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DNI ÈESKEJ

KULTÚRY

24. - 27. 10. 2008

24.10. (piatok) - DK Ša¾a:

19.00 Divadelné štúdio GAGA z Brna,
“Don Quijote de la Mancha”

25.10. (sobota) - DK Ša¾a:

18.00 veèer èeských filmov
Tobruk, Gympl, Ro(c)k podvraákù 

19.00
koncerty èeských kapiel 
M. Prokop a Framus 5 
V. Mišík a Etc.

è
a B

v

Zdenìk Kor ián, jediný ži k olka Polí ku

Sprievodné podujatia:

24.10. - 17.11. výstava, zasadaèka MsÚ
24.10. - 17.11. výstava žiackych prác, knižnica
25.10. o 15:30 dychovka z Telèa, kongresová sála MsÚ
27.10. beseda: Aké bolo Èeskoslovensko a jeho prínos pre Slovensko

www.kultura.sala.sk
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z matriky

NAŠI jubIlANtI
september

95 rokov: Michal Kromel »
90 rokov: Helena Šinkovičová, Pavol Lieskovský »
80 rokov: Elena Hippová, Helena Kundrová, Etela  »

Sárayová, Emília Petrová, Anna Meszarosová, Má-
ria Csikósová, Alžbeta Vargová
75 rokov: Emília Hojdíková, Magdaléna Jarošová,  »
Terézia Szabóová, Irena Reháková, Matúš Haládik, 
Jozef Belovič 
 

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: 16. 10. 2008

kontakt: noviny@sala.sk
031 / 770 2351

z MAtRIKY
Občania mesta Šaľa, narodení v septemberi 2008 »

Pinková Natália, Jurinová Daniela, Bohunický Ivan, Mosný 
Martin, Spenár Dominik, Borovský Gregor, Launa Timotej, 
Kavčák Emma Sophia, Králik Jonathan, Šimek Kevin, Gálik 
Matej, Hazucha Adam, Škrabala Sedrik, Kminiaková Petra, 
Hanko Matúš, Nováková Veronika, Pipíšová Nikola, Mihová 
Adela, Franková Tamara, Petrová Ema, Hatvany Peter, Kádár 
Michal, Farkašová neurčené meno, Borsosová Petra, Žolnayo-
vá Veronika, Takáč Boris, Miklošová Simona, Vörösová Ema, 
Zimmermann Hugo, Molnár Gergő Dániel, Lenický Filip.

Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo  »
v septembri 2008

Mgr. Rudolf Horňák a Virginie Régine Spiess, Ing, Izsák Gabriel a 
Ing. Beáta Juhásová, Ivan Kvasz a Lenka Martineková, Peter Čekan 
a Mgr. Andrea Horváthová, Juraj Lovás a Beáta Hindáková, Ing. 
Kürthy Kristián a Mgr. Kristína Andraščíková, Sládeček Boris a Ta-
tiana Halásová, Szikora Norbert a JUDr. Eva Belovičová, Ivan Ružič-
ka a Soňa Jahodová, Ing. Zdenko Čech a Ing. Lenka Suchá, Tomáš 
Szaller a Mgr. Ivana Benciová, Branislav Bako a Soňa Bahulová, Pa-
vol Ožďan a aZuzana Stanková, Ing. Dalibor Hajdučík a aMgr. Silvia 
Lovászová, Modrocký Peter a Edita Cetliová, Ing. Peter Barczi a Ing. 

Jana Zvalová, Pavol Takáč a Lucia Današová, Peter Súdor a Andrea 
Madarasová, Martin Varga a aMichaela Drlíková, Karol Nestarec 
a Dana Torišková, Juraj Karlubík a Ing. Viera Chudáčiková, Ing. 
Michal Gebauer a Mgr. Andrea Leššová, Atttila Pollag a Judit Ěcsi, 
JUDr. Martin Machyniak a MUDr. Marianna Ternényová, Martin 
Ježo a aLucia Mondočková, Elena Holosová a Tibor Sabo, MUDr. 
Katarína Kollárová a Radko Obereignerů, Henrich Schnábelt a Ga-
briela Šinglárová, Pavol Daniš a Ivana Javorová, Rastislav Konštiak 
a Silvia Szalaiová.

Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli v septembri  »
2008

Pospiš Miloš(44), Švédová Margita(67), Jozefic Adrián(4), Kozák Pa-
vol(33),Szabová Terézia(75), Krištof Peter(80), Ing. Fedorš Ján(57), 
Pinková Mária(95), Rapczová Vilma(87),Tóth Dezider(69), Hor-
váth Peter(48), Kelemenová Emília(65), Kölesová Magdaléna(88), 
Nemčeková Štefánia(85, Tóth Jozef(55), MUDr. Gejdošová Eva(54), 
Keszeli Dominik(19), Ing. Dohányos Juraj(68), Ing. Kopáčik Aloj-
z(78).

referát evidencie obyvateľstva

ŠtAtIStIKA ObYVAtEĽOV MEStA
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

september 2008 31 30 19 26 24 132
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                                               Ing. E. Vargová,  Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, 
                                               MsÚ Šaľa,  tel. 031/7705985, 0903 649933, www.sala.sk, mesto@sala.sk 

úspešný projekt

Slávnostné odovzdanie viacúčelového ihriska s umelým 
povrchom v areáli Základnej školy J. Hollého  v Šali –Veči

D ňa 26. septembra 2008 sa uskutočnilo 
slávnostné odovzdanie viacúčelového ih-

riska s umelým povrchom v areáli Základnej ško-
ly Jána Hollého v Šali-Veči za prítomnosti splno-
mocnenca vlády SR pre mládež a šport Dušana 
Galisa, poslanca NR SR Tibora Glendu, primáto-
ra mesta Šaľa Martina Alföldiho, prezidenta FK 
Slovan Duslo Šaľa Miroslava Wöllnera, poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Šali, členov komisie 
školstva a komisie sociálnej, pre mládež, šport a 
neziskové organizácie pri MsZ v Šali, zástupcov 
dodávateľských spoločností, partnerov projektu 
resp. organizácií, ktoré sa podieľali na realizácii 
projektu a ďalších pozvaných hostí, žiakov a uči-
teľov ZŠ J. Hollého. V programe vystúpila taneč-
ná skupina JUMPING Šaľa a odohral sa otvárací 
futbalový zápas športových tried 6. a 7. ročníka 
Základnej školy J. Hollého. Výstavba ihriska sa 
realizovala v termíne od júla do septembra 2008, 
a vyžiadala si finančné prostriedky vo výške 
2.792.800 Sk ( 92.703,98 EUR). 
Realizácia projektu sa uskutočni-
la vďaka finančnej podpore predsedu vlá-
dy Slovenskej republiky a Fondu Západo-

slovenskej energetiky, a.s. Nadácie PONTIS.
Tento projekt je jedným z ďalších kro-
kov v postupnom rozširovaní resp. inová-
cii športovísk v meste v súlade s koncepč-
nými dokumentmi mesta a nadväzuje na 
výstavbu viacúčelových ihrísk v areáloch základ-
ných škôl v mestskej časti Šaľa v uplynulých rokoch.
Touto cestou Mesto Šaľa ďakuje všetkým do-
norom a spolupracujúcim spoločnostiam, or-
ganizáciám, či jednotlivcom za podporu a 
úspešnú spoluprácu v prospech tohto projektu. 

Schéma financovania projektu:
-  dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 
v rámci programu rozvoja športovej infraštruktúry 
a výstavby šport. zariadení s názvom:  
Viacúčelové ihriská“ – júl 2008:     1.200.000,- Sk/ 
39.832,70 EUR
- grant z programu „Pozitívna energia pre šport 
2008“ z Fondu Západoslovenskej energetiky, a.s.  
Nadácie Pontis - 230.000,- Sk/   7.634,60 EUR
- rozpočet mesta Šaľa – 1.362.800,-Sk/ 45.236,67 
EUR 
Dodávateľom ihriska bola spoločnosť SPORTER 
s.r.o. Bratislava, dodávateľom kamerového systému 
je fa. Salamon Internet s.r.o., Šaľa. Výstavba viacúče-
lového ihriska  zahŕňala umelý trávnik III. generá-
cie LANO MXS 60, podkladové vrstvy, obrubníky, 
kotvy pre mantinely, mantinelový systém “S“ viacú-
čelového ihriska, čiary volejbal/nohejbal, minifutbal, 
oplotenie a osvetlenie ihriska, inštalovanie kamero-
vého systému. V ďalšej fáze sa začalo s dotvorením 
celého areálu športoviska školy o atletickú dráhu 
- ovál. Správu a údržbu športoviska bude zabezpe-
čovať základná škola. Organizační a mediálni part-
neri projektu: Regionálna rozvojová agentúra Šaľa, 
Central TV, ICM – informačné centrum mladých 
Šaľa, Rada rodičov a Rada školy pri ZŠ J. Hollého.

Eliška Vargová, MsÚ

KONtAKt
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informácie

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené v nasledovných termínoch a na nasledovných uliciach:

Šaľa  I.  v termíne    od 10. do 12. októbra 
1.  Rozhranie Váhovej a Robotníckej  9.  Kpt. Jaroša – pri vým. stanici
2.  Bottova – vnútroblok   10.   Mostová                           
3.  Partizánska - za DK Chemik   11.  Murgašova – pri Vodomonte
4.  Rozhranie SNP a Okružnej   12.  Novomeského - vnútroblok
5.  Hlboká – pri garážach   13.  1.mája – piatok, 8. mája - sobota
6.  Rozhranie Švermovej a Kráľovskej  14.  Rozhranie Murgašovej a SNP
7.  Rozhranie Smetanovej a SNP  15.  Jesenského – od Hlavnej        
8.  Rozhranie Kráľovskej a Agátovej  16.   Štúrova – od Hlbokej       
                                                                                                                     
Šaľa  II.  v termíne    od 17. do 19. októbra 
1.  Nábrežná – pri artézskej studni  11.  Rozhranie Jesenského a Jazernej                   
2.  Hviezdoslavova a Štefánika - vnútroblok 12.   Jarmočná – vedľa súdu     
3.  Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej 13.  Kukučínova – pri kotolni
4.  Rozhranie Štefánika a Školskej  14.  Kukučínova - pri starom MNV
5.  Školská – pred amfiteátrom   15.  Budovateľská pri škôlke
6.  Družstevná – pred bytovkou PS  16.  Budovateľská oproti bývalému 
7.  Brezová  - pri pekárni Vapek          dets. sanatóriu 
8.  Železničná od býv. Recykly   17.  P.J. Šafárika – pred v. č. 7
9.  Rozhranie Gaštanovej a Družstevnej  18.  Rozhranie J. Palárika - Orechová   
10. Orechová- pri kotolni   19.  V. Šrobára – vnútroblok
                                                                           
Mestská časť Veča v termíne od 24. do 26. októbra 
1.  Rozhranie Trnoveckej a Hliníka  9. Narcisová                                                        
2.  Komenského – pri kotolni   10.  Bernolákova           
3.  Cintorínska    11.  Nivy – pri SOUCH
4.  Slnečná – oproti novému kostolu  12. Dlhoveská
5.  Nitrianska pri kontajneroch   13. Nitrianska- oproti Extrabenz
6.  Fr. Kráľa    14. Dóžova pri PKP
7.  Koniec Lúčnej pri garážach   15.  Jilemnického

Mestská časť Hetmín a Kilič v termíne od 24. do 26. októbra  V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. 
Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať priebežne po naplnení.

Veľkoobjemové kontajnery sú určené pre ukladanie veľkorozmerného komunálneho odpadu, ktorý nie 
je možné uložiť do bežných odpadových nádob pri cyklickom vývoze komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu do objemu  1 m3.

!!!!  Do nádob je zakázané ukladať biologický odpad zo zelene 
a nebezpečné zložky odpadu     !!!!

      MEStSKý úRAd V ŠAlI V SPOluPRÁcI S fIRMOu SItA SlOVENSKO, A. S. ORgANIzujú

dNI jESENNéhO uPRAtOVANIA
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!!! N E P R E h l I A d N I t E !!!

N ebezpečné zložky: staré autobatérie, sta-
ré žiarivky a výbojky, nádoby z nátero-

vých hmôt a chemikálií, riedidlá, oleje, chemiká-
lie, farby z tlačiarní, staré pesticídy a iné.

Elektroodpad: TV, rádiá, videá, chladničky, práč-
ky, fény, kulmy, varné kanvice, elektrické ohrievače, 
počítače, hriankovače, mikrovlnné rúry, vysáva-
če, mobilné telefóny, elektronické hračky, batérie a 
pod.

Tieto bude možné bezplatne odovzdať do ozna-
čeného zberného vozidla spoločnosti SPEKO Šaľa 
s.r.o.

Pri odovzdávaní odpadov je potrebné obsluhe 
vozidla nahlásiť osobné údaje (meno a adresa), 
ako aj  množstvo a druh odpadu.

Termíny zberu:  

17. októbra 2008    (piatok) v čase od 15.00 do 
17.00 hod. na parkovisku na Nám. sv. Juraja (oproti 
Olympii)

24. októbra 2008  (piatok) v čase od 15.00 do 
17,00 hodiny  na parkovisku na Pribinovom námestí 
(pred reštauráciou Corgoň)

Bližšie informácie 
 na MsÚ Šaľa, 3. poschodie, č. dverí 314, alebo 
na t.č. 770 59 81-3, kl. 223.

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

POhOtOVOSť lEKÁRNÍ 
OKtóbER - dEcEMbER 

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 

 
 
 
 

Modrá lekáreň, Nemocničná 93, Šaľa ,  •	
   031 – 770 7217

Veča, Lúčna 1/B, Šaľa - Veča, 0910 114 591•	
ZACH, Hlavná 69, Šaľa, 031 – 771 4896•	
Salix, Nemocničná 1, Šaľa, 031 – 770 7190•	
Alia, Budovateľská , Šaľa, 031 – 770 2361•	
Sovanis, Hlavná 6, Šaľa, 031 – 780 5765•	
Mestská lekáreň, Hlavná 14, Šaľa, 031 – 770 7034•	
Lekáreň v poliklinike, Nemocničná 1, Šaľa,  •	

   031 – 780 5258
Dr. Max, OD Kaufland, SNP, Šaľa•	
Dalen, Štúrova (Centrál), Šaľa, 031 – 770 7110•	

KONtAKtY

CELOMESTSKÚ  DE-
RATIZÁCIU

v termíne od 20. ok-
tóbra  do 16. novembra  
2008 v dobe trvania 4 

týždňov

Podmienky na zabezpe-
čenie celomestskej dera-
tizácie:
1.  Právnické osoby, fy-
zické osoby oprávnené 
na podnikanie a cho-
vatelia hospodárskych 
zvierat (aj drobných) sú 
povinní v termíne do  
15. 10. 2008 uzavrieť 
zmluvu o výkone derati-
zácie vo svojom objekte, 
resp. v areáli s podni-
kateľským subjektom, 
oprávneným na výkone 
deratizačných činnos-
tí (ďalej len oprávnený 
subjekt) a po doho-
de s deratizačnou fir-
mou oznámiť Mestské-
mu úradu v Šali názov 
oprávneného subjektu 
(tieto skutočnosti môže 
nahlásiť aj oprávnený 
zmluvný subjekt). 
2.  V osobitných prípa-
doch je možné (min. 
1 mesiac pred začatím 
deratizácie) po jeho 

prejednaní s referátom 
životného prostredia 
mestského úradu do-
hodnúť si  iný – rešpek-
tovateľný termín výko-
nu, pričom si Mesto Šaľa 
vyhradzuje možnosť na-
riadiť opakovanú dera-
tizáciu v čase trvania ce-
lomestskej deratizácie. 

Oprávnený subjekt je 
povinný dodržiavať Me-
todiku a harmonogram 
deratizácie (členenie na 
deratizačné pásma)
Výkon deratizácie pod-
lieha kontrole Mesta 
Šaľa v zmysle Čl. 5 ods. 
2 VZN a nedodržanie 
uvedených povinností   
môže byť sankcionova-
né v zmysle Čl. 5 ods. 3 
VZN č. 30/2001 v plat-
nom znení.

Bližšie informácie o 
podmienkach výkonu 

celomestskej deratizácie 
vám budú poskytnuté 

na MsÚ v Šali,  referáte 
ŽP, tel. č.: 031/770 5981, 

kl.223. 

PRIMÁtOR MEStA
VYhlASujE
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So susedmi
nás spája 483 km hraníc 

a 79 úszpešných 
pro ektov.

Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006

Vďaka Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006 bolo zrealizovaných 

79 projektov v hodnote 333 766 989 Sk s cieľom podporiť podnikateľské aktivity a infraštruktúru 

v prihraničných oblastiach Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. 

www.interreghsu.com Tento projekt je spolu� nancovaný z prostriedkov Európskej únie. 
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D ňa 26.septembra 2008 – piatok, sa zapíše 
do análov šalianskych aktivít, ktoré z hľa-

diska masovosti a aktivít zameraných na zdravý 
spôsob trávenia voľného času patria do kategórie 
– veľmi úspešné. Akcia bola zorganizovaná v rám-
ci celoslovenského projektu „Šaľa – mesto pre-
vencie“. Hlavnými organizátormi boli Mesto Šaľa, 
Aquasport - záujmové združenie Duslo Šaľa a Gar-
net klub- spoločnosť pre zdravý životný štýl. Spo-
luorganizátori: Šaľa –mesačník samosprávy mes-
ta, firma ProCS Šaľa, Slovo Šaľanov – regionálny 
mesačník, ACTIVE- NOM SR – nezávislá orga-
nizácia mladých v Šali a  OATJK- Okresná asoci-
ácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa. 
 

Na akcii sa zúčastnili v I. časti ZŠ a SŠ od 9.00 
do 13.00 hod. a II. časti od 13.00 do 20.00 hod. 
individuálne občania miest a obcí, Šaľa a blízky 
región. Plávalo sa výborne a predbežne cca 210 
účastníkov/ do 13.00 h/. prispelo k vytvoreniu zá-
kladného rekordu mesta. Každý účastník dostal 
ďakovný list s potvrdením svojho plaveckého vý-
konu. O rok dovidenia.

za organizátorov
Mgr. Marián Šperka

riaditeľ Pedagogicko- psychologickej poradne 
v Šali  a odborný garant projektu Šaľa - mesto 

prevencie

AquASPORt - zÁujMOVé zdRužENIA

zAPlÁVAjME SPOlOČNE ČO 
NAjďAlEj
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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 340 odberateľov
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PORAdA K ObchVAtu

1 . októbra sa uskutočnila vstupná porada do-
tknutých obcí k vypracovaniu dokumentá-

cie pre územné rozhodnutie k výstavbe obchvatu 
mesta. Spoločnosť Geoconsult pre potreby Slo-
venskej správy ciest vypracuje potrebnú doku-

mentáciu a odovzdá ju začiatkom budúceho ro-
ka. Po vydaní územného rozhodnutia, ktoré sa 
predpokladá v roku 2009, by malo začať vyspo-
riadanie pozemkov. Samotná výstavba by mala 
prebehnúť v rokoch 2012-2013.
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dOtÁcIE POSKYtNuté MEStOM ŠAĽA V zMYSlE  
VzN Č.7/2007 O POSKYtOVANÍ dOtÁcIE 

N a základe uznesenia MsZ č. 9/2007 – IX 
zo dňa 13. 12. 2007 bolo v schválenom 

rozpočte mesta Šaľa na rok 2008 vyčlenených 
200.000,-Sk (6.638,78 €) na dotácie právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pô-
sobiacim na území mesta Šaľa.

Po 2. úprave rozpočtu – jún 2008 bola suma 
navýšená o ďalších 40.000,-Sk (1.327, 76 €).
V zmysle ustanovení VZN č.7/2007 o po-
skytovaní dotácií boli, za obdobie od 1. 
1. 2008 do 31. 8. 2008, schválené MsR a 
MsZ dotácie nasledovným žiadateľom:

 
Žiadate  Dátum 

prijatia 
žiadosti MsÚ 

Výška schválenej 
dotácie 

Dátum schválenia dotácie; 
Uznesenie MsR/MsZ 

 

Termín 
konania akcie 

OZ Záhrada  21.9.2007 6.000,-Sk 
(199,16€) 

uzn. MsR 142/07-5.10.07 20.-21.6.2008 

Šport. strel.kl. Ša a 17.9.2007 6.000,-Sk (199,16€ 
-vrátené 1.150,-Sk- 
38,17€) 

uzn. MsR 140/07-30.10.07 5.-6.1.2008 

ŠSK Ša a 17.9.2007 5.000,-Sk 
(165,97€)  

uzn. MsR 33/08-19.2.08 8.-9.3.2008 

ŠSK Ša a 17.9.2007 6.000,-Sk 
(199,16€) 

uzn. MsR 31/08-19.2.08  3.-4.5.2008 

ŠSK Ša a 17.9.2007 7.000,-Sk 
(232,36€) 

uzn. MsR 32/08-19.2.08 6.9.2008 

Inf. centr. ml. Ša a 3.10.2007 3.000,-Sk (99,58€) uzn. MsR 27/08-19.2.08 20.3.2008 
ICM Ša a 3.10.2007 3.000,-Sk (99,58€) uzn. MsR 29/08-19.2.08 17.4.2008 
ICM Ša a 3.10.2007 3.000,-Sk (99,58€) uzn. MsR 28/08-19.2.08 15.4.2008 
TJ Sl. Duslo Ša a 4.12.2007 25.000,-Sk 

829,85€) 
uzn. MsZ 2/08-XII-27.3.08 apr.-sept. 2008 

FK Sl. Duslo Ša a 9.1.2008 6.000,-Sk 
(199,16€) 

uzn. MsR 26/08- 19.2.08 12.1.2008 

TJ SOUP Ša a 15.1.2008 35.000,-Sk 
(1.161,79€) 

uzn. MsZ 2/08-XII-27.3.08 13.-14.9.2008 

TJ SOUP Ša a 15.1.2008 15.000,-Sk 
(497,91€) 

uzn. MsR 35/08-19.2.08  12.4.2008 

TJ Sl. Duslo Ša a 28.1.2008 6.500,-Sk 
(215,76€) 

uzn. MsZ 2/08-XII-27.3.08 8.3.2008 

MO Sl. ryb. zv. Ša a 31.1.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn.MsR 61/08 4.5-13.7.2008 

Jazdecký odd. pri 
SOUP Ša a 

1.2.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn. MsR 50/08-11.3.08 1.-3.5.2008 

Polov. zdr. Aga áre  8.2.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn. MsR 52/08-11.3.08 3.5.2008 

ICM Ša a 10.2.2008 4.500,-Sk 
(149,37€-vrátené 
30,-Sk-0,1€) 

uzn. MsR 49/08-11.3.08 11.3.2008 

Mest. hokej. kl. Ša a 19.2.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn. MsR 51/08-11.3.08 7.3.2008 

KŠP Triton Ša a 19.2.2008 15.000,-Sk 
(497,91€) 

uzn.MsR 60/08 8.-9.32008 

Petangklub Ša a 12.3.2008 5.000,-Sk 
(165,97€-vrátené 
280,-Sk-9,29€) 

uznv.MsR 59/08-15.4.08  1.5.2008 

Sl. erv. kríž MO Ša a 19.3.2008 3.000,-Sk (99,58€) uzn.MsR 62/08-15.4.08 14.5.2008 
 
 
Schválené dotácie-
spolu v Sk (€)                 

                          194.000,-Sk 
(6.439,62€) 

  

Vrátená as  dotácií-
spolu v Sk (€) 

      1.460,Sk 
(48,46€) 

  

Celkové erpanie 
v Sk (€) 

  192.540,-Sk 
(6.391,16€) 

  

Celkový zostatok v 
Sk (€) na položke 
dotácie (po úprave 
rozpo tu) 

 47.460,-Sk 
(1.575,38€) 
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O EuRE už Aj NA zÁKlAdNých ŠKOlÁch

dEň EuRA V 3.A

 
Žiadate  Dátum 

prijatia 
žiadosti MsÚ 

Výška schválenej 
dotácie 

Dátum schválenia dotácie; 
Uznesenie MsR/MsZ 

 

Termín 
konania akcie 

OZ Záhrada  21.9.2007 6.000,-Sk 
(199,16€) 

uzn. MsR 142/07-5.10.07 20.-21.6.2008 

Šport. strel.kl. Ša a 17.9.2007 6.000,-Sk (199,16€ 
-vrátené 1.150,-Sk- 
38,17€) 

uzn. MsR 140/07-30.10.07 5.-6.1.2008 

ŠSK Ša a 17.9.2007 5.000,-Sk 
(165,97€)  

uzn. MsR 33/08-19.2.08 8.-9.3.2008 

ŠSK Ša a 17.9.2007 6.000,-Sk 
(199,16€) 

uzn. MsR 31/08-19.2.08  3.-4.5.2008 

ŠSK Ša a 17.9.2007 7.000,-Sk 
(232,36€) 

uzn. MsR 32/08-19.2.08 6.9.2008 

Inf. centr. ml. Ša a 3.10.2007 3.000,-Sk (99,58€) uzn. MsR 27/08-19.2.08 20.3.2008 
ICM Ša a 3.10.2007 3.000,-Sk (99,58€) uzn. MsR 29/08-19.2.08 17.4.2008 
ICM Ša a 3.10.2007 3.000,-Sk (99,58€) uzn. MsR 28/08-19.2.08 15.4.2008 
TJ Sl. Duslo Ša a 4.12.2007 25.000,-Sk 

829,85€) 
uzn. MsZ 2/08-XII-27.3.08 apr.-sept. 2008 

FK Sl. Duslo Ša a 9.1.2008 6.000,-Sk 
(199,16€) 

uzn. MsR 26/08- 19.2.08 12.1.2008 

TJ SOUP Ša a 15.1.2008 35.000,-Sk 
(1.161,79€) 

uzn. MsZ 2/08-XII-27.3.08 13.-14.9.2008 

TJ SOUP Ša a 15.1.2008 15.000,-Sk 
(497,91€) 

uzn. MsR 35/08-19.2.08  12.4.2008 

TJ Sl. Duslo Ša a 28.1.2008 6.500,-Sk 
(215,76€) 

uzn. MsZ 2/08-XII-27.3.08 8.3.2008 

MO Sl. ryb. zv. Ša a 31.1.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn.MsR 61/08 4.5-13.7.2008 

Jazdecký odd. pri 
SOUP Ša a 

1.2.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn. MsR 50/08-11.3.08 1.-3.5.2008 

Polov. zdr. Aga áre  8.2.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn. MsR 52/08-11.3.08 3.5.2008 

ICM Ša a 10.2.2008 4.500,-Sk 
(149,37€-vrátené 
30,-Sk-0,1€) 

uzn. MsR 49/08-11.3.08 11.3.2008 

Mest. hokej. kl. Ša a 19.2.2008 10.000,-Sk 
(331,94€) 

uzn. MsR 51/08-11.3.08 7.3.2008 

KŠP Triton Ša a 19.2.2008 15.000,-Sk 
(497,91€) 

uzn.MsR 60/08 8.-9.32008 

Petangklub Ša a 12.3.2008 5.000,-Sk 
(165,97€-vrátené 
280,-Sk-9,29€) 

uznv.MsR 59/08-15.4.08  1.5.2008 

Sl. erv. kríž MO Ša a 19.3.2008 3.000,-Sk (99,58€) uzn.MsR 62/08-15.4.08 14.5.2008 
 
 
Schválené dotácie-
spolu v Sk (€)                 

                          194.000,-Sk 
(6.439,62€) 

  

Vrátená as  dotácií-
spolu v Sk (€) 

      1.460,Sk 
(48,46€) 

  

Celkové erpanie 
v Sk (€) 

  192.540,-Sk 
(6.391,16€) 

  

Celkový zostatok v 
Sk (€) na položke 
dotácie (po úprave 
rozpo tu) 

 47.460,-Sk 
(1.575,38€) 

  

 
 V schvaľovacom procese sú dve žiadosti v celkovej sume 40.000,-Sk (1.327,76€)

2 4. september sa niesol na ZŠ J.C. Hron-
ského v znamení eura. A tak si ho žia-

ci 3.A pripomínali počas celého vyučovania.  
Hodina matematiky sa niesla v znamení spolupráce 
rodič - trieda - učiteľ. Pani učiteľka oslovila riaditeľa 
pobočky Ľudovej banky v Šali, Ing. Bujdáka, ktorý 
deťom ochotne zapožičal euro bankovky a mince.   
Pracovníčka banky p. Vojtaššáková, mamič-
ka našej Terezky, deťom najprv rozdala papie-
rové bankovky aj kovové mince. Deti hodno-
tili ich farbu, veľkosť, označenie, množstvo. 
Deti si zblízka mohli pozrieť našu budúcu me-
nu a pani Vojtaššáková deťom vysvetlila, aký je 
rozdiel medzi pravými a falošnými eurami,  zo-
pakovali si, koľko korún stojí jedno euro a bo-
li radi, že vidia s predstihom „živé“ eurá (po-
známka žiaka, ktorý mal na mysli, „pravé“ eurá). 
Pani učiteľka vysvetlila deťom 
rozdiely v minciach a mohli sa 
začať malé fiktívne nákupy potra-
vín, školských pomôcok a iných 
vecí bežnej, dennej  spotreby. 
Na hodine slohu deti rozprá-
vali o tom, že viacerí starí rodi-
čia majú obavy z toho, či doká-
žu euro mince rozoznať.  Preto 
uvítali informáciu, že od 1. de-
cembra si budú mocť kúpiť eu-
ro balíčk za 500,-Sk a naučiť 
sa dopredu mince rozoznávať. 
Na hodine prírodovedy sa deti 
vydali na virtuálnu turistickú ces-

tu z Kriváňa, ktorý je zobrazený na jednej z euro 
mincí, cestou spoznávali živé a neživé príprodni-
ny, zastavili sa v Kremnici, kde sa mince razia a 
výlet zakončili na Bratislavskom hrade, ktorý je 
tiež zobrazený na inej euro minci. Vo vreckách 
mali deti samozrejme eurá, ale už len hračkárske. 
Aj z reakcií detí  bolo zrejmé, že prechod na no-
vú menu je pre nich prirodzený a zaujímavý. 
Ďakujeme Ľudovej banke a p. Votaššákovej za 
praktickú pomoc pri spoznávaní eura. 

 
PaedDr. I.Sabová - triedna učiteľka, ZŠ J.C. 

Hronského, Šaľa 
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MEStO ŠAĽA NÁMEStIE SV. tROjIcE Č. 7

p r i j í m a 
zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície

SAMOStAtNý OdbORNý 
REfERENt StAVEbNéhO 

úRAdu
Požiadavky:

1) vysokoškolské, bakalárske, prípadne stredoškolské vzdela- »
nie – stavebného, architektonického, právneho smeru
2) bezúhonnosť /výpis registra trestov/ »
3) odborná prax v oblasti stavebného poriadku /vítaná/ »
4) osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti  »
stavebného úradu /vítaný/
5) ovládanie práce s PC (MS WORD, EXCEL, internet) »
6) znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy /vítaná/ »
7) komunikačné zručnosti, asertivita a sebamotivácia »

Predpokladaný nástup do zamestnania: dohodou
 
Podať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so 

stručným profesijným životopisom, dokladom o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, bezúhonnosť /postačí čestné vyhláse-
nie, výpis z registra trestov sa predkladá až v prípade nástupu/ 
možno na referát personálny,  prípadne poslať poštou na adresu:

Mestský úrad, referát personálny, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa, 
e-mail: tothovak@sala.sk 

POďAKOVANIE
Ďakujem pani Diane Rudni-
kvolentienovej z Trnovca nad 
Váhom, ktorá našla moju stra-
tenú peňaženku a osobne mi ju 
vrátila.

R. Šimončič, Šaľa

N adácia  Ekopolis vyhlásila 3. 
ročník environmentálneho 

grantového programu Zelené oázy, 
z ktorého podporí  najlepšie nápady, 
zamerané na skvalitnenie  životného 
prostredia. Partner programu - spo-
ločnosť SLOVNAFT, a.s., podporil 
program sumou 2 milióny korún 
(66 387 EUR). Uzávierka prijíma-
nia žiadostí o grant je 30. novem-
bra 2008. rámci programu Zelené 
Oázy je možné požiadať o finančnú 
podporu, napríklad na výsadbu no-
vej zelene či revitalizáciu pôvodnej, 
čistenie a upratovanie verejných 
priestranstiev a vodných tokov a 
plôch, starostlivosť o lokality, kde sa 
vyskytujú vzácne a chránené druhy 
rastlín alebo živočíchov, starostli-
vosť o ekoplochy, záhrady a sady pri 
školách, vytváranie a obnovu prvkov 
drobnej záhradnej a parkovej archi-
tektúry na verejných priestranstvách 
(stojany na bicykle, lavičky, stoly, 
prístrešky, informačné panely, ume-
lecké prvky, rôzne zariadenia slúžia-
ce na oddych, nádoby na separovaný 
odpad).

zElENé OÁzY
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KAPlNKA SV. ROdINY
S tojí na konci Družstevnej ulici v Šali. Dal 

ju postaviť roľník Michal Baluška v roku 
1890 na pamiatku nehody a z vďaky za záchranu 
života. Keď Michal Baluška schádzal s plne na-
loženým vozom obilia, zbehli a prevrátili sa do 
tzv. „figury“, 6 metrov hlbokej, spolu aj s gazdom. 
Kaplnka je 2x1,5 metra veľká, klenutá. Na krížo-
vé dni ku nej chodila procesia. V roku 1955 bola 
zrekonštruovaná. 

Ľ.Mešťan

hAllOwEEN V 
dK ŠAĽA

K oniec októbra sa v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Šali bude niesť v duchu pô-

vodne amerického sviatku Halloween, ktorý 
sa však postupne udomácnil aj u nás. Posledný 
októbrový víkend bude plný strachu, duchov a 
strašidelných masiek. Na svoje si prídu deti, aj 
dospelí. Vo štvrtok 30.10. 2007 sa budú môcť 
naši najmenší poriadne vyblázniť na „Detskej 
Halloween party“. Okrem tancovania na nich 
čakajú aj rôzne súťaže, sladké odmeny a nebude 
chýbať ani vyhlásenie najkrajšej a najstrašidel-
nejšej masky. Už tradične sa v Mestskom kul-
túnom stredisku v Šali, dňa 31. októbra 2008 o 
19.00 h uskutoční Halloweenska hororová noc. 
Celé podujatie začne pochodom cez Dom kul-
túry, kde budú návštevníci prechádzať cez tma-
vé chodby a stretnú rôzne strašidlá, prízraky i 
oživlé mŕtvoly. Ich pochod sa zakončí v diva-
delnej sále DK, kde na ich oslabené nervy budú 
útočiť filmy s hororovou tematikou. Prvé sústo, 
film Constantine, bude ľahšie stráviteľné, avšak 
pri nasledujúcich dielach hororovej kinemato-
grafie, remakeu ázijského hororu Clona a podľa 
videohernej predlohy spravený Silent Hill, im 
bude tuhnúť krv v žilách. Vstupné na poduja-
tie bude 90,- Sk/2,98,- € (konverzný kurz: 1,- € 
= 30,1260,- Sk). Srdečne vás pozývame, tešíme 
sa na vás. 

EuRóPSKY dEň 
žIdOVSKEj 
KultúRY

V priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa sa 
05. septembra 2008 konali v rámci Európ-

skeho dňa židovskej kultúry dva koncerty kapiel 
hrajúcich klezmer. Ako prvá sa šalianskemu pub-
liku predstavila Di Naye Kaplye z Maďarska hra-
júca klasický klezmer východných židov. Po nich 
vystúpila slovenská kapela Pressburger Klezmer 
Band, ktorá je už dobre známa šalianskemu pub-
liku. Asi tristo návštevníkov si v piatkový večer 
vychutnalo podmanivú hudobnú atmosféru a 
užilo si tóny krásnej hudby.

Mgr. Zuzana Demínová

MuzIKÁl NA 
NÁMEStÍ

N ámestím pred mestským úradom sa počas 
sobotného večera 13. septembra vznášali 

muzikálové tóny. Známe evergreeny svetového a 
slovenského hudobného neba odzneli v podaní 
skvelých muzikálových spevákov. Aj keď už bolo 
počasie chladnejšie, slniečko predsa len štrbavo 
svietilo a tí, čo sa prišli pozrieť určite neoľutovali. 
Príjemnú atmosféru jesenného večera si prišli vy-
chutnať mnohí a  pri tónoch kvalitnej hudby za-
budli na starosti všedných dní.

Mgr. Zuzana Demínová Mgr. Michal Kučera a Bc. Denisa Miklášová
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V živote človeka je 25 rokov dlhým časovým 
úsekom naplneným množstvom zážitkov, 

udalostí, dobrých i zlých skúseností, chvíľ radosti 
i žiaľu. Nie je tomu inak ani v živote malej komu-
nity, spoločenstva členov a priateľov klubu dô-
chodcov. Priestory a atmosféra klubu dôchodcov, 
najmä však rovesníci, známi a priatelia v klube sú 
tými, s ktorými sa možno podeliť o spomienky, 
skúsenosti, ale i o radosti a strasti každodenného 
života. Za uplynulé štvrťstoročie činnosti Klubu 
dôchodcov vo Veči ich bolo určite neúrekom.
Klubom sa väčšinou nazýva miesto, či priestor 
spoločenských stretnutí. Bez ľudí sú to však len 
holé steny a nábytok. Klubom seniorov - spolo-
čenstvom ľudí - ho robia jeho členovia. Je šťastím, 
že za uplynu-
lých 25 rokov 
bol večiansky 
klub vždy bo-
hatý na ochot-
ných a dobrých 
ľudí, ktorí mu 
vdýchli život 
a zanechali v 
ňom nezma-
zateľnú stopu. 
Samotný klub 
prešiel mnohý-
mi zmenami. 
Sú veľmi sta-
rostlivo a verne 
zachytené v kronike klubu. Niektoré zápisy v nej 
sú nostalgickou spomienkou na minulosť a nie-
ktoré dokumentujú jeho aktivity a históriu. 
Z podnetu obyvateľov Veče v dôchodkovom veku 
na jar 1983 vnikla iniciatíva, ktorej výsledkom 
bola žiadosť adresovaná vtedajšiemu MsNV v 
Šali. Jej podstatou bola požiadavka na zriadenie 
klubu dôchodcov v tejto mestskej časti, aby sa aj 
večianski dôchodcovia mali kde schádzať a tráviť 
svoj voľný čas. Žiadosti občanov orgány národné-
ho výboru vyhoveli a klub dôchodcov vo Veči bol 
zriadený dňom 8. septembra 1983. V meste Šaľa 
vznikol v poradí tretí klub dôchodcov. Večianski 

seniori dostali k dispozícii zrekonštruovaný ro-
dinný dom na Dóžovej ul. Zvolili preň príhodné 
pomenovanie „Večianka“. V tento deň sa uskutoč-
nilo slávnostné zhromaždenie starších občanov, 
na ktorom bol odovzdaný klub do ich užívania a 
súčasne si zvolili svoje prvé samosprávne orgány 
– predsedu a samosprávu klubu.
Historicky prvým predsedom klubu sa stal p. Er-
nest Mrllák. Žiaľ, pre náhle úmrtie zastával svoju 
funkciu veľmi krátko. V roku 1984 bola zvolená 
za predsedníčku klubu pani Helena Banásova, 
ktorá bola v čele klubovej samosprávy až do roku 
1989. I potom však zostala členkou samosprávy a 
patrila k mimoriadne aktívnym členom klubu.
V roku 1989 bol na novovybudovanom večian-

skom sídlis-
ku uvedený 
do prevádzky 
Dom s opatro-
vateľskou služ-
bou. Orgány 
mesta rozhodli, 
že suterénne 
priestory toh-
to domu budú 
slúžiť pre spo-
ločenský život 
nielen jeho 
obyvateľov, ale 
i širšej verej-
nosti. Súčasťou 

rozhodnutia bolo presťahovanie večianskeho 
klubu dôchodcov do týchto priestorov. V pries-
toroch Domu s opatrovateľskou službou na Nar-
cisovej ul. sídli Klub dôchodcov až do dnešných 
dní. 
V roku 1991 z rozhodnutia novokreovaných sa-
mosprávnych orgánov mesta vzniká samostatná 
príspevková organizácia, ktorej hlavným posla-
ním je poskytovanie sociálnych služieb pre oby-
vateľov mesta - Organizácia sociálnej starostli-
vosti mesta Šaľa. Zriaďovateľ súčasne rozhodol i o 
včlenení všetkých sociálnych zariadení na území 
mesta v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti do orga-

jubIlujúcI Klub dôchOdcOV VO VEČI
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nizačnej štruktúry OSS. A tak sa jej vznik dotkol 
i klubu dôchodcov vo Veči, ktorý sa stal súčasťou 
tejto organizácie a je ňou až doposiaľ.
Po presťahovaní klubu do nových priestorov bol 
za jeho predsedu zvolený pán Ján Mandák, ktorý 
bol na čele klubu až do roku 1996. V tom istom 
roku na výročnej členskej schôdzi bola za pred-
sedníčku zvolená pani Jolana Iványiová, ktorá 
riadila klub do roku 1999. V roku 2000 pri voľbe 
novej samosprávy bol zvolený za predsedu pán 
Juraj Kuna, ktorý stál na čele klubovej samosprá-
vy až do začiatku roku 2007. Vykonával svoju 
prácu úspešne a zodpovedne dlhých 6 rokov. 
Od roku 2007 až dodnes pôsobí na čele klubovej 
samosprávy ako predsedníčka pani Mária Vale-
ková. 
Každý z predsedov klubovej 
samosprávy vniesol do živo-
ta klubu nové prvky, oboha-
til jeho spoločenský život a 
rozšíril jeho aktivity. Každý 
z nich bol obklopený mno-
hými ďalšími obetavými, 
pracovitými a zodpoved-
nými členmi samosprávy, s 
ktorými spoločne organizo-
vali a zabezpečovali klubový 
život. Určite medzi nich pa-
tria pani Helena Gavurová, 
Klára Hátašová, Gustáv Hátaš, Viera Káraszová, 
Helena Lenčéšová, Irena Šišáková a mnohí ďalší. 
Nemožno nespomenúť  spevokol, ktorého prácu 
obnovila  a dlhé roky viedla pani Anna Botková, 
ktorá žiaľ už nie je medzi nami. Na organizovaní 
kultúrneho života majú veľký podiel pani Margi-
ta Jarošová, ktorá v súčasnosti vedie spevokol a 
pani Rozália Takáčová, ktorá precíteným slovom 
básnika poteší členov pri spoločenských stretnu-
tiach. Spolu s nimi treba oceniť i úsilie ďalších 
členov spevokolu, ktorý svojím programom vy-
tvára príjemnú atmosféru spoločenských podu-
jatí klubu. 
Život v klube dôchodcov je od jeho vzniku orga-
nizovaný samosprávou. Tá zabezpečuje základné 
smerovanie klubu, tak ako si ho jeho členovia 
vytýčia v pláne činnosti každoročne schvaľova-
nom na výročnom zhromaždení jeho členov. Za 

roky svojej existencie sa v klube vytvorilo viacero 
tradícií. Medzi ne určite patrí Oslava jubilantov, 
Fašiangové posedenie, Oslava Dňa matiek, Pose-
denie pod stromčekom či pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. V letných mesiacoch klub orga-
nizuje vlastivedné zájazdy a návštevy termálnych 
kúpalísk, ale i vychádzky do okolitej prírody.
 Samospráva klubu zorganizovala v 
septembri spomienkové stretnutie venované 
štvrťstoročnici pôsobenia klubu dôchodcov vo 
Veči. Na stretnutí bola čestným uznaním ocene-
ná aktívna práca jeho zakladajúcich členov pani 
Márie Babóšovej, Etely Takáčovej, Heleny Žilin-
skej a pána Ľudovíta Zálezáka. Ďalších 12 najak-
tívnejších dlhoročných členov klubu si prevzalo 

pamätné listy 
ako výraz 
poďakovania 
za ich prínos 
v 25-ročnej 
histórii klu-
bu a podiel 
na jeho čin-
nosti. Každý 
z nich pri-
spel k tomu, 
aby Klub 
dôchodcov 
vo Veči bol 

pre starších obyvateľov Veče príťažlivým a zaují-
mavým stánkom spoločenského života. 
 Jubileum klubu dôchodcov je príle-
žitosťou aj na vyslovenie poďakovania všetkým 
aktívnym členom, ktorí sa v 25-ročnej histórii 
pričinili k jeho aktivitám, k naplneniu jeho po-
slania a cieľov. Je tiež príležitosťou poďakovať sa 
sponzorom a priaznivcom, ktorí prispeli na jeho 
činnosť, zlepšili jeho materiálne a technické pod-
mienky. V neposlednom rade je i príležitosťou 
zablahoželať všetkým jeho členom a popriať im 
veľa krásnych spoločných stretnutí, aby ich pestrá 
mozaika napĺňala ich potreby a ďalej prispievala 
k pohode, rokom plným slnečného svitu, zdravia, 
radosti a životného uspokojenia.

Ľubor Gáll, riaditeľ OSS



mesačník samosprávy mesta Šaľa

20
september 2008

šport

futbAl 

M ajstrovské futbalové súťaže sú už v plnom 
prúde a v čase našej uzávierky majú šalian-

ski prvo ligisti za sebou už plnú polovičku jesennej 
časti, aj napriek  veľkým problémom v hráčskom 
kádri. K dlhodobo zraneným hráčom: Najman (bol 
najlepší strelec v príprave), Vyskoč (opora mužstva 
v minulých ročníkoch), Peťovský (posila zo Slovana 
Bratislava), však v priebehu prvých deviatich kôl pri-
budli na určité časové obdobia tiež: Vencel, Dékány, 
Mikla, Lalák,... a tak v niektorých stretnutiach mal 
trénersky tandem M. Babinec – O. Takács hlavu v 
smútku, ako poskladať zostavu, aby v stretnutiach 
so súpermi v prvoligových zápoleniach obstála. Ako 
vidno z doterajšieho priebehu súťaže, podarilo sa 
im to aj zásluhou pružnosti funkcionárskeho zboru, 
ktorý doplnil úzky hráčsky káder. Novými tvárami 
v hráčskom kádri sú: Souleyimane Cissé zo Senega-
lu (Trnava), Christián Carrera (Slovan Bratislava) a 
Štefan Uzola (DAC D. Streda) a čo teší,  prví dvaja 
sa už zapísali do prvoligových streleckých tabuliek.  
Naši futbalisti mali opäť raketový štart, keď v prvých 
dvoch dueloch vonku naplno bodovali a získali šesť 
3 - cenných bodov.  Remízou s košickou rezervou na 
domácom trávniku si renomé trochu pošramotili a 

v štvrtom kole  utrpeli pod Vihorlatom s Michalov-
cami prvú prehru. Domáce víťazstvo s Humenným, 
ale aj ďalší trojbodový zisk z Dunajskej Stredy a vy-
soké víťazstvo s bývalým corgoňligistom Trenčínom 
vyniesol šalianskych futbalistov až na vrchol prvoli-
govej tabuľky. Z vedenia v tabuľke sme sa tešili dva 
týždne, nakoľko prvoligová súťaž mala asociačnú 
prestávku (reprezentačné povinnosti). Po 8. kole sme 
však prvú priečku opustili, nakoľko nám v Brezne, 
kde hráva Podbrezová, nadelili za 20 minút štyri gó-
ly a bola z toho krutá prehra. V poslednom stretnutí 
tohoto ročníka prvej ligy, ktoré sme stihli do uzávier-
ky nášho mesačníka, bolo domáce stretnutie s naj-
väčším adeptom na postup, bratislavským Interom, v  
ktorom sme podľa tradície remizovali a aj po tomto 
ťaháku 9. kola Inter neokúsil trpkosť porážky. Tabuľ-
ka po 9. kole: 1. Inter Bratislava 16:5 – 19 bodov, 2. 
Rimavská Sobota 13:9 – 18 bodov, 3. Duslo ŠAĽA 
13:10 – 17 bodov,.....  10. Prievidza 7:10 – 9 bodov, 
11. Ružomberok „B“  12:20 – 7 bodov, 12. DAC Dun. 
Streda 8:25 – 2 body. Veríme, že naši futbalisti budú 
aj v ďalších majstrovských prvoligových dueloch po-
kračovať v  nastúpenom hernom a bodovom zisku, čo 
by ich udržal v hornej polovičke tabuľky.   

VYžREbOVANIE A VýSlEdKY NOVéhO ROČNÍKA 1. futbAlOVEj lIgY

N ováčikmi súťaže pre ročník 2008/2009 sú Ružomberok „B“ a  Dunajská Streda, kto-
rí postúpili z  II. ligy a Trenčín, ktorý vypadol z Corgoň ligy - zvýraznene.  Hrá sa troj kolo-

vo, na jeseň odohrajú mužstvá 18 kôl. Hracím dňom je sobota – výnimky domácich stretnutí:  Inter Bra-
tislava – 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 Ružomberok „B“ – nedeľa 10.30 hod.,  Podbrezo-
vá 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) T.Obert, Vencel, Lancz
12.kolo:    SO    18.10.2008    Slovan Duslo  ŠAĽA  -  HFK Prievidza  14. 00 hod.  



mesačník samosprávy mesta Šaľa september 2008

21

šport

13.kolo:    SO    25.10.2008    Slovan Duslo  ŠAĽA  -  RUŽOMBEROK  „B“  14. 00 hod.
14.kolo:    NE    02.11.2008    MFK  Košice „B“  -  Slovan Duslo  ŠAĽA  10. 30 hod.
15.kolo:    SO    08.11.2008    Slovan Duslo  ŠAĽA  -  MFK Michalovce   13. 30 hod.
16.kolo:    SO    15.11.2008    MFK  Humenné  -  Slovan Duslo  ŠAĽA  13. 30 hod.
17.kolo:    SO    22.11.2008    Slovan Duslo  ŠAĽA -  D. STREDA  „B“  13. 00 hod.
18.kolo:  SO  29.11.2008  TRENČÍN  -  Slovan Duslo  ŠAĽA   18. 00 hod.      
 
