ready, rozlí‰enie 1920x1080, integrovan˘ DVB-T
MPEG2 a MPEG4 a analógov˘ tuner , svietivosÈ 1300 cd/m2,

dyn. kontrast 1 000 000:1, pozorovací uhol 175°, 2x15W,
SRS Truesurround XT, DNIe Pro tech., InfoLive (RSS), DLNA,

Content Library, 3D hreb. filter, Auto Pixel Shift, My Color
control tech., Super Black Panel, Real Motion Studio, Movie

Plus, sensor jasu, Ultra Filter Bright, DNR, PIP (1T), TXT 1500
strán, 4xHDMI (ver. 1.3), PC vstup

Full HD Plasma TV -127 cm

16:9, HD Ready, rozlí‰enie 1920x1080, integrovan˘ DVB-T (dig.
terestriálny) a analógov˘ tuner (elekt. prog. sprievodca EPG + CI

slot), svietivosÈ 1300 cd/m2, dyn.˘ kontrast 1 000 000:1,
pozorovací uhol 175°, 2x10W, SRS Truesurround XT, DNIe+
tech., 3D hreb. filter, Auto Pixel Shift, My Color control tech.,

Super Black Panel, Real Motion Studio, Movie Plus, sensor jasu,
Filter Bright, DNR, PIP (1T), TXT 1500 strán, 3xHDMI (ver. 1.3),

SCART 2x, PC vstup, USB

1 393.81 EUR

99.990 Sk
3 319.05 EUR

119.990 Sk
3 982.93 EUR

Samsung PS-58A656

s i e ť  p r e d a j n í  z n a č k o v e j  e l e k t r o n i k y

127cm

147cm

159cm
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