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Naše ratolesti

Bozk novomaželov

Rozlúčili sme sa

Adam Lenčéš, Barbora Mészárosová, Erik Farkas, 
Emma Szarka, Marián Benko, Stefani  Syrová, 
Oliver Maczkó, Martin Novák

Ján Jašik a Ing. Jana Martineková, Ján Mondočko 
a Veronika Dulíková, Martin Farkaš a Mária Vargová, 
Ivan Šimko a Mária Sabová, Gabriel Nagy a Miroslava 
Kuželová, Stanislav Šimko a Andrea Horváthová, Igor 
Lászik a Angelika Mojžišová, Bc. Igor Šallay  
a Mgr. Martina Kertésová, Ing. Marian Ilenčík a Ing. 
Denisa Miháliková, Daniel Tóth a Barbora Staruchová, 
Róbert Keszeli a Mariana Kecskésová, Imrich Bujko 
a Marta Jakubčáková, Ing. Vladimír Vicena a Ing. 
Kristína Királyová, Ján Nyiregyházki a Anna Timárová, 
Radoslav Zachar a Silvia Mészárosová, Karol Havlík  
a Anežka Kmotríková, Roman Kuffa a Iveta Szetyin-
szká, Mário Kuman a Tatiana Ďuráčová, Tomáš Keseli 
a Ing. Marcela Kolhánková

Ján Barczi 71 ročný, Eva Vymetalová 68 ročná, 
Martin Zaťko 31 ročný, Arnošt Pargáč 78 ročný, 
Mária Pekaríková 79 ročná, Paula Žarnócayová 82 
ročná, Margita Tóthová 72 ročná, Ladislav Matulík 
86 ročný, Ján Mikloš 81 ročný, František Kollár 71 
ročný, Karol Majer 30 ročný

Naši jubilanti

85-roční: Mária Dudášová, Ing. Ladislav Kopáčik, 
Rozália Pappová, Mária Ványiková, 
80- roční: Jozef Littva, Juraj Krnáčik, Mária 
Vlčková, Gizela Neviďanská, Helena Pavelová,
75- roční: Jozef Dulay, František Hecs, Irma 
Petrová, Mária Humplová, Mária Tirolová, Hilda 
Szabová, Júliana Mészárosová, Jolana Kurucová, 
Filoména Nagyová, Priska Molnárová
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Prehľad VPM okresu Šaľa september  2006

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
tel.: 031 770 4910

ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA
tel.:  0903213957  kl. 7707510

ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA
tel.:  0918 673 860

ELEKTRIKÁR - ELEKTROFRANTA 
tel.:  0905565567 

ELEKTRIKÁR - INVEST S.R.O. 
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

BETONÁR - INVEST S.R.O. 
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

KVALITÁR - REQUEST,PERS.AGENT. 
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

LAKÝRNIK - MENERT S.R.O. 
tel.:  7806891-2 

MAJSTER STAVEBNEJ VYROBY 
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

MÄSIAR - CHAMELEON 
tel.:  0915726191 

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

MURAR - LAKATOŠ ZOLTAN 
tel.:  0908812602 

MURÁR - VANKÓ CSABA 
tel.:  0907782329 

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

OBRABAČ KOVOV - MENERT S.R.O. 
tel.:  7806891-2 

PALIČ - EISEN S.R.O. 
tel.:  7701981 

POMOCNÁ KUCHARKA 
tel.:  0910965063 

POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

POMOCNÝ ROBOTNÍK
tel.:  0907607733  kl. 0317014782

POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK 
tel.:  0905467195 

PRACOVNÍK NA SPRACOVANIE 
DREVA, tel.:  0317795529 

PREDAVAČ NF NEPOTR.TOVAR
tel.:  0317733309,312  kl. 555

PREDAVAČ POTRAVIN.TOVARU
tel.:  0317733309,312  kl. 555

PROJEKT MANAGER - INVEST S.R.O. 
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

PROJEKTOVÝ MANAŽER
tel.:  0903784642 

ROBOTNIK V DREVOVÝROBE 
tel.:  0905609124 

SKLADNÍK - REQUEST,PERS.AGENT. 
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

STAVBY VEDUCI
tel.:  031/7711346  kl. 031/7711368

STAVBYVEDUCI - INVEST S.R.O.          
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

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

STAVEBNÝ ROBOTNÍK
tel.:  0903111843 

STOLAR - ATIPIC L.JAROŠ 
tel.:  031/7722430  kl. 0905 342681

STROJAR/ZVARAČ - MENERT S.R.O. 
tel.:  7806891-2 

STROJNÍK RÝPADLO - NAKLADAČ
tel.:  0903889896 

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

VEDÚCI MONTÉR - MENERT S.R.O. 
tel.:  7806891-2 

VODAR - MENERT S.R.O. 
tel.:  7806891-2 

VODIČ C - PEKÁREŇ TEPEK 
tel.:  7708198 

VODIČ C - MIK S.R.O. 
tel.:  7712636 

VODIČ C - ERVIN-CUKR.VÝROBA 
tel.:  0905824166 

VODIČ C, E - LK TRANS,S.R.O. 
tel.:  0905259834 

VODIČ MKD - MOTOSLUŽBY S.R.O. 
tel.:  0317754124  kl. 0908617864

VÝROBNÁ PRACOVNIČKA 
tel.:  0317715612  kl. 0902930460

VÝROBNY PRACOVNIK
tel.:  0905929087  kl. 0911929087
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SKLADNÍK - REQUEST,PERS.AGENT. 

STAVBYVEDUCI - INVEST S.R.O. VODAR - MENERT S.R.O. 
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Komisia kultúry
na svojom zasadnutí 26. júna hodnotila Šalianske slávnosti. 
Členovia komisie s priebehom slávností vyslovili spokojnosť.
Komisia odsúhlasila predložený návrh kultúrnych podu-
jatí v cykle Kultúrne leto.
Vedúca oddelenia kultúry Gabriela Fülöpová predložila 
návrh podujatí, ktoré bude zabezpečovať oddelenie kultúry 
/Historické slávnosti v Telči, slávnostné bohoslužby k 120. 
výročiu postavenia sochy Svätej Trojice, Šalianske hody./
Komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky 
dňa 30. augusta okrem iného posúdila žiadosť ne-
ziskovej organizácie Materské centrum Mamy 
mamám o bezplatný prenájom nebytových 
priestorov. Komisia neodporúča bezplatný prenájom.
Komisia prerokovala a schválila nový zoznam – pora-
dovník uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta.
Komisia prerokovala a odporúčala schváliť nových nájom-
cov bytov na Narcisovej ulici a Rímskej ulici. Uvoľnené boli 
tri byty, komisia navrhla z poradovníka nových nájomcov.
Podnikateľská komisia 
na svojom zasadnutí 4. septembra prerokovala do-
datok k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej 
a podnikateľskej činnosti na území mesta Šaľa a dodatok 
k VZN č. 22/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. 
Komisia odporučila dodatky schváliť na rokovaní MsZ 
s podmienkou dopracovať k VZN č. 22 cenovú mapu.
Zástupca primátora Ing. Botka informoval členov komi-
sie o rekonštrukcii centrálnej pešej zóny – 1. etapa.

Z ROKOVANIA KOMISIÍ A VÝBOROV MSZ

Mk

Mestské zastupiteľstvo na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 7. sep-
tembra 2006 sa zaoberalo aj návrhom na zriadenie volebných obvo-
dov a schválením počtu poslancov na obdobie rokov 2006 - 2010.
Mestské zastupiteľstvo stanovilo vo volebnom období rokov 2006 
- 2010 tri volebné obvody podľa predložených ulíc a určilo 25 
poslancov nasledovne:
volebný obvod č. 1 – 8 poslancov
volebný obvod č. 2 – 9 poslancov
volebný obvod č. 3 – 8 poslancov.

Je to rovnaký počet, ako bol v tomto volebnom období. Za ten-
to návrh hlasovalo 17 poslancov, proti nehlasoval nikto, zdržal 
sa jeden poslanec / Ing. Bartošovič), nehlasovali 2 (Mgr. Güll, 
J. Hlavatý), neprítomných bolo 5 poslancov.
Keď sme si pozreli príslušné ustanovenie zákona a porovnali ho 
s aktuálnym počtom obyvateľov, zistili sme, že počet poslancov 
mohol byť aj nižší.
Mesto Šaľa patrí do skupiny h (počet obyvateľov od 20 001 – 50 
000), v ktorej počet poslancov má rozpätie 15 – 25. Aktuálny počet 
obyvateľov mesta k 7. 9. 2006 je 24 723. Vychádzajúc z ustanovení 
zákona počet poslancov 25 patrí teda mestu s počtom obyvateľov 50 
000. Naše mesto by podľa prepočtu malo mať maximálne 19 poslan-
cov, čiže o 6 menej než  terajšie mestské zastupiteľstvo schválilo.
Myslíme si, že kvantita ešte neurčuje kvalitu.
Nižší počet by možno znamenal väčšiu zodpovednosť, presnosť, 
svedomitosť, dôslednosť a aj zníženie fi nančných nákladov, 
pretože ide o čerpanie prostriedkov z rozpočtu mesta, ktoré by sa 
dali použiť efektívnejšie. Mk
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Z OBSAHU ČÍSLA ZASTUPITEĽSTVO BUDE MAŤ 
25 POSLANCOV

VÝZVA OBČANOM
Okresné riaditeľstvo Policajného Zboru Nové Zámky 
vyzýva občanov, najmä vodičov motorových vozidiel, 
aby z dôvodu zvýšeného výskytu krádeží dokladov 
a iných cenností z motorových vozidiel zvýšili svoju 
ostražitosť, zatvárali okná a uzamykali vozidlá aj na 
krátku dobu neprítomnosti. 