Poznámka: odvetná jarná časť prvej futbalovej ligy štartuje v sobotu  28. februára 2009. Góly Dusla 
Šaľa zaznamenali: Vencel 3/1, Šajbidor 2, T. Obert 2, Lalák, Lancz (11), Vojtíšek,, Dékány, Cissé, 
Carrera.

hÁdzANÁ 

Vicemajster Slovenska šalianske Duslo má za se-
bou nielen prvé tri kolá z nového ročníka me-

dzinárodnej hádzanárskej WHIL, ale už aj postup do 
druhého kola Pohára EHF (Poznámka: píšeme o tom 
v druhom bloku). Značne omladený kolektív tréner-
ky Dariny Braunovej zatiaľ úspešne zvláda nástrahy 
súťaže,  mladé talenty (S. Szarková, Puškášová, Ma-
cháliková,...) získavajú v každom majstrovskom dueli 
skúsenosti, ktoré pod vedením ostrieľaných harcov-
níčiek (Martanovičová, 
Čamajová – Vlčková, 
Bérešová – Váradyo-
vá,...) a mladej, ale už 
herne ostrieľanej re-
prezentantky Poplu-
hárovej pretavujú do 
dobrých výkonov a tak 
sú naše hádzanárky po 
troch kolách bez prehry 
na čele  tabuľky o skó-
re pred michalovskou 
Iuventou.  V úvod-
nom stretnutí ročníka 
2008/2009 WHIL pri-
vítali naše hádzanárky na domácej palubovke pravi-
delného českého medailistu, pražskú Sláviu, s ktorou 
vyhrali 24:20 (14:9), keď o svojom víťazstve rozhodli 
už v prvom polčase, napriek tomu, že cez prestávku v 
súťaži Slávia značne posilnila káder. Najviac gólov v 
šalianskom drese zaznamenali: Pileková a Popluháro-
vá 5, Martanovičová 4, Čamajová – Vlčková 3 góly. V 
druhom kole cestovala Šaľa v rámci predohrávky do 
Zlína, kde opäť zaknihovala víťazstvo 29:33 (15:18) – 

Čamajová – Vlčková 7, Popluhárová  7/5, Bérešová – 
Váradyová 4, Martanovičová 4,.... Posledné stretnutie 
pred našou uzávierkou  sme odohrali doma s Cas-
tou Písek, v ktorej drese hrá najlepšia minuloročná 
strelkyňa  súťaže Luzumová, ale ani jej 10 gólov do 
siete šalianskych brankárok nepomohlo hostkám k 
zisku, čo len bodu. Zverenkyne trénerky D. Brauno-
vej vyhrali 30:23 (14:13) – Martanovičová 7, Bérešo-
vá – Váradyová 6, Szarková 4, Pileková a Trochtová 

po 3,.... V najbližších 
kolách cestujú naše 
hádzanárky do mes-
ta, ruží moravského 
Olomouca, posled-
ného majstra ČR, 
možno „privítajú“ na 
domácej pôde Ban-
skú Bystricu (Po-
známka: z finanč-
ných dôvodov  je 
účasť družstva spod 
Urpína v súťaži ohro-
zená), cestujú na ho-
rúcu palubovku do 

Jindř. Hradca a na domácej pôde sa stretnú s nová-
čikom súťaže Sláviou Partizánske. Šalianska divácka 
verejnosť verí, že náš omladený kolektív bude aj po 
tejto sérii majstrovských duelov opäť medzi špičkou 
najlepších družstiev v tabuľke. Tabuľka po 3. kole: 1. 
Duslo ŠAĽA 87:72 – 6 bodov, 2. Michalovce 87:75 – 6 
bodov, 3. Olomouc 86:66 – 5 bodov,...... 9. Zlín  75:96 
– 0 bodov, 10. Partizánske 66:90 – 0 bodov.
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VYžREbOVANIE  A VýSlEdKY   zÁKlAdNEj  ČAStI  whIl - 2008/2009

N ováčikom tohto ročníka medzinárodnej WHIL  je Slávia Partizánske, ktorá po ročnom pôso-
bení v II. lige nahradí v súťaži HK Nitru.  Posledné družstvo z minulého ročníka v Česku HC 

Zlín sa zachránil v súťaži, nakoľko v baráži porazil víťaza II. českej ligy Porubu. Vzhľadom k tomu, že 
až  8 družstiev WHIL  bude štartovať  v európskych súťažiach: (ŠKP Bratislava – Liga majstrov, Duslo 
Šaľa – Pohár EHF, Iuventa  Michalovce – PVP,  Banská Bystrica – Challenge cup, z českých družstiev 
Slávia Praha a Jindř. Hradec hrajú v Challenge cupe, Veselí n/M v Pohári EHF a Olomouc v PVP ) 
viac majstrovských stretnutí sa bude podľa reglementu súťaže predohrávať. 
 
1.kolo:  6. 9. 2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA - Slávia Praha   24 : 20  (14:9)  
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
7. kolo:  1.11. 2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – Slávia Partizánske 
8.kolo: 8.11.2008 o 18.00: Duslo ŠAĽA – Iuventa Michalovce    
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.       

POREČSKý MARAtóN gENERÁlKOu

P oslednou previerkou plavcov KŠP Tritón 
Šaľa v plutvovom plávaní a plávaní pod 

vodou,  (Poznámka autora: po štarte na medzi-
národných majstrovstvách Maďarska a plavec-
kom maratóne na Balatone dlhom 5.200 metrov) 
pred  záverečnými dvoma kolami mládežníckej 
Slovenskej ligy to bol posledný  štart plavcov ŠKP 
Tritón: Roman Révay ml., Michal Fülöp, Orsolya 
Bondor, Ivana Lišková, Ádam Bukor a Barbora 
Pohlová (nedávna účastníčka juniorských MS V 
Kolumbii),  spolu s  ďalšími zástupcami šalian-
skeho diaľkového plávania a povinného dozoru 
(mladí plavci plávali pod dozorom seniorov) na 
chorvátskom plaveckom festivale, kde si zmerala 
sily v mori viac ako tisícka plavcov na Porečskom 
medzinárodnom maratóne.  Plavecké schopnosti 
a kondíciu si mohli „otestovať“ v troch diaľko-
vých plaveckých disciplínach: na 1.500, 3.000 a 
5.000 metrov. Viac ako 30 stupňová teplota vzdu-
chu, veľmi teplá voda – 26 stupňov Celzia, ale aj 
veľké  vlny dali pretekárskemu poľu poriadne za-
brať. Podobne ako na predošlých maratónov aj v 

Chorvátsku platilo pravidlo, že plavci do 15 rokov 
potrebovali pri absolvovaní svojich tratí plavecký 
dozor.  V najkratšej kategórii na 1.500 metrov – 
bronzový delfín  skončili šalianski plavci v kon-
kurencii skoro pol tisícky v strede štartovného 
poľa: Gabriela Fülöpová obsadila  264.  miesto 
a hneď za ňou o jedno miesto Roman Révay st.. 
V kategórii na 3.000 metrov – strieborný delfín 
nemala šalianska plavecká enkláva zástupcu, ale 
v najdlhšej plaveckej disciplíne na 5000 metrov 
„zlatom  delfíne“, ktorá bola najpočetnejšie prete-
kársky zastúpená, sa predstavilo až deväť zástup-
cov šalianskej výpravy. V silnej medzinárodnej  
konkurencii si viedli viac ako zdatne. Na výbor-
nom 25. mieste doplával Marián Šoky časom  
1.42,40 hod. a iba o tri miesta za ním skončila Or-
solya Bondor. Do prvej pol stovky plavcov (na 45. 
mieste) sa dostal ďalší šaliansky plavec Ján Hlava-
tý.  Plece pri pleci doplávala v prvej tretine štar-
tovného poľa hneď trojica šalianskych  mládež-
níckych reprezentantov.  Účastníčka juniorských 
MS  Barbora Pohlová skončila na 150. mieste, 
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Michal Fülöp obsadil 168. miesto a hneď za ním 
zo stratou siedmych sekúnd doplával Roman Ré-
vay ml.. Najmladší pretekár v disciplíne na 5000 
metrov,  iba 9 - ročný  Ádam Bukor skončil na 
404. mieste, tesne pred ním jeho dozor  Tibor Ja-
koda.  Jedinou šalianskou pretekárkou, ktorá to v 
tejto kategórii vzdala na 3,5 kilometri (zdravotné 
dôvody), bola Ivana Lišková.  Posledné štarty na 

diaľkových pretekoch na Balatone a v Poreči boli 
najmä pre mládežníkov KŠP Tritón Šaľa posled-
nou medzinárodnou konfrontáciou a previerkou 
pripravenosti pred poslednými dvomi kolami 
Slovenskej plaveckej Ligy mládeže, kde sa im po 
polovičke súťaže naskytá vynikajúca príležitosť 
vybojovať pre Šaľu a Nitriansky región historické  
prvenstvo. 

V POhÁRI Ehf SME POStúPIlI 

V centre európskej hádzanej vo Viedni boli vyžrebované všetky európske klubové súťaže. Vice-
majster Slovenska Slovan Duslo Šaľa štartuje v tomto ročníku v Pohári EHF a žreb mu ponúkol  

súpera z Faerských ostrovov  - Stjörnen Klaksvik. Na základe dohody zástupcov oboch oddielov odo-
hrali naše hráčky obe stretnutia na pôde súpera. Po zodpovednom výkone celého kolektívu, v ktorom 
sa strelecky darilo Popluhárovej, Martanovičovej a Czaník, naše reprezentantky vyhrali v oboch stret-
nutiach a po zásluhe si vybojovali postup do druhého kola. 

Stjörnen Klaksvik - Slovan Duslo Šaľa       20:28 (8:12)  a   23:27 (11:15)  
Stjörnen: Christhophersen 6+5, Djugyte Petersen 5+5, Möller 5+5, .....