K uvedeným krádežiam dochádza najčastejšie pri 
drobných opravách vozidiel priamo na cestách, ale-
bo pri vykladaní a nakladaní tovaru, kedy páchatelia 
využívajú nedostatočnú pozornosť vodiča, ktorý sa 
sústreďuje na vykonanie uvedenej činnosti, čím umožní 
páchateľovi dostať sa nepozorovane do vnútorných 
priestorov vozidla, odkiaľ nestrážené veci odcudzí.
  

Zástupca riaditeľa OR PZ
mjr. Ing. Oliver Hátaš

na svojom zasadnutí 4. septembra prerokovala do-
datok k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej 
a podnikateľskej činnosti na území mesta Šaľa a dodatok 
k VZN č. 22/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. 
Komisia odporučila dodatky schváliť na rokovaní MsZ 
s podmienkou dopracovať k VZN č. 22 cenovú mapu.
Zástupca primátora Ing. Botka informoval členov komi-
sie o rekonštrukcii centrálnej pešej zóny – 1. etapa.

Mk

priestorov vozidla, odkiaľ nestrážené veci odcudzí.
  

Zástupca riaditeľa OR PZ
mjr. Ing. Oliver Hátaš
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Mestský úrad je výkonným orgánom  mest-
ského zastupiteľstva a primátora mesta. 
Pripravuje podklady pre komisie, výbory, 
radu i zastupiteľstvo, spätne realizuje všetko 
to, čo uznesením uloží zastupiteľstvo úradu.
Zároveň rieši stovky, ba tisícky podaní, pod-
netov, pripravuje rozhodnutia, zabezpečuje 
chod samosprávy, je v dennom kontakte
s občanmi.
Ako hodnotí pomaly končiace sa volebné ob-
dobie prednosta úradu Mgr. Jozef Belický?
Minulé štyri roky hodnotím ako roky veľmi 
náročné pre celý mestský úrad. Veď niet 
oblasti výkonu činností, ktorej by sa neboli 
dotkli zmeny a zároveň sme plnili množstvo 
dlhodobých koncepčných úloh. Z tých 
najvýznamnejších by som mohol spomenúť 
vypracovanie a schválenie územného plánu 
mesta a územného plánu centrálnej mestskej 
zóny, prebudovanie vestibulu mestského 
úradu a poskytovanie základných služieb 
pre občanov bez obmedzovania úradnými 
hodinami a to aj v sobotu. Vysporiadali 
sme sa s dlhmi Mestského podniku služieb 
i  Kultúrno – spoločenskej organizácie 
a neboli to jednoduché riešenia. Dnes môže-
me povedať, že možno máme  najlepšie 
zmapovaný majetok mesta na Slovensku.  
Takmer všetok majetok slúžiaci športovcom 
i širokej verejnosti na území mesta sme 
združili „pod krídla“ mesta a dnes uhrád-
zame prevádzkové náklady takmer všetkých 
športových zariadení na území mesta. 
Naše družobné vzťahy umožnili našim 
športovcom, hudobníkom, tanečníkom, ale 
aj kuchárom prezentovať slovenskú kultúru 
v zahraničí, deti z nášho mesta sa  rekreovali 
na čes- kej Vysočine, pri maďarskom Bala-
tone, pri poľskom Baltickom i ukrajinskom 

Čiernom mori. Naša hudba znela na fes-
tivale v ďalekom Fínsku.  Podarilo sa nám 
dokončiť i niektoré diela z minulého voleb-
ného obdobia, či to už bolo dokončenie ro-
kovaní s Tescom o výstavbe hypermaketu vo 
Veči, dokončenie výstavby 128 mestských 
bytov, ale aj nezanedbateľný podiel mesta 
pri rokovaniach o realizácii projektu od-
kanalizovania regiónu Šaľa fi nancovaného 
z programu ISPA. Založili sme významné 
základy pre budúce projekty, ktoré budú mať 
zásadný vplyv na život v našom meste, či 
už to je plánovaný obchvat mesta s novým 
mostom alebo absolútne nová koncepcia 
hospodárenia s mestským majetkom, ktorá 
zabezpečí mestu významný prílev investícií 
do verejného majetku. A samozrejme tu bolo 
množstvo menších aktivít, ktoré postupne 
menia tvár nášho mesta. V každej oblasti to 
boli nespočetné množstvá väčších i malých 
úspechov a samozrejme boli aj veci, ktoré 
sa nám nepodarilo zmeniť alebo docieliť. 
Máme dobré výsledky v elektronickej 
komunikácii prostredníctvom internetovej 
stránky mesta, získali sme grant na umiest-
nenie infokioskov, ktoré sú hojne využívané 
občanmi, vybudoval sa kamerový systém 
pre mestskú políciu, zrealizoval sa dvor pre 
zber separovaného odpadu, postavili sme 
obslužnú komunikáciu pre centrum mesta 
a kruhovú križovatku pri Olympii, kom-
pletne sme zrekonštruovali Vlčanskú ulicu 
a v súčasnosti realizujeme prvú etapu pešej 
zóny, ktorá má zásadne zmeniť kvalitu cen-
tra mesta. Na budúci rok  je pripravovaná 
výstavba kruhových križovatiek pri ProCs 
a pri Večierke na Dolnej ulici, na ktorých 
sa bude podieľať nielen mesto, ale aj VÚC 
Nitra a Slovenská správa ciest.
Aký je Váš názor na rekonštrukciu centra 
mesta?
Výstavba pešej zóny je dlhodobo pripra-
vovaná akcia, pričom len investície do vyt-
vorenia podmienok pre uskutočnene pešej 
zóny – obslužná komunikácia, kruhová 
križovatka pri Olympii, rekonštrukcia 
Vlčanskej ulice a vybudovanie parkovacích 
plôch na Kukučínovej ulici presiahli 50 
miliónov korún. Dnes sú pripravené pod-
mienky nielen na realizáciu prvej etapy, 
ale aj pre prípravu druhej etapy, to zna-
mená priestoru od križovatky Hlavnej 
a Budovateľskej ulice po okružnú križovatku 
na Hlavnej. K výstavbe pešej zóny boli vy-
dané tri stavebné povolenie, pričom proti 
dvom boli podané odvolania a tieto nenado-
budli právoplatnosť. Podstatou odvolaní boli 
námietky podnikateľov a ich nespokojnosť 
s možnosťami pre zásobovanie ich prevád-
zok. Ich námietkam bolo vyhovené a bolo 
prijaté tiež Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta, ktoré umožňuje podnikateľom medzi 
šiestou  a desiatou hodinou ráno vjazd malý-

mi vozidlami do pešej zóny. Budú tiež vy-
hradené parkovacie plochy pre zásobovanie 
na Hlavnej i na Kukučínovej ulici. Na základe 
týchto opatrení bolo stiahnutých 9 z jedenás-
tich odvolaní. Zvyšné dve sa týkali vybudova-
nia prístupu k prevádzke. Spoločnosti Allba, 
s. r. o. mesto vybudovalo prístupovú cestu od 
obslužnej komunikácie a v súčasnosti sa rieši 
aj defi nitívny právny vzťah pre používanie 
tejto cesty do budúcnosti. Nie je však možné 
akceptovať výhrady dvoch podnikateľov, 
ktorí aj napriek skutočne ústretovému prís-
tupu mesta sa dožadujú po vybudovaní nie 
lacnej prístupovej cesty, aby pešia zóna i tak 
bola trvale prejazdná. Toto je dôvod, prečo 
stavebné povolenie nie je právoplatné. Mys-
lím si, že primátor mesta sa v tomto prípade 
musel rozhodnúť, či bude byrokraticky trvať 
na formálnych náležitostiach, alebo po vy-
hovení požiadavkám odvolateľov povýši 
záujem väčšiny obyvateľov nad žabomyšiu 
vojnu, ktorá znemožní prestavbu cen-
tra v plánovanom čase, teda do začiatku 
zimy. Bolo to asi ťažké rozhodnutie, ale 
som presvedčený, že po dokončení pešej 
zóny ho drvivá väčšina obyvateľov ocení.

V miestnom médiu sa objavil rozsiahly 
článok o hospodárnosti a hospodárení 
mesta. Ako hodnotíte túto výpoveď po-
slanca mestského zastupiteľstva?
Áno, prečítal som si túto informáciu, ale 
pokladám ju tak trochu za predvolebný po-
pulizmus. Poslanec, ktorý ju uverejnil, bol 
členom a dokonca aj predsedom fi nančnej 
komisie a o to viac ma mrzí, že jednoducho 
účelovo zavádza.  Ak hovoríme o úverovej 
zaťaženosti mesta, podľa jeho slov vo výške 
100 miliónov korún, tak tá suma nie je 
presná a započítal do nej aj záväzky, ktoré 
mesto nespláca,  napr. bytová výstavba, 
ktorú splácajú nájomcovia bytov v nájom-
nom. Ak hovoríme o našom skutočnom 
dlhu, teda o peniazoch, ktoré mesto musí 
splatiť z vlastných zdrojov, tak to nie je ani 
polovica a podľa ratingu patríme medzi sub-
jekty s nadpriemernou schopnosťou splácať 
svoje záväzky. Ku koncu roka 2006 bude 
úverová zaťaženosť mesta podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách 46,12 miliónov 
korún.  O tom, ako sme zaťažení splácaním 
úverov, svedčia aj percentá, ktoré som už 
uvádzal. Ak pán poslanec uviedol, že mesto 
predalo za štyri roky majetok za 80 miliónov 
korún, tak znovu musím konštatovať že 
táto suma nie je presná a že pán poslanec 
do nej započítal aj odpredaje bytov, pozem-
kov pod vybudovanými garážami, predaj 
výmenničiek, z ktorých výťažok sa dostal 
späť do mestského bytového podniku a pod., 
ale čo je najpodstatnejšie, túto sumu účelovo 
neporovnal s investíciami do majetku, 
a preto treba uviesť, že hodnota  majetku 

VOLEBNÉ OBDOBIE OČAMI PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU

Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ
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V mesiacoch september 
a október sa v ZŠ Krátka reali-
zuje veľmi zaujímavý a pútavý 
projekt pre žiakov tried, ktoré 
navštevujú školu pre mimori-
adne nadané deti. Projekt je die-
lom Mgr. Kataríny Grznárovej, 
zástupkyne riaditeľky školy 
a  ako úspešný projekt získal 
z PENTA nadácie 60.000,-Sk.
Projekt má názov Univer-
zita „Viem, kde žijem“ a jeho 
cieľom je zhodnotiť pros-
tredie, v ktorom žiaci žijú.
Je rozdelený na 3 fakulty.
Prvou je fakulta skúma-
nia životného prostredia, 
je určená pre žiakov 1. a 2. 
ročníka a jej absolvovaním 
žiak získa titul „Skúmajko.“
Táto časť obsahuje dva semi-
nárne dni (plavba po rieke Váh 
a kontrola brehov rieky Váh).
Žiaci majú pozorovať okolie 
rieky, prípadne jej znečistenie, 
navštívia priehradu Kráľová 
nad Váhom. Na brehoch 
Váhu zdokumentujú rastliny 
a živočíchy žijúce v okolí 
rieky. Vytvoria foto a videodo-
kumentáciu a budú zbierať od-
padky do pripravených vriec.
Súčasťou prvej fakulty je 
aj odborná prednáška na tému 
„Pozrime sa pod hladinu 
Váhu,“ ktorú odprednáša 
zástupca rybárskeho zväzu.
Druhou je fakulta spoznáva-
nia pozitív a negatív Dusla a 
je určená pre 3. a 4. ročník. 
Absolvovaním tejto fakulty 
získava žiak titul „Vedátor.“
Obsahuje taktiež dva semi-
nárne dni a prednášku.

Žiaci sa zúčastnia exkurzie v podniku Duslo, a. s. Šaľa. 
Navštívia spaľovňu a skládku tuhého odpadu, prezrú si 
aj mufl oniu oboru pri podniku ako dôkaz zdravého ovzdušia.
Druhou časťou je návšteva knižnice, žiaci zistia údaje o spoloč-
nosti Duslo Šaľa a zorganizujú besedu s pracovníkom oddelenia 
životného prostredia Dusla.
Odbornú prednášku „Posvieťme si na Šaľu“ odprednášajú 
pracovníčky referátu životného prostredia MsÚ Šaľa.
Tretia fakulta má názov fakulta analýz a pokusov, je určená 
pre najstarších žiakov (od 5. ročníka vyššie) a žiaci jej absol-
vovaním získajú titul „DrEnV.“
Obsahuje tiež dva seminárne dni a prednášku, ktorej téma je 
rovnaká ako v druhej fakulte. Seminárne dni sú zamerané na 
návštevu laboratórií chemickej priemyslovky a analýzu vzoriek 
vôd viacerých miest pri Váhu, druhý seminárny deň je exkurzia 
v spoločnosti Duslo, a.s. Žiaci si prezrú laboratóriá, navštívia 
čističku vôd v areáli spoločnosti. Takto realizovaný projekt určite 
pozitívne ovplyvní environmentálnu úroveň žiakov, ich vzťah k 
životnému prostrediu.V rozhovore s riaditeľkou školy som sa doz-
vedel, že do projektu je zapojených 128 žiakov   z 8 tried. Jednot-
livé triedy pre mimoriadne nadané deti navštevujú nielen deti zo 
Šale, ale 30 ich je z okolitých obcí, ba až z iného okresu (Galanta, 
Pata, Sereď). Autorka projektu mala možnosť jeho prezentácie na 
tlačovej konferencii v Bratislave 21. septembra a dokumentovať 
tak úspešnosť práce ZŠ Krátka. Riaditeľka školy Mgr. J. 
Husáriková by bola rada, keby súčasťou školy bola aj možnosť 
gymnaziálneho štúdia tak, ako je tomu na škole v Bratislave.

Ako hodnotí projekt jeho 
autorka?
Cieľom nášho projektu je 
využitie nadania žiakov, ich 
záujem o skúmanie, bádanie, 
vedátorstvo a chuť spoznávať 
všetko nové. Vhodnou 
a zaujímavou formou na pod-
nietenie ich záujmu sa nám 
zdalo štúdium na „vysokej 
škole“. Žiakom sa taká-
to práca páči, hrajú sa na 
malých vysokoškolákov, z-
bierajú kredity a získajú tituly.
Za dôležité pokladáme, že 
žiaci vytvoria skupinovú prácu 
„Práca bádateľov,“ teda malú 
diplomovú prácu, spraco-
vanú formou krátkych textov, 
obrázkov a fotodokumentácie. 
Výsledky našej práce bu-
deme priebežne mapovať 
a vystavovať v budove školy 
tak, aby boli prístupné všetkým 
žiakom a návštevníkom školy.
Prezentácia a obhajoba prác 
spojená s odovzdávaním 
diplomov a získaných titulov 
bude verejná. Cieľom našej 
práce je – príspevok do mie-
stnej tlače, vydanie EKO 
časopisu a natočenie krátkeho 
dokumentárneho fi lmu, ktorý 
by sa mohol v budúcnosti 
použiť ako učebný materiál 
a námet na zamyslenie sa pre 
našich žiakov, ale aj pre širšiu 
verejnosť pri hľadaní odpovede 
na otázku: „Vieš, kde žiješ?“
Veríme, že žiaci i pedagógovia 
projekt úspešne zvládnu a po 
jeho skončení sa s nami podelia 
o svoje poznatky a skúsenosti.

Úspešný projekt pre nadané deti
Ako hodnotí projekt jeho 

Vážená pani riaditeľka, pani učiteľky a zamestnanci MŠ Družstevná Šaľa,
dovoľte mi, aby som v mene rodičov vyslovila veľkú VĎAKU za zorganizovanie športovej ak-
cie pod názvom “DRUŽKOVÁ OLYMPIÁDA,” ktorá sa uskutočnila v sobotu dňa 30. 9. 2006 
o 10.00 h v priestoroch školského areálu MŠ na Družstevnej ulici v Šali. V piatich športových dis-
ciplínach vedených p. učiteľkami si zmerali svoje sily deti s rodičmi, pričom za ich úspešné ab-
solvovanie boli všetci ocenení diplomom ako i balíčkom ovocných a zdravých sladkých od-
mien. Po hravých športových súťažiach sa mohli občerstviť na „grilovačke“ nielen deti, ale i rodičia. 

Príjemné dopoludnie sa nieslo v duchu dobrej nálady, ktorá zanechala v každom z nás nezabudnuteľné 
zážitky. Ešte raz ĎAKUJEME.PO
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PROGRAM KINA
14.-15.10.2006 (sobota,nedeľa)                                                                                          MP 12.r  

ANGEL-A
Životný príbeh Andreho je plný klamstiev, neúspechu a neustáleho zbesilého úteku pred niečím. 
Mení mladého muža v trosku, ktorá nakoniec stojí na jednom z parížskych mostov...
Film:Francúzsko, 90 min., ČT, dráma                                              Vstupné 60,- Sk  Čas: 20.00 h
19.-20.10.2006 (štvrtok,piatok)                                                                                     MP od 12.r 

RÝCHLO A ZBESILO: TOKIJSKÁ JAZDA
V rýchlosti je krása. Najrýchlejšia akčná séria súčasnosti. Po LA a Miami, sa presunieme do 
Tokia. Aj nelegálne automobilové preteky Vám môžu poskytnúť možnosť, ako utiecť...
Film: USA, 100 min., ST, akčný                                                      Vstupné 50,- Sk  Čas: 20.00 h  
21.-22.10.2006 (sobota,nedeľa)                                                                                         MP 15 r.

THE BIG WHITE – HĽADÁ SA MŔTVOLA
Agent cestovky z Aljašky menom Paul (Robin Williams) je rád že konečne našiel riešenie svo-
jich fi nančných problémov a to v podobe zamrznutého tela, ktoré náhodne objavil.
Film: USA, 100 min, ČT,                                                                 Vstupné 50,- Sk  Čas: 20.00 h  
25.-26.10.2006 (streda,štvrtok)                                                                                          MP 12 r.

ZBOHOM HARRY
Dojemný, smutno-smiešny príbeh lásky Iana a Emy sa odohráva na pozadí bláznivej frašky s 
ukradnutou mŕtvolou.....
Film: BE/DE/SK/VB, 90 min., SD, romantická komédia                Vstupné 59,- Sk  Čas: 20.00 h  
28.-29.10.2006 (sobota,nedeľa)                                                                                          MP 15 r.

SILENT HILL
Thriller zo sveta nadprirodzených javov vznikol podľa najobľúbenejšej videohry súčasnosti. 
Rose, v snahe zachrániť dcéru, ujde s ňou k liečiteľovi. 
Film: Japonsko/ USA/ Francúzsko, 90min., ČT, horor/thriller        Vstupné 59,- Sk  Čas: 20.00 h  
2.-3.11.2006 (štvrtok, piatok)                                                                                             MP 12 r.

AKCIA V OBLAKOCH
Během letecké přehlídky zmizí z dosahu radarů jedna ze stíhaček. Vojenská kontrola vyšle
dva zkušené piloty. Když ale ztracený stroj objeví, dostanou zcela nečekaně příkaz k přistání. 
Film: Francúzko, 102 min., ČT, akčný / dobrodružný                  Vstupné: 59,- Sk Čas: 20.00 h
8-9.11.2006 (streda, štvrtok)                                                                       MP 12 r.

ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala 
Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším fi lmem.
Film: Česko, 113 min ČD, komédia                                                 Vstupné: 59,-Sk  Čas: 20.00 h  
11.-12.11.2006 (sobota, nedeľa)                                                                                     MN

LET ĆÍSLO 93
Cieľom fi lmu Paula Greengrassa je verná rekonštrukcia udalostí z tragického 11. septembra 
roku 2001. Film by sa mal dotýkať nielen bezprostredných aktérov teroristického útoku.
Film: UK/USA, 111 min., ČT, historický / dráma                          Vstupné: 59,- Sk  Čas: 20.00 h  

18.okt.2006 /streda/                                          FILMOVÝ KLUB – OKTÓBER - NOVEMBER      
VATERLAND – LOVECKÝ DENNÍK

Fantastický thriller s prvkami čiernej komédie o niekoľkých kultúrnych konfl iktoch a jednom 
netradičnom love. Návrat na starú rodinnú usadlosť po pol storočí môže byť zábavný...
Film: ČR, 2004, 94 min.,réžia: David Jařab, čierna komédia     Vstupné: 40/60,-Sk Čas: 20.00 h
1.nov.06 /streda/                                                FILMOVÝ KLUB – OKTÓBER - NOVEMBER

SUPER SIZE ME
Čo by sa stalo, ak by ste počas celého mesiaca nezjedli nič iné len stravu z rýchleho 
občerstvenia? Film ponúka nový pohľad na jeden z našich najväčších národných zdravotných 
Film: USA, 2004, 100 min, dokument., režisér: M. Spurlock    Vstupné: 40/60,-Sk Čas: 20.00 h
15.nov.06 /streda/                                              FILMOVÝ KLUB – OKTÓBER - NOVEMBER                                 

KEBY...
Film z prostredia študentského internátu určenom pre chlapcov z bohatých rodín vykresľuje 
vzburu hlavného hrdinu nie len proti represíávnej výchove, ale je aj revoltou proti celej 
Film: VB, 1968, 112 min, psychologický, réžia: L. Anderson    Vstupné: 40/60,-Sk Čas: 20.00 h

PROGRAM KINA
OKTÓBER - NOVEMBER 2006

Zmena programu vyhradená !!!
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FILMOVÝ KLUB – OKTÓBER - NOVEMBER 

19.10.2006 Havran z kameňa, miesto: divadelná 
sála, čas: 10.00 h
22.10.2006 Koncert Patkolovcov, miesto: 
kostol Sv. Margity, čas: 19.00 h
24.10.2006 Divadlo – Jókaiho divadlo, miesto: 
Divadelná sála, čas: 19.00 h
25.10.2006 Pocta seniorom, miesto: Bábková sála
čas: 17.00 h
27.10.2006 Haloween Party, miesto: Estrádna sála
čas: 16.00 – 19.00 h
27.10.2006 Haloweenska noc, miesto: Divadelná 
sála, čas: 20.00 h
28.10.2006 Haloweenska Oldies party, miesto: 
Estrádna sála, čas: 20.00 – 04.00 h
30.10.2006 Divadlo Ludus – /Ne/mám rád I.
miesto: Divadelná sála, čas: 10.30 h.
4.11.2006 Mystery of The Dance, miesto: 
Divadelná sála, čas: 19.00 h
6.11.2006 Program pre MŠ, miesto: Bábková sála
čas: 10.00 h
10.11.2006 Monster´s parade, miesto: mesto 
+ Váh, čas: 17.00 h
12.11.2006 Rozprávkovo divadelné popoludnie 
pre deti, miesto: Bábková sála, čas: 16.00 h
14.11.2006 Divadlo – GUnaGU, miesto: 
Divadelná sála, čas: 19.00 h
Spoločenský dom Veča
16.-27.10.2006 Ľudová izba očami detí, miesto: 
klubovňa, čas: 8:00 - 16.00 h
17.-18.10. 2006 Tvorivá tanečná dielňa okresu 
Šaľa, miesto: veľká sála, čas: 8.00 - 16.00 h
23.10.2006 Posedenie pri pesničke, miesto: 
veľká sála, čas: 16.00 h
27.10.2006 Detská Halloween party, miesto: 
veľká sála, čas: 14.00 h
20.10.2006 Halloweenská Mládežnícka diskotéka
miesto: veľká sála, čas: 17.00 – 21.00 h
7.11.2006 Spievame karaoke, miesto: 
veľká sála SD, čas: 14.00 h
10.11.2006 Mládežnícka diskotéka
miesto: veľká sála SD, čas: 17.00 – 21.00 h
12.11.2006 Doba ľadová 2, miesto: 
veľká sála SD, čas: 17.00 h
Kultúrne stredisko Večierka
17.10.2006 Rómsky klub - Karaoke, miesto: KS 
Večierka, čas: 15.00 h
20.10.2006 Klub žien - stretnutie, miesto: 
KS Večierka, čas: 17.00 h
24.10.2006 Rómsky klub, miesto: KS Večierka
čas: 15.00 h
25.10.2006 Karaoke pre žiakov III. roč. ZŠ
miesto: KS Večierka, čas: 10.00 h
27.10.2006 Súťažno-zábavné popoludnie pre deti
miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
30.10.2006 Prednáška o grafológii
miesto: KS Večierka, čas: 17.00 h
7.11.2006 Rómsky klub – Vedomostný kvíz
miesto: KS Večierka, čas: 15.00 h
14.11.2006 Rómsky klub – Beseda o škodlivosti 
fajčenia, miesto: KS Večierka, čas: 15.00 hK
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DNI JESENNÉHO UPRATOVANIA
Šaľa I. v termíne od 13. do 15. októbra 2006
budú veľkoobjemové kontajnery (ďalej VOK) rozmiestnené na nasledovných 
uliciach:
1. Rozhranie Váhovej a Robotnícke 8. Mostová
2. Bottova – vnútroblok 9. Murgašova – pri Vodomonte
3. Partizánska - za DK Chemik 10. Novomeského - vnútroblok
4. Hlboká – pri garážach 11. 1.mája – piatok, 8. mája - sobota
5. Rozhranie Švermovej a Kráľovskej 12. Rozhranie Murgašovej a SNP
6. Rozhranie Smetanovej a SN 13. Jesenského – od Hlavnej 
7. Kpt. Jaroša – pri vým. stanici 

Šaľa II. v termíne od 20. do 22. októbra 2006
budú veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené na nasledovných uliciach:
1. Nábrežná – pri artézskej studni 8. V. Šrobára - vnútroblok
2. Hviezdoslavova a Štefánika - vnútroblok 9. Rozhranie Jesenského a Jazernej 
3. Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej 10. Jarmočná – vedľa súdu
4. Rozhranie Štefánika a Školskej 11. Kukučínova – pri kotolni
5. Školská – pred amfi teátrom 12. J. Palárika - vnútroblok
6. Družstevná – pred bytovkou PS 13. P.J. Šafárika – pred v. č. 7
7. Orechová – oproti kotolni

Mestská časť Veča v termíne od 27. do 29. októbra 2006
Veľkoobjemové kontajnery (ďalej VOK) budú rozmiestnené na nasledovných 
uliciach:
1. Rozhranie Trnoveckej a Hliníka 5. Jilemnického
2. Komenského – pri kotolni 6. Bernolákova
3. Cintorínska 7. Nivy – pri SOUCH
4. Slnečná 8. Rozhranie Lúčnej a Nitrianskej

Mestská časť Hetmín a Kilič v termíne od 27. do 29. októbra 2006
V Hetmíne aj v Kiliči bude občanom k dispozícii veľkoobjemový kontajner (ďalej 
VOK). Kontajner sa bude vyvážať priebežne po naplnení.

VOK sú určené pre ukladanie veľkorozmerného komunálneho odpadu, ktorý nie je 
možné uložiť do bežných odpadových kontajnerov počas roka, bežného komunálneho 
odpadu a  starého nábytku, pneumatík a drobného stavebného odpadu do objemu 1 m3 

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

!!! N E P R E H L I A D N I T E !!!
ZBER NEBEZPEČNÝCH ZLOŽIEK KO A ELEKTROODPADU

Nebezpečné zložky: staré autobatérie, staré žiarivky a výbojky, nádoby z náterových 
hmôt a chemikálií, oleje, chemikálie, farby z tlačiarní
Elektroodpad: TV, videá, chladničky, pračky, fény, počítače, hriankovače, vysávače 
mikrovlnné rúry, mobilné telefóny, elektronické hračky a pod.
Tieto bude možné bezplatne odovzdať do označeného zberného vozidla 
spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. 
Termín zberu: 
13. októbra 2006 (piatok) v čase od 15:00 do 17:00 hod.
20. októbra 2006 ( piatok) v čase od 15:00 do 17:00 hod. na parkovisku na Nám. A. 
Dubčeka (oproti Olympii)
27. októbra 2006 (piatok) v čase od 15:00 do 17:00 hod. na parkovisku na Prib-
inovom námestí (pred reštauráciou Corgoň).
Bližšie informácie Vám poskytneme na MsÚ Šaľa, 3. poschodie, č. dverí 314, 
alebo na t.č. 770 59 81-4, kl. 223.
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budú veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené na nasledovných uliciach:

Ing. Edita Haládiková, odd. životného prostredia

mesta len za roky  2003 – 2005 vzrástla 
o viac ako 400 miliónov korún. Napriek tomu, 
že tieto informácie si člen fi nančnej komisie 
a jej bývalý predseda mohol zabezpečiť, 
asi by v objektívnej forme neposlúžili sle-
dovanému cieľu. Nuž čo, blížia sa voľby.