Duslo: Némethová, Grantnerová, Túrociová: Martanovičová 6+4, J. Braunová, Popluhárová 8/2+9, Pi-
leková 3+1, S. Szarková 2+2, Puškášová 3+3, Trochtová 0+3, Czaník 4+4, Bérešová - Váradyová 2+1, 
Macháliková - trénerka: D. Braunová.  Pok. hody: 3/2 - 4/2 a 7/5 – 5/2; vylúčené 4:3 a 3:4, ČK: Czaník 
po troch vylúčeniach.  Pred  300 + 400 divákmi rozhodovali: Van de  Beek a Egberts (obe Holandsko). 
Poznámka: Za priezviskom je počet gólov v prvom a druhom stretnutí. V druhom kole budú hrať 
hráčky šalianskeho Dusla s maďarským družstvom FTC Bank Budapest. Prvé stretnutie odohrali naše 
hádzanárky 5. októbra v Maďarsku, z výsledkom 41 : 23 (20:11) v prospech súpera odveta sa uskutoční 
v Šali v sobotu 11. októbra. Príďte  naše dievčatá povzbudiť v súboji s favorizovaným súperom. 
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KVAlIfIKAČNÁ SKuPINA Č. 5 – uEfA wOMEN´S cuP

f utbalový klub Slovan Duslo Šaľa – ženský 
futbalový oddiel  usporiadal  v dňoch  4. – 

9.9. 2008 v Šali piatu kvalifikačnú skupinu UEFA 
Women´s Cup (Poznámka: obdoba mužskej Ligy 
majstrov),  v ktorej štartovali družstvá:  FC Mac-
cabi Holon /Izrael/, LFC City Cardiff /Wales/, Va-
lur Reykjavik /Island/ a slovenský majster  Slovan 
Duslo Šaľa. Výsledky  piatej kvalifikačnej skupiny:   
Valur Reykjavik – City  Cardiff  8:1; Maccabi Holon 
–  ŠAĽA 1:1 gól: Bíróova , Valur Reykjavik –  ŠA-
ĽA 6:2 góly: Lukácsová 2;  City  Cardiff – Maccabi 

Holon 1:2;  ŠAĽA –  Cardiff (v Šali) 0:0;  Macca-
bi Holon – Valur  Reykjavik (v Trnave) 0:9 (0:6 
 Slovan Duslo Šaľa reperezentovali: 
Paločková,  El  Dahaibiová – Bíroová, Tótho-
vá,  Javorová, Vojteková ,Bojdová,  Čuláko-
vá,  Trnková, Šaraboková,  Lukácsová,  Gö-
ghová, Mašlejová, Bobálová, Filová, Rasková, 
Poláková, Kolenová a hrajúca trénerka Göghová  
 Konečná tabuľka: 1. Valur Reykjavik 
23:3 – 9 bodov, 2. Maccabi Holon 3:11 – 4 bo-
dy, 3. Duslo ŠAĽA 3:7 – 2 body, 4. Cardiff City 

2:10. Do ďalšej 
fázy medzinárod-
nej súťaže (medzi 
16 najlepších eu-
rópskych klubov)  
postúpil iba vítaz 
Valur Reykjavik, 
naše futbalistky 
v prípade výhry v 
poslednom stret-
nutí s Cardiffom 
by boli skončili 
na druhom mies-
te, čo by bol his-
torický úspech 
slovenských maj-
strov.

VYžREbOVANIE 1. futbAlOVEj lIgY žIEN – 2008/2009

7. kolo  sobota 11.10.2008:  Slovan Duslo ŠAĽA – Slovan Bratislava  15.00 hod.
8. kolo  sobota 18.10.2008:  DFK L á b – Slovan Duslo ŠAĽA  15.00 hod. 
9. kolo  sobota 25.10.2008:  Slovan Duslo ŠAĽA – Nové Zámky  15.00 hod.
10. kolo  sobota 1.11.2008:  L T Bratislava – Slovan Duslo ŠAĽA  15.00 hod. 
11. kolo  sobota 8.11.2008:  Slovan Duslo ŠAĽA  – voľno 

 
Prídite povzbudiť naše dievčatá v ceste za obhajobou titulu majstra Slovenska!

5.  kolo:  Lady team - Tr. Teplice 0:8;  N. Zámky - Slovan Bratislava 0:7;  Láb 8:0;  Humenné - Žilina 
0:7 .  ŠAĽA (odohrala doposiaľ iba 3 stretnutia), Selce a Báb mali voľno.
Slovan Duslo ŠAĽA  -  FK Trnava   5:0 (3:0) Trnková 2, Bojdová, Kolenová, Poláková
Dohrávka:  Duslo ŠAĽA – FK Selce   5 : 0 (0:0) Kolenová, Mašlejová, Bobáľová, Poláková, Šaraboková 
Tabuľka po 5. kole: 1. Žilina 31:3 – 12 bodov,  2.  Slovan Bratislava 23:0 – 12 bodov,  3. ŠAĽA 17:1 – 9 
bodov,.... 9. Lady team 7:23 – 1 bod, 10. Humenné 1:17 – 0 bodov. 
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02.10.2008 10.00 h•	
Tvorivé dielne pre MŠ  na Družstevnej ul. 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: zdarma 

05.10.2008 16.00 h•	
Rozprávkovo – Karnevalový hrad 
Miesto: DK Šaľa, BS, Vstupné: 44,- Sk / 1,46 € 

07.10.2008 15.00 h•	
Rómsky klub – Spoločenské hry 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: na členský preukaz

08.10.2008 10.00h•	
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: zdarma

09. – 31.10.2008 09.00 - 12.00 h st-pi,19.00 - 20.00 h so-•	
ne
Výstava 
Miesto: DK Šaľa, foyer DS 
Vstupné: 10,- Sk/dospelí a 5,- Sk/deti a dôchodcovia

10.10.2008 15.00 h•	
Hračkovňa -  Urobme si náhrdelník 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: na členský preukaz

14.10.2008 15.00 h•	
Rómsky klub – Beseda so psychologičkou 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: na členský preukaz

15.10.2008 15.00 h•	
„Poď sa učiť čo sa sluší!“ – pre žiakov ZŠ 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: zdarma

18.10.2008 20.00 h•	
Oldies party: Radio Okey – DJ Julo alias Python 
Miesto: DK Šaľa ES, Vstupné: 90,- Sk/2,98 €

20. – 30.10.2008 •	 09.00 – 11.30 h a 13.30 – 17.00 h
Výstava obrazov amatérskej maliarky Ireny Vozákovej 
Miesto: KS Večierka Vstupné: dospelí 10,- Sk/0,33 €, deti 5 
Sk/0,16 €

20. – 31.10. 2008 08.00 - 16.00 h•	
Výstava – Jumping včera a dnes 
Miesto: SD Veča, Vstupné: zdarma

24.10.2008 15.00 h•	
Hračkovňa – Maľovanie obrazov voskovou technikou s 
Irenou Vozákovou 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: zdarma

24. – 25. 10.2008•	
Dni českej kultúry 
Divadlo, koncerty – V. Mišík a ETC + M. Prokop a Framus 5 
Miesto: DK Šaľa, DS, ES 
Čas: 24.10.08 - 19.00 h divadlo

25.10.08 – 19.00 h koncerty•	
Celofestivalové: 550,- Sk/18,25,- €,  
Divadlo: 320,- Sk/10,62,- € 
Koncerty: 320,- Sk/10,62,- €

25.10.2008 18.00 h•	
Premietanie filmov 
Tobruk, Gympl, Ro(c)k podvraťáků 
Miesto: DK Šaľa, DS, Vstupné: 60,- Sk/1,99,- €

28.10.2008 15.00 h•	
Rómsky klub – Tvorivé dielne 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: členský preukaz

29.10.2008 14.00 h•	
Halloweenska party pre školské kluby 
Miesto: SD Veča, Vstupné: zdarma

29.10.2008 15.00 h•	
Vyhodnotenie súťaže v maľovaní na veľkoplošné pútače 
Miesto: KS Večierka, Vstupné: zdarma

30.10.2008 16.00 h•	
Detská halloween party 
Miesto: DK Šaľa, ES, Vstupné: zdarma

31.10.2008 19.00 h•	
Halloweenska hororová noc, Vstupné: 90,- Sk/2,98 €

KOlKY 

K olkársky oddiel Slovan Duslo Šaľa, ktorý v mi-
nulom roku oslavoval 30. výročie svojho zalo-

ženia naplno rozbieha činnosť svojich družstiev v maj-
strovských súťažiach. V tomto ročníku 2008/2009  budú 
šalianski kolkári pôsobiť vo všetkých troch ligách. „A“ 
družstvo bude hrať v prvej lige a ich hracím dňom do-
mácich stretnutí bude sobota o 9.00 hodine. Šalianska 
rezerva štartuje v II. lige a domáce majstrovské duely 
odohrá v piatok o 18. 00 hodine. Oproti minulému roč-

níku bude v tretej kolkárskej lige štartovať okrem „C“ 
družstva aj „D“ mužstvo, v ktorom dostanú možnosť 
zahrať si mladé talenty a ďalší hráči zo širokej hráčskej 
základne. Prinášame vám prvé výsledky a vyžrebovanie 
I. ligy, druhú a tretiu ligu prinesieme v najbližšom čísle 
nášho mesačníka.   

Špor tovú r ubriku pripravi l :  
Joz ef   SKLENÁR

I. lIgA  -  ROČNÍK 2008/2009 VYžREbOVANIE NOVéhO ROČNÍKA

1. kolo: Duslo  ŠAĽA – Cabaj Čápor   2 : 6  (2.964 : 3.098)   2. kolo:  TKK Trenčín –   ŠAĽA  3 : 5  (3.094 : 3.135)   
3. kolo: S0  20.9.2008     ŠAĽA  -  Hlohovec           9.00;          4. kolo:  S0  27.9.2008  Preseľany  -   ŠAĽA         14.00
5. kolo: S0  04.10.2008  ŠAĽA  -  Zl. Klasy             9.00;          6. kolo:  S0  11.10.2008 St.  Turá  -   ŠAĽA             9.00
7. kolo: S0  18.10.2008  ŠAĽA  -  Galanta               9.00;          8. kolo: S0 25.10.2008   Piešťany -  ŠAĽA               9.00
9. kolo: S0  08.11.2008  ŠAĽA  -  Rakovice             9.00;         10.kolo: S0 15.11.2008  ŠAĽA – Bratislava              9.00
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01.- 02.- 03.10. 2008 •	 (streda, štvrtok, piatok)  MP 12.r
GET SMART

Agent Smart na svojej najnebezpečnejšej a najdôležitejšej 
misii. V boji proti zločineckému syndikátu KAOS, kto-
rý chce ovládnuť svet. Hrajú: Anne Hathaway, Steve Carell, 
Dwayne Johnson Réžia: Peter Segal (Get Smart) uvádza CON-
TINENTAL Film: USA, 110 min., ST, akčná komédia. Vstupné: 
60,- Sk/1,99 € 
04.- 05.10.2008 (sobota, nedeľa)    MP 12.r•	

U MNĚ DOBRÝ
Komédia o prvých rokoch našej novej kapitalistickej re-
ality. Šesť priateľov, záhradkárov a rybárov, je svedkom 
toho, ako sa jeden z nich stane obeťou podvodu pri ma-
riáši. Ale sú priatelia, nenechajú to len tak. Hrajú: Bolek 
Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková Réžia: Jan Hřebejk 
(U mně dobrý) uvádza SPI International Film: ČR, 102 min., 
komédia. Vstupné: 60,- Sk/1,99 €  

09.- 10.10.2008 (štvrtok, piatok)   •	 MP 18.r
PRÍSĽUBY Z VÝCHODU

Každý hriech zanechá svoju stopu. Rus Nikolaj pracu-
je ako šofér pre známu zločineckú rodinu. Jej stabilitu 
ohrozuje výbušný syn a zabijak Kiril. Hrajú: Viggo Mor-
tensen, Naomi Watts, Vincent Cassel  Réžia: David Cronen-
berg (Eastern Promises) uvádza SATURN Entertainment Film: 
USA, 100 min., ČT, thriller Vstupné: 59,- Sk/1,95€
11.- 12.10.2008 (sobota, nedeľa)   MP 12.r•	

AMOROV ÚLET
Bláznivá romantická komédia, kde vás z príliš veľkej 
lásky môže aj poraziť. Doslova.  Hrajú: Jason Biggs, Isla 
Fisher, Joe Pantoliano Réžia: Michael Ian Black (Wedding Da-
ze) uvádza SATURN Entertainment Film: USA, 90 min., ČT, 
komédia  Vstupné: 59,- Sk/1,95 € 
15.10. 2008 (streda)   MP 15.r•	

BATHORY
Vzkriesenie čachtickej legendy. Výpravná snímka 
plná veľkolepých bitiek a osobnej drámy. Hrajú: Anna 
Friel, Vincent Regan, Hans Matheson Réžia: Juraj Jakubisko 
(BATHORY) uvádza TATRA Film Film: SR, ČR, UK, HU, 140 
min., SD, historický thriller   
Vstupné: 65,- Sk/2,15 € 
16.- 17.10. 2008 ( štvrtok, piatok)   MP 12.r•	

ZABUDNUTÝ OSTROV
Malá Nim žije so svojím otcom na ostrove niekde 
uprostred Pacifiku. Po tom, čo sa jej otec stratí, napí-
še známej spisovateľke, aby jej prišla na pomoc. Hrajú: 
Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler Réžia: Jennifer Flac-
kett, Mark Levin (Nim´s Island) uvádza TATRA Film  Film: 
USA, 96 min., ČD, dobrodružný  Vstupné: 60,- Sk/1,99 €
18.- 19.10 2008 (sobota, nedeľa) MP •	

WALL-E
Po 700 rokoch práce, kvôli ktorej ho vyrobili, koneč-
ne zistí, k čomu bol predurčený. Čo ak ľudstvo mu-

selo narýchlo opustiť Zem a niekto zabudol vypnúť 
posledného robota? V slovenskom znení: Dušan Jamrich, 
Ľuboš Kostelný, Marek Fašiang. Réžia: Andrew Stanton 
(Wall-E) uvádza SATURN Entertainment Film: USA, 103 min., 
SD, animovaná rodinná komédia Vstupné: 59,- Sk//1,95 € 
23.10. 2008 (štvrtok) MP 12.r •	

PENELOPE
Rod Wilhernovcov trpí kliatbou. Dávnejšie miestna 
čarodejnica uvalila kliatbu na celú rodinu, ktorá ho-
vorí, že prvá dcéra v rodine bude mať prasací nos. Na 
všetko sa zabudlo, až kým sa nenarodila Penelope... 
Hrajú: Christina Ricci, James McAvoy, Reese Witherspoon. Ré-
žia: Mark Plansky (Penelope) uvádza SATURN Entertainment 
Film: USA, 102 min., ČT, komédia. Vstupné: 60,- Sk//1,99 €
25.10. 2008  Sobota       MP •	

VEČER ČESKÝCH FILMOV
TOBRUK, GyMPL, RO(C)K PODVRAťÁKů
ČAS: 18:00 H VSTUPNé: 60,- Sk/1,99 €
26.10. 2008 (nedeľa)    MP 15.r •	

TOBRUK
Druhá svetová vojna. Do Nemcami a Talianmi 
obliehaného mesta Tobruk v severoafrickej Líbyi sú 
odvelení vojaci 11. východného československého 
práporu. Idealistické predstavy o hrdinstve sú surovo 
konfrontované s neznesiteľným peklom africkej púšte. 
Hrajú: Jan Meduna, Petr Vaněk, Matěj Hádek Réžia: Václav 
Marhoul (Tobruk) uvádza CONTINENTAL. Film: ČR, SR, 102 
min., vojnová dráma. Vstupné: 60,- Sk/1,99 €

29.- 30.10.2008 (streda, štvrtok) MP 18•	
TÚŽBA, OPATRNOSŤ

Erotický thriller od Ang Leeho. Špionážny thriller 
odohrávajúci sa v Šanghaji v roku 1942. Odbojová 
skupina plánuje vraždu politika, do ktorého blízkosti 
sa dostáva mladá Wang a stáva sa jeho milenkou. Do-
káže ho zabiť? Hrajú: Tony Leung, Joan Chen, Wei Tang. Ré-
žia: Ang Lee (Lust, Caution) uvádza SATURN Entertainment. 
Film: USA, 157 min., ČT, špionážny erotický thriller . Vstupné: 
59,- Sk//1,95 €
31.10. 2008  Piatok         MN 15•	

HALLOWEENSKY FILMOVÝ VEČER
Halloweenska hororová noc 
Silent Hill, Constantine, Clona
Čas: 19:00 h. Vstupné: 90,- Sk/2,98 €
FILMOVÝ KLUB OKTÓBER 2008•	
8.10.08 o 20.00 h VENUŠA
Britsko – americká tragikomédia o tom, že láska kvit-
ne v každom  veku. 
Film: VB/USA, 2006, MP 12, 95 min, tragikomédia, réžia: Ro-
ger Michell Vstupné: 40/60, - Sk, 1,32/1,99 € 
22.10.08 o 20.00 h PERSEPOLIS
Jeden z najúspešnejších románov a prvý iránsky auto-
biografický komiks v histórii na filmovom plátne. 
Film: Francúzsko, 2007, MP 12, 95 min, animovaná dráma, 
réžia: Vincent Paronnaud Vstupné: 40/60, - Sk, 1,32/1,99 €

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER
CESTA DO STREDU ZEME, DAJTE SI POZOR NA ZOHANA, 

dOlbY dIgItAl 
SuRROuNd – EX



mesačník samosprávy mesta Šaľa

V Šali opäť začína divadelná sezónna. 
Tak ako v uplynulej sezónne, budeme 

sa snažiť priniesť do nášho mesta české a slo-
venské divadelné predstavenia so známymi 
osobnosťami kultúrneho života. Avšak našou 
snahou je priniesť aj mediálne menej známe 
osobnosti, ktoré však produkujú veľmi kvalit-
nú tvorbu. Každé predstavenie, ktoré prináša-
me, nám nie je neznáme. Vyberáme ich na zá-
klade vlastného kultúrneho zážitku alebo na 
základe odporúčaní ľudí, ktorí videli a žasli! 
A práve takéto predstavenie je aj to prvé v novej 
sezóne. 
 
Je to predstavenie mediálne nie veľmi známeho, 
ale veľmi tvorivého a skvelého komika Zdenka 
Korčiána. Je to jediný žiak Bolka Polívku, ktorý 

má za sebou stovky repríz v Čechách i v zahraničí. 
V Šali vystúpi so svojím najúspešnejším diva-
delným predstavením „Don Quijote de la Man-
cha“. Túto hru režijne viedol Bolek Polívka. 
 
O samotnom predstave-
ní  veľa napovedá úvod 
na Korčiánovej webovej 
stránke: „Představení, 
které prodlužuje život! 
Didaktická klaunikyá-
da na motivy románu 
Miguela Cervantese Sa-
avedry uchopená dle 
vzoru velkého českého 
emigranta  Jana Ámose 
Komenského.“

ObjAVujME NEzNÁME
 dIVAdElNÁ SEzóNA jE tu

24. OKtóbRA V dOME KultúRY V ŠAlI O 19.00 h
Nebojte sa neznámeho, objavujte nepoznané! Vstupenky v hodnote 250,-Sk / 8,30 € sú už v predaji!!!!

ROcKOVé lEgENdY V ŠAlI!

 
POČAS dNÍ ČESKEj KultúRY VYStúPIA V ŠAlI Aj lEgENdY ČESKéhO bIgbÍtu 

MIchAl PROKOP A fRAMuS 5 A VlAdIMÍR MIŠÍK ANd Etc...

Michal Prokop Framus 5

P rvú platňu vydal už v roku 1968. Vrcho-
lom jeho doterajšej tvorby je voľná trilógia 

Kolej yesterday (1984), Nic ve zlým, nic v dob-
rým (1987) a Snad nám naše děti... (1989). V roku 

2007 bol uvedený do Beatovej siene slávy. Michal 
Prokop istý čas pôsobil aj vo funkcii námestníka 
ministra kultúry Českej republiky a v súčasnosti 
moderuje televíznu diskusnú reláciu Českej tele-
vízie Krásný ztráty.

Vladimír Mišík and Etc...

Vladimír Mišík hrával v najvýznamnejších roc-
kových kapelách, ako Matadors, Blue Effect, Fla-
mengo (legendárny album Kuře v hodinkách). 
Koncertuje od 60-tych rokov a vo formácii Etc 
hrá od 1974. Koncertuje neustále, s výnimkou 2 
rokov v rokoch 80-tych, keď ho komunisti zaká-
zali. Má za sebou 10 platní (Stříhali do hola malé-
ho chlapečka, Etc...2, Etc...3, Etc...4, Nechte spívat 

Mišíka...) Kapely Framus 5 a Etc... nie sú len o 
frontmanoch. V oboch kapelách hrajú tí najlepší 
muzikanti českej scény, ako gitaristi Ľuboš An-
dršt a Pavel Skála, huslista Jan Hrubý, basgitarista 
Jiří Veselý atď.

Keďže na Slovensku koncertujú málo, využite 
výnimočnú príležitosť zažiť bigbítové legendy 
na živo v Šali!

25. OKtóbRA V dOME KultúRY V ŠAlI O 19.00 h