Spoluprácu mestského zastupiteľstva 
s úradom hodnotím veľmi pozitívne naj-
mä vzhľadom na náročnosť úloh, ktoré 
sme spoločne riešili v tomto volebnom ob-
dobí. My sme cítili podporu zastupiteľstva 
a myslím si, že zastupiteľstvo si zas cenilo 
našu snahu o predloženie dobrých riešení 
pre mesto. Najviac asi v tomto volebnom 
období rezonovali predaje majetku, kde 
sa hľadal model pre transparentnosť. Som 
presvedčený, že každý prípad predaja je oso-
bitým a že je úlohou zastupiteľstva posúdiť 
vhodnosť predaja aj prípadné zníženie ceny, 
ak sú na to dôvody. Veď aj najväčší kritik 
zníženia cien pri niektorých predajoch sám 
predložil návrh na zníženie predajnej ceny 
minimálne v jednom prípade a v niektorých 
ďalších hlasoval za. Veď ak by to malo byť len 
striktne podľa predpisov, aj keď často nevy-
hovujúcich, tak netreba rokovanie mestského 
zastupiteľstva a myslím, že práva a možnosti 
poslancov na ovplyv- ňovanie vecí verejných 
by boli značne obmedzené. Mesto Šaľa za-
znamenalo za posledné obdobie význam-
ný rozvoj podnikateľských i občianskych 
aktivít a je nesporné, že k tomu prispeli 
aj rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
V rozhovore s prednostom mestského 
úradu budeme pokračovať aj v budúcom 
čísle. Hovoriť budeme o grantoch, in-
vestíciách, o perspektíve mesta, no aj o tom, 
čo sa nepodarilo.

Za rozhovor ďakujem. Mk

Mk

BIELA PASTELKA
Celonárodná verejná zbierka sa v našom mes-
ta uskutoční v utorok 17. 10.  2006 po celý 
deň. Pastelky budú predávať naši členovia, 
dobrovoľníci z radov študentov a skauti 
z nášho okresu. Jedna pastelka bude stáť mi-
nimálne 20,-Sk. Našich dobrovoľníkov roz-
poznáte, budú mať na sebe tričká s nápisom 
BIELA PASTELKA a budú mať povolenie 
na verejnú zbierku z ministerstva. Verejná 
zbierka sa uskutoční pre zlepšenie výučby 
sebaobsluhy a podpory začlenenia sa zra-
kovo postihnutých medzi zdravých občanov. 
Finančné prostriedky nám pomôžu zlepšiť 
náš život aj prostredníctvom informovanosti 
z časopisov, ktoré nám vychádzajú v bo-
dovom písme, alebo na nosičoch, ktoré si 
zrakovo postihnutí môžu objednať z Levoče.
Aby nám mohli vychádzať, potrebujeme na 
ne fi nančné prostriedky aj z tejto zbierky.
Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Únia nevidiacich a slabozrakých Šaľa
Anna Pintérová, koordinátorka
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Primátor mesta Šaľa v záujme vytvárania a ochrany zdravých podmienok a 
zdravého spôsobu života  a ochrany životného prostredia v zmysle § 4 ods. 3 písm. 
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a na základe  ustanovení § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj VZN mesta Šaľa č. 
30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa 

v y h l a s u j e

CELOMESTSKÚ  DERATIZÁCIU
v termíne od 16. októbra  do 12. novembra  2006 v dobe trvania 4 týždňov

Podmienky  na zabezpečenie celomestskej deratizácie:

1. Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a chovatelia hos-
podárskych zvierat (aj drobných) sú povinní v termíne do  02. 10. 2006 uzavrieť 
zmluvu o výkone deratizácie vo svojom objekte, resp. v areáli s podnikateľským sub-
jektom, oprávneným na výkone deratizačných činností (ďalej len oprávnený sub-
jekt) a po dohode s deratizačnou fi rmou oznámiť Mestskému úradu v Šali názov 
oprávneného subjektu. 
2. V osobitných prípadoch je možné (min. 1 mesiac pred začatím deratizácie) po 
jeho prejednaní s oddelením ŽP a SÚ dohodnúť si  iný – rešpektovateľný termín 
výkonu, pričom si Mesto Šaľa vyhradzuje možnosť nariadiť opakovanú deratizáciu 
v čase trvania celomestskej deratizácie. 

Oprávnený subjekt je povinný dodržiavať Metodiku a harmonogram deratizácie 
(členenie na deratizačné pásma)

Výkon deratizácie podlieha kontrole Mesta Šaľa v zmysle Čl. 5 ods. 2 VZN a 
nedodržanie uvedených povinností   môže byť sankcionované v zmysle Čl. 5 ods. 
3 VZN č. 30/2001.

Bližšie informácie o podmienkach výkonu celomestskej deratizácie Vám budú 
poskytnuté na MsÚ v Šali, odd. ŽP a SÚ, ref. ŽP, tel. č.: 031/770 5981, kl.127.

Ing. Tibor Baran
primátor mesta 

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam september 2006

Ing. Zuzana Horváthová, OSPaRM

Ružena Tóthová Staničná 23, Šaľa – výroba odevov a odevných doplnkov 
Soňa Tölgyesiová Dlhoveská 6942/71A, Šaľa – nákup a predaj nábytku a byt. doplnkov
Richard Valko P. Pázmaňa 2020/30, Šaľa – predaj športového oblečenia a doplnkov 
                               výživy

Oznamujeme občanom a návštev-
níkom mesta Šaľa, že z dôvodu 
výstavby pešej zóny v centre mes-
ta dôjde k výrazným zmenám v or-
ganizácii dopravy na dotknutých 
komunikáciách – uliciach Hlavná 
a Štúrova a v križovatke na Náme-
stí Svätej Trojice s platnosťou
od 15.9.2006 nasledovne:
Hlavná ulica bude v smere od 
Námestia A. Dubčeka pri napo-
jení Budovateľskej ulice označená 
ako „slepá ulica“. Vjazd počas 
rekonštrukčných prác bude po-
volený len pre dopravnú obsluhu. 

Pre ostatnú dopravu odporúčame 
využívať novú obslužnú komu-
nikáciu  ulicu Feketeházyho, ktorá 
je paralelná s Hlavnou ulicou.
Štúrova ulica bude tesne pred 
budovou mestského úradu 
označená ako „slepá ulica“, ne-
bude možný prejazd na Hlavnú, 
Dolnú ani ulicu P. Pázmaňa.
Dolná ulica bude v čiastočnej 
rekonštrukcii pri napojení 
s ulicou P. Pázmaňa, do-
prava bude obmedzená a ria-
dená svetelnou signalizáciou.
K tomuto rozsiahlemu obme-

dzeniu dopravy  a prehodnoteniu 
harmonogramu prác na Námestí 
Sv. Trojice a Hlavnej ulici, 
a tým aj k ich nutnej paralelnej 
realizácii na viacerých úsekoch 
naraz, došlo z dôvodu sklzu pri 
rekonštrukcii ulice Vlčanskej, 
ktorej otvorenie bolo podmien-
kou pre možné pokračovanie prác 
na pešej zóne v centre mesta.  
Rekonštrukciou Vlčanskej ulice 
sa vytvoril predpoklad pre vnú-
torný obchvat mesta. Hlavnými 
tranzitnými dopravnými ťahmi sa 
stávajú ulice Kráľovská, Vlčan-

ská, resp. SNP a Štúrova od sve-
telnej križovatky. Po rekonštrukcii 
Námestia Sv. Trojice pribudne 
ešte ťah Dolná a P. Pázmaňa.
Odporúčame občanom všímať 
si a rešpektovať dočasné do-
pravné značenie a prosíme 
vodičov o zvýšenú opatrnosť 
a trpezlivosť pri prejazde dotk-
nutými úsekmi, kvôli častému 
výskytu stavebných mechaniz-
mov na komunikáciách mesta.  
Výstavba pešej zóny by mala 
byť dokončená 15.11.2006.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA ŠAĽA – VÝSTAVBA PEŠEJ ZÓNY.

Bližšie informácie o podmienkach výkonu celomestskej deratizácie Vám budú 
poskytnuté na MsÚ v Šali, odd. ŽP a SÚ, ref. ŽP, tel. č.: 031/770 5981, kl.127.
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DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA ŠAĽA – VÝSTAVBA PEŠEJ ZÓNY.

Ing. Eliška Vargová, OSPaRM 

Mk

V bábkovej sále domu kultúry 28. 
septembra v podvečer sa uskutočnila 
prezentácia kandidátov na posty po-
slancov mestského zastupiteľstva 
a na post primátora mesta. Verej-
nosti, teda občanom sa predstavilo 
celkove 19 nominantov z celko-
vého počtu 24 prezentovaných. 
Temer  každý z nominantov hovo-
ril o svojich ambíciách, škoda, že 
viacerí nominanti prítomní nebo-
li. Koalíciu Za lepšiu Šaľu tvo-
ria 2 politické strany (SDKÚ-DS 
a KDH) a občania zastupujúci 
občianske združenie Za lepšiu 
Šaľu. Na stretnutí bol predstavený 
aj kandidát koalície na post primá-
tora mesta MUDr. Martin Alfőldi, 
lekár pôrodnícko – gynekologic-
kého oddelenia miestnej nemocnice.
Okrem prítomných nominantov 
a funkcionárov dvoch politických 
strán, zástupcov médií bolo prí-
tomných približne 15 občanov. Kto 
očakával, že bude odprezentovaný 
program koalície na komunálne 
voľby, musel byť sklamaný, hoci 
volebný program bol avizovaný 
v rozhovore s hovorcom koalície 
v miestnom médiu. Bola nám uká-
zaná skrátená vezia volebného
programu s odkazom, že program 
nájdeme na internetovej stránke 
koalície. Nenašli sme v ten deň, 
ani nasledujúci. Škoda, mohli sme 
Vás informovať podrobnejšie.

SDKÚ-DS  a KDH  odštartovali



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / Október 2006 19

K
U

LT
Ú

R
A

Harmincova budova

HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH

Jednou z dominánt mesta je Harmincova budova. Takto sa nazýva budova, ktorá bola 
postavená v rokoch 1932 – 1935 podľa projektov popredného slovenského architekta 
Milana Michala Harminca. Budova bola postavená ako administratívna budova pre 
potreby okresného úradu. Tomuto cieľu slúžila dlhé desaťročia. Bolo tomu tak pred 
II. svetovou vojnou i po nej. Keď v roku 1960 bol okres Šaľa zrušený, v budove 
bola umiestnená stredná poľnohospodársko – technická škola. Neskôr tam mala 
sídlo aj základná škola, či autoškola. Od roku 1976 sa stala sídlom SPŠ chemickej, 
neskôr v 90. rokoch v budove začala svoju činnosť VÚB, neskôr sa opäť stala sídlom 
okresného úradu, v súčasnosti v nej sídli obvodný úrad. Budova prešla niekoľkými 
rekonštrukciami vnútorných i vonkajších priestorov. Upravená bola strecha, zbúrané 
bolo oplotenie, na priečelí budovy boli vymenené drevené okná za plastové, rovnaký 
osud postihol i pôvodné kovové vchodové dvere. V pivnici budovy boli archívne 
priestory, neskôr tam bol sklad materiálov civilnej ochrany mesta. V prístavbe budovy 
vo dvore pred II. svetovou vojnou sídlili žandári a bola tam aj cela pre zadržaných.

Kto bol Milan Michal Harminc?
Slovenský architekt, ktorý žil v rokoch 1869 – 1964. Svojou húževnatosťou sa 
vypracoval zo stavebného robotníka na remeselníka a po staviteľských skúškach 
na významného architekta. Narodil sa v Kulpíne v Báčke, žil a pracoval najprv 
v Budapešti, neskôr v Liptovskom Mikuláši a po prvej svetovej vojne v Bratislave. 
Navrhol a vybudoval niekoľko monumentálnych stavieb, spočiatku najmä kostolov 
v slovenských mestách a dedinách, verejných budov, nemocníc, obytných domov. 
Bol autorom prvej, novoklasicistickej budovy Slovenského národného múzea (1905 
– 1908) a budovy Tatra banky (1905 – 1906) v Martine. Významná bola jeho stavba 
sanatórium Dr. Szontágha (Palace) v Novom Smokovci (1917 – 1925) – jedna z prvých 
terasovitých nemocničných stavieb u nás, s radom dispozičných a konštrukčných no-
viniek. V Bratislave je od neho eklektická budova bývalej Tatra banky na Námestí 
SNP č. 38 (1922), prestavba a dostavba hotela Carlton – Savoy (1928), budova 
Zemedelského múzea na Vajanského nábreží č. 2 (1925 – 1928, dnes Slovenské 
národné múzeum) a už moderná, na funkciona-lizmus nadväzujúca budova ev. a. 
v. kostola na Legionárskej ulici (1929), ďalej nová budova Slovenského národného 
múzea v Martine (1931), sanatórium Penzák v Novom Smokovci (1934), budova 
bývalej Slovenskej ligy s kinom Mier v Bratislave (1935 – 1936) a i. Buďme hrdí 
na to, že jedna z budov, ktoré projektoval M. M. Harminc, je postavená práve v Šali.

A aký bol osud tejto pohľadnice?
Dňa 2. júna 1935 ju napísala a podpísala skupina vojakov z „verejného cvičenia,“ 
bola odoslaná z Nových Zámkov a adresovaná bola do Slovenskej Ľupče.
Dnes sa nachádza v Štátnom archíve v Šali. Mk

KALENDÁR VÝROČÍ 
Október 2006

FORRÓ, P. JURAJ 
365. výročie úmrtia

1571 Sedmohradsko
(Rumunsko)
18. október 1641 Trnava

Náboženský spisovateľ, univerzitný 
profesor, jezuita. V roku 1588 vstúpil 
v Krakowe do jezuitskej rehole, 1590  
študoval rétoriku v Kaliszi,  1591 – 94 
fi lozofi u v Olomouci, 1596 – 98 te-
ológiu v Grazi. V rokoch 1599 – 1602 
kazateľ, prefekt školy a špirituál 
v Šali  nad Váhom. V rukopise zanechal 
3 zväzky po maďarsky písaných 
kázní, spolupracoval s G. Káldim 
na preklade Biblie do maďarčiny.

redakcia

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / Október 2006

HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH KALENDÁR VÝROČÍ 

Trénerka Hlavatá má okrem tréningu 
staršieho dorastu, mužov na starosti tiež 
naše najmenšie školopovinné deti od 
2. – 4. ročníku na ZŠ Jozefa Murgaša. 
S veľkým potešením prijal tieto jej aktivity 
a využitie voľného času nový riaditeľ školy    
Mgr. E. Lacko. Deti sa stretávajú dvakrát 
do týždňa a učia sa nielen základom hád-
zanej, ale tiež disciplíne. Kondičným trén-
erom je Tomáš Hlavatý, ktorý popri štúdiu 
na vysokej škole – má možnosť „praxovať“ 
a pripravovať sa na kariéru trénera. Spoko-
jní s týmito aktivitami sú tiež rodičia, ktorí 
veľmi ochotne prihlásili svoje deti a vozia 
ich na tréningy. Pri tejto aktivite je zau-
jímavé, že deti sa venujú tréningovej ak-
tivite už od 7. rokov, čo vytvára lepšie 
predpoklady pre pohybové a hádzanárske 
návyky u detí. 

Na ZŠ Jozefa Murgaša môžeme teda vidieť 
zmeny, a to určite prinesie výsledky nielen          
po športovej stránke. 

Našim deťom prajeme, aby im vydržal elán 
do športu a naučili sa využívať voľný čas... 

Dr. Roman Králik 

Nové hádzanárske 
nádeje na ZŠ Jozefa 

Murgaša
nádeje na ZŠ Jozefa 
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Začiatok septembra znamená pre Šaľanov, mladých i starých, 
pôvodných i novodobých obdobím príprav na hody. V Šali 
sú v nedeľu po sviatku Márie, teda po 12-om septembri.

Tradičné šalianske hody sa uskutočnili už skôr – 9. septembra, 
keď na pozvanie primátora mesta sa v priestoroch „Kunovho 
domu“ na Štúrovej ulici uskutočnilo kultúrne podujatie zame-
rané na ukážky zo života našich predkov. Dom ľudového bývania 
na svojom dvore zhromaždil tých, ktorí poznajú hodové tradície, 
no i tých, ktorí ich spoznať chcú. Podujatie bolo organizované 
v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante. 
O vtipný rázovitý program sa postarali divadelný súbor Terra
Wag, hudobná skupina klubu dôchodcov Pred-
voj „Klubovanka,“ ako speváci sa predstavili Hen-
rieta Záležáková, Zoltán Mikó a Mirka Košíková. 

O dobrú náladu bolo postarané, koštovať bolo tiež čo, spokojnosť 
vládla pri každom stole až do hlbokého večera. O tom 
najlepšie svedčia i fotografi e, zobrazujúce atmosféru stretnutia. 
O rok sa znovu stretneme.

TRADIČNÉ   ŠALIANSKE   HODY

Mk

Začiatok septembra znamená pre Šaľanov, mladých i starých, 
pôvodných i novodobých obdobím príprav na hody. V Šali 

TRADIČNÉ   ŠALIANSKE   HODY

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / Október 2006
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Už vyše jedného mesiaca inten-
zívne prebiehajú stavebné práce na 
stavbe „Pešia zóna Šaľa – centrum, 
1.etapa“, s čím sú nevyhnutne 
spojené zásahy do zabehnutého 
režimu na Námestí Sv. Trojice, 
na Dolnej ul. a Hlavnej ul., najmä 
čo sa týka cestnej dopravy, avšak 
aj peších.    Po pomalšom tempe 
začiatku výstavby v súčasnosti 
prebiehajú práce „naplno“. Termín 
ukončenia stavby v novembri 2006 
je záväzný. Momentálne je v rea-
lizácii pokládka inžinierskych sietí 
– kábelovodov pre budúce slabo-
prúdové – telekomunikačné roz-
vody, rozvody verejného osvetle-
nia a NN rozvody, zemné práce 
pre uloženie kanalizačných roz-
vodov na odvádzanie dažďových 
vôd z budúcich spevnených 
plôch a parkovísk.  V realizácii 
sú zároveň zemné práce ako prí-
prava pre uloženie nových spev-
nených plôch, čomu momentálne 
predchádza odstránenie pôvod-
ných živičných povrchov a pod-
kladového betónu na chodníkoch 
Hlavnej ulice. V záujme vytvore-
nia celistvého vzhľadu v celej šírke  
Hlavnej ulice bude uložená nová 
zámková betónová dlažba v celom 
riešenom území. To znamená, že 

Pešia zóna Šaľa – vo výstavbe
zámková dlažba uložená v rokoch 
1997 – 1998 bude komplet rozo-
braná, čo v súčasnosti už prebieha, 
a po vyspravení podkladu bude 
uložená nová zámková dlažba. 
Dôvodom , že sa dlažba v uvedenej 
časti Hlavnej ulice rozoberá, je 
aj skutočnosť, že v tejto trase 
v celej dĺžke budú uložené kábe-
lovody s chráničkami pre budúce 
perspektívne uloženie nových 
telekomunikačných a informačných 
rozvodov. Zároveň bude doriešené 
odvádzanie dažďových vôd do 
verejnej kanalizácie z bytových 
domov na Hlavnej ul., ktoré sú 
v súčasnosti čiastočne odvedené do 
kanalizácie a čiastočne vyvedené 
na terén. Rozobraná zámková 
dlažba je priebežne uskladňovaná 
a pripravená na ďalšie použitie 
najmä na výstavbu parkovacích 
miest a chodníkov v sídlisku 
mestskej časti Veča. Veríme, že 
aj napriek komplikáciám, nut-
nej dávky trpezlivosti a porozu-
menia zo strany občanov počas 
výstavby budú obyvatelia mesta 
a  jeho návštevníci s  ukončeným, 
zrealizovaným dielom spokojní.

Ing. E. Matajsová
vedúca Oddelenia výstavby

Rozkopaná hlavná ulica 

V mesiaci september bolo ukončené a odovzdané dielo „Rekul-
tivácia skládky TKO Šaľa – Hetméň“. Rekultiváciou sa teleso 
skládky začlenilo do okolitej poľnohospodársky využívanej 
krajiny  a netvorí tak prekážku v ďalšom trvalo udržateľnom 
rozvoji územia ležiaceho v katastri mesta Šaľa, JV asi 4,5 km, 
v miestnej časti Hetméň. Potrebné fi nančné prostriedky na rea-
lizáciu rekultivácie získalo mesto v roku 2005 podpísaním 
zmluvy s Ministerstvom ŽP SR ako sprostredkovateľským 
orgánom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 
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Environmentálna infraštruktúra. Celková investícia pred-
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vok EÚ predstavoval 75%, nenávratný príspevok štátneho 
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starávaním sa stala spoločnosť NOVOSEDLÍK, spol. s r.o. Ni-
tra. Dielo bolo zrealizované podľa projektovej dokumentácie, 
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naných prác: úprava svahov a povrchu skládky, uloženie 
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odstránenie environmentálnej záťaže a poškodenia pros-
tredia, dosiahnutie a udržanie kvalitného životného prostredia. 

DIELO „REKULTIVÁCIA
 SKLÁDKY TKO ŠAĽA 

– HETMÉŇ“  UKONČENÉ

T. Miškovičová
Oddelenie výstavby

Povrchové úpravy skládky TKO Šaľa - Hetméň

V týchto dňoch sa dokončila 
rekonštrukcia kotolne v Spolo-
čenskom dome vo Veči, 
s celkovým nákladom  
- technologická časť - 700 tis. Sk
- stavebná časť         - 120 tis. Sk.
Technologickú časť zre-
alizovala fi rma PKP systém, 
s. r. o. a  stavebnú časť fi rma 
CELOX, Ladislav Barassó. 
Koordináciu prác zabezpečoval 

správca objektu p. Jaroslav Rácz.
Hlavným dôvodom na rekon-
štrukciu bola výmena 2 ks zas-
taraných stacionárnych kotlov 
ÉTI 100, z ktorých jeden bol ako 
záložný zdroj. Účinnosť týchto 
kotlov bola 83%. Rekonštrukcia 
spočívala v demontáži jestvu-
júcich kotlov, v likvidácii základov 
pod týmito kotlami, vo výmene za 
moderné závesné kondenzačné 

kotle Buderus Logamax plus 
o výkone 2x 60 kW, s účinnosťou 
106 %, s následnou montážou  
príslušenstva, vybudovaním de-
liacej priečky a uložením dlažby 
v priestoroch kotolne. Regulácia 
teploty je elektronická, podľa 
potreby bude v činnosti jeden 
alebo oba kotle. Zvýšil sa kom-
fort  samotnej prevádzky kotolne.
Z tejto kotolne   sa  teplo dis-

tribuuje  aj do základnej školy na 
Komenského ul. 
Od tejto rekonštrukcie sa očakáva 
najmä úspora spotreby plynu, 
ktorá doteraz predstavovala  cca 
27 až 30 tis. m3/rok ( podľa cha-
rakteru zimného obdobia ) a tým 
aj zníženie režijných nákladov  
na prevádzku oboch objektov. 

Ing. Božena Tóthová 
vedúca OSMM 

REKONŠTRUKCIA  KOTOLNE V SPOLOČENSKOM DOME VO VEČI
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Pešia zóna Šaľa – vo výstavbe

REKONŠTRUKCIA  KOTOLNE V SPOLOČENSKOM DOME VO VEČI

tredia, dosiahnutie a udržanie kvalitného životného prostredia. 
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V ŠKOLSKÝCH AREÁLOCH PRIBUDLI KVALITNÉ IHRISKÁ.
September 2006 bol pre základné školy 
v Šali, tak ako pre všetky školy na Slovensku, 
charakteristicky otvorením nového školského 
roku 2006/2007. Pre 3 základné školy v Šali 
bol však z hľadiska otvorenia výnimočný. Na 
týchto školách sa totiž v priebehu septembra 
podarilo slávnostne otvoriť a dať do užívania 
avizované zrekonštruované školské ihriská.
Na základe, už v minulosti v novinách 
spomínanej skutočnosti, že väčšina športových 
ihrísk, najmä na futbal, je umiestnená 
v mestskej časti Veča, mesto vypracovalo 
program revitalizácie športových areálov 
základných škôl v pravobrežnej časti  mesta.
Prvé prišlo na rad multifunkčné športové 
ihrisko s umelým povrchom v areáli ZŠ 
Jozefa Murgaša v Šali, ktoré bolo slávnost-
ne odovzdané do užívania dňa 13. 9. 2006.
Okrem primátora mesta Ing. Tibora Barana, 
poslancov MsZ a členov komisii sa zúčastnili 
aj vzácni hostia za inštitúcie, ktoré posky-
tli prostriedky na projekt a ktorí aj osobne 
prispeli k realizácii projektu - Ing. Ladis-
lav Čambal za sekciu Štátnej starostlivosti 
o šport MŠ SR, Ing. Miroslav Wöllner, člen 
predstavenstva Slovenských elektrární a. s., 
ktoré poskytli fi nančný dar, Ing. Helena Pso-
tová, predsedníčka krajskej komisie projektu 
„Otvorená škola pre šport,“ ktorá pridelila 
ZŠ fi nančné prostriedky na športové potreby 
pre využitie ihriska, konateľ fi rmy SPORTER 
Ing. Martin Černák, ktorá projekt realizovala. 
Aká bola cesta od prípravy po realizáciu pro-
jektu? Na základe informácie a  podnetu od 
primátora mesta vypracovalo Oddelenie strate-
gického rozvoja a plánovania MsÚ v spoluprá-
ci so školským úradom projekt ihriska, ktorý 
uspel na MŠ SR s dotáciou 400 tis. Sk. Taktiež 
z iniciatívy primátora prebehlo rokovanie so 
Slovenskými elektrárňami, a. s. Výsledkom 
bol fi nančný dar vo výške 150 tis. Sk. No 
a bodku za hľadiska fi nancovania dali poslan-
ci  MsZ v Šali, ktorí schválili ďalšie potrebné 

investície vo výške 600 tis. Sk. Realizáciu na 
základe výberového konania uskutočnila fi rma 
SPORTER, s. r. o. Bratislava. Výsledkom je 
dielo v hodnote 1,150 mil. Sk. 22. 9. 2006 
bol slávnostným dňom pre Základnú školu na 
Krátkej,  kde sa ofi ciálne odovzdalo do užívania  
novovybudované trávnaté ihrisko v areáli 
školy. Nápad sa zrodil niečo pred vyše rokom 
pri slávnostnom odovzdaní zrekonštruovanej 
ZŠ.  Tu sa prezentovala myšlienka skvalitniť 
trávnatý povrch školského ihriska a vytvoriť 
v ZŠ podmienky pre tréning  prípravkárov 
a mladších žiakov, a tým rozšíriť mládežnícku 
základňu  FK Slovan Duslo Šaľa a zároveň 
vytvoriť možnosti športovania pre rodičov 
a obyvateľov z okolia školy. Iniciatívy sa 
chopilo vedenie školy na čele s Mgr. Jarmi-
lou Husárikovou, školský úrad a futbalový 
klub. Dôležité bolo zabezpečenie fi nančných 
prostriedkov. Prvým impulzom bola dotá-
cia v rámci projektu „Otvorená škola,“ ktorú 
škole pridelila Krajská komisia na čele s Ing. 
Helenou Psotovou. Primátor mesta oslovil 
sponzorov. Bol úspešný. Generálnym spon-
zorom s dotáciou 300 tis. Sk  sa stali SE 
a.s., najmä zásluhou Ing. Miroslava Wöll-
nera, podpredsedu predstavenstva. Na zá-
klade konzultácii s primátorom mesta Ing. 
Tiborom Baranom sa rozhodlo, že prispeje aj 
mesto. MsZ schválilo zvýšenie rozpočtu školy 
o potrebné prostriedky vo výške 250 tis. Sk.  Na 
základe odporučenia  FK projekt rekonštrukcie 
spracovala fi rma EUROGREEN s.r.o. 
Mestský úrad v spolupráci s vedením školy 
zabezpečil realizáciu  podkladových prác aj za 
sponzorskej pomoci f. Kováčik. Firma EURO-
GREEN s. r. o. urobila odborné práce vrátane 
montáže zavlažovacieho zariadenia. Súčasťou 
ihriska, kde je možné uskutočniť aj  súťažné zá-
pasy prípravkárov a mladších žiakov, sú ľahké 
prenosné certifi kované bránky JUNIOR zo 
zahraničia. Hodnota celého projektu  je  650 tis. 
Sk.  No a do tretice dňa 28. 9. 2006  prišiel deň 

„D“ aj pre Základnú školu na Pionierskej ulici. 
Tentoraz išlo o ofi ciálne odovzdanie malého 
futbalového ihriska s umelým trávnatým po-
vrchom s rozmermi  44 x 27 m, s oplotením 
a  umelým osvetlením, s možnosťou využitia 
pre ďalšie kolektívne športy. Na slávnostnom 
otvorení sa zúčastnili predstavitelia mesta na 
čele s primátorom mesta Ing. Tiborom Bar-
anom, Ing. Helena Psotová – predsedníčka 
komisie školstva pri MsZ v Šali, poslanci, pred-
stavitelia FK Slovan Duslo Šaľa, rodičia, žiaci 
a zamestnanci školy na čele s riaditeľkou Mgr. 
Lýdiou Murárikovou. S iniciatívou vybudovať 
malé futbalové ihrisko v rámci projektu Slo-
venského futbalového zväzu (SFZ) „Výstavba 
futbalových mini ihrísk“ s príslušnou dotáciou 
prišiel FK Slovan Duslo Šaľa. Táto iniciatíva 
zapadla do projektu rekonštrukcie školských 
ihrísk. Spoločnej žiadosti FK Slovan Duslo 
Šaľa  a mesta Šaľa o zaradenie do projektu 
SFZ vyhovel a poskytol dotáciu 400 tis. Sk, 
z ktorej priamo SFZ poskytol 200 tis. a MŠ  
SR 200 tisíc Sk. Futbalový klub prisľúbil 
spolufi nancovanie  vo výške 250 tis. Sk. Na 
zvyšnom fi nancovaní diela sa sumou 510 tis. 
Sk, na základe odsúhlasenia poslancami MsZ 
v Šali,  podieľalo mesto Šaľa a vo forme spon-
zoringu boli uskutočnené práce v sume 238 
tisíc Sk fi rmami Bohumil Sýkora - Barimex, 
Prima Steel, Stavmat - In, Ladislav Petrovič - 
Majtex, Elmont a Martin Černák –SPORTER 
s.r.o., ktorá celé dielo realizovala. Hodnota 
celého diela je 1,4 mil. Sk. Ihrisko bude slúžiť 
škole, futbalovému klubu a občanom tohto 
mesta v rámci projektu „Otvorená škola.“ 
Dúfame, že ihriská budú plné športuchtivých 
mladých ľudí a obyvateľov mesta 
a nestanú sa  predmetom vyčíňania van-
dalov a nezodpovedných ľudí. Informácie 
o možnostiach využitia ihrísk je možné 
získať na jednotlivých riaditeľstvách škôl.
     
  PaedDr. M. Vrbovský
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Prekrásne slnečné počasie privítalo v pia-
tok dopoludnia 22. septembra desiatky 
žiakov základných škôl zo Šale na podujatí, 
ktoré symbolicky poukazuje na problém 
vážneho ochorenia. Mladí ľudia s bicyklami, 
kolobežkami, na kolieskových korčuliach, 
skateboardami sa stretli, aby si pripomenuli 
osobnosť víťaza paralympiády v dráhovej 
cyklistike Radovana Kaufmana, ktorý tejto 
zákernej chorobe podľahol. Organizátormi 
podujatia boli oddelenie kultúry, referát 
mládeže a športu MsÚ spolu s mestským 
kultúrnym strediskom a centrom voľného 
času. Podľa vyjadrenia p. Hlavatej, spoluor-
ganizátorky podujatia z MsÚ, deti mater-
ských škôl si podujatie zorganizovali 
v priestoroch svojich škôl. Cyklisti sa vy-

Na kolesách proti rakovine, areál zimného štadióna plný detí

dali na priehradu pri Kráľovej n/V. Ostatní ko-
lieskoví nadšenci sa zúčastnili množstva hier, ktoré 
pripravili organizátori na ploche klziska. Súťažilo 
sa v behu s malými fúrikmi, v tlačení skateboardu, 
v štafetovom behu súťažili korčuliari, či v hokeji 

s metlou a kockou. Pre každého súťažiaceho 
bola pripravená sladká odmena. Žiaci mali 
možnosť zahrať si aj minigolf, či obdivovať 
žongléra Alexandra Beloviča, ktorý upútal 
najmä jazdou na miniatúrnom bicykli, či 
šikovné dievčatá na monocykloch, známych 
z cirkusových manéží. Účastníkov podu-
jatia prišiel pozdraviť aj primátor mesta 
Ing. Tibor Baran a vedúci školského úradu 
PaedDr. M. Vrbovský. „Nie je rozhodujúce 
vyhrať, či prehrať, dôležité je, že sme sa 
stretli.“ Slová moderátorky Radky vystihli 
atmosféru i zmysel stretnutia. Márne som 
však hľadal na stretnutí študentov stred-
ných škôl, či zástupcov kategórie dospe-
lých. Možno o rok to tak bude. Veď prob-
lém boja proti rakovine platí pre všetkých.

Mk
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Pod týmto názvom sa 8. septembra uskutočnila medzinárodná 
konferencia v kongresovej sále mestského úradu.
Konferenciu zorganizovala Spoločnosť Petra Pázmaňa v Šali, 
Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa a Mestský úrad 
v Šali, oddelenie kultúry.
V predpoludňajšej časti medzinárodnej konferencie odznelo 
viacero odborných prednášok, ktoré sa zaoberali všeobecnými 
dejinami Židov, históriou židovských náboženských obcí 
v Galante, v Dunajskej Strede, v Šali, v Senci. Zahraniční 
prednášatelia hovorili o židovských spoločnostiach v meste 
Pápa, v Debrecíne, v župe Bihar, v meste Nyíregyháza.
Prvá správa o Židoch na území niekdajšieho Uhorska, teda aj na 
území dnešného Slovenska pochádza z 10. storočia. Ich pôvod-
né sídlo bolo na Blízkom východe, v dôsledku križiackych 
vojen mnohí museli opustiť svoje pôvodné sídla a usadili sa 
v Európe a aj v Uhorsku.
Osudy Židov žijúcich v Uhorsku a ich právne postaven-
ie možno sledovať pomocou zákonov tohto obdobia.
V čase vlády kráľa Kolomana sa mohli usadiť len v tých mi-
estach, kde bolo biskupské sídlo. V Nitre sa s nimi stretá-
vame už v 12. storočí. Židia v stredovekom Uhorsku 
nemohli kupovať pôdu, preto sa zaoberali najmä obcho-
dom a poskytovaním úverov. Na území dnešných okresov 
Galanta, Šaľa a Dunajská Streda sa usadili najmä  na ma-
jetkoch rodiny Pálffyovcov, Esterházyovcov a Kaunitzovcov.
Plné práva získali po revolúcii 1848. Mnohí z nich sa zaslúžili 
o založenie prvých úverových a bankových spoločností a význam-
nou mierou prispeli k hospodárskemu rozvoju mnohých lokalít. 
Prenasledovanie Židov sa začalo po rozšírení nacistických a an-
tisemitských myšlienok z Nemecka po Európe. Začalo sa odním-
anie majetku, obmedzenie výkonu povolania a aj voľného pohy-
bu. Ich prenasledovanie sa stupňovalo vytvorením  pracovných 
táborov a nakoniec prišlo k ich hromadnému vraždeniu najmä 
v koncentračných táboroch. Aj o týchto a ďalších skutočnostiach 
sa hovorilo v prednáškach. O židovskej náboženskej obci v Šali 
hovoril PhDr. Rudolf Kuklovský, ktorý je aj autorom publikácie 
o osudoch židovských rodín v Šali.
Súčasťou medzinárodnej konferencie bolo aj otvorenie výstavy 
v priestoroch kaštieľa. Výstava pomocou archívnych dokumen-
tov približuje život Židov na Žitnom ostrove a v Matúšovej 
zemi od najstarších čias až po súčasnosť. Veľké množstvo 
dokumentov približuje komplexný obraz ich spôsobu života, 
ich náboženstvo, zvyky, tradície, ich politické a hospodárske 
pôsobenie, pripomína obdobie holokaustu, prenasledovanie 
a likvidovanie židovského obyvateľstva. Výstava sa vyznačuje 
veľkým množstvom dokumentov, ktoré poskytol nielen Štátny 
archív v Bratislave, Nitre i v Šali, ale aj Západoslovenské 
múzeum v Trnave, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave 
a Židovská náboženská obec v Bratislave. Medzinárodná kon-
ferencia sa uskutočnila pri príležitosti dňa holokaustu. Preto 
si účastníci konferencie uctili pamiatku obetí holokaustu pri 
pamätnej tabuli umiestnenej na budove mestskej knižnice.

Poďakovanie za prípravu a priebeh konferencie patrí všetkým 
organizátorom, poďakovať osobitne chceme zvlášť riaditeľke 
Štátneho archívu v Šali PhDr. Veronike Novákovej a kolektívu 
pracovníčok archívu v Šali.

... kde sa podeli Židia z tohto regiónu ...

Mk

Poslankyňa Národnej Rady  SR  Ágnes Bíró príhovorom otvára výstavu

Posielame ho Mgr. Anežke 
Kmotríkovej a Karolovi Hav-
líkovi, ktorí v sobotu 23. septem-
bra prijali v rímsko – katolíckom 
kostole v Šali sviatosť manželstva. 
Priaznivci spevu niekoľko rokov 
mali možnosť stretávať sa s jej 
talentom na koncertných vystúpe-
niach, benefi čných programoch, 
vianočných koncertoch, spievala 
pri občianskych i cirkevných obra-
doch. Po ukončení konzervatória 
pokračovala v štúdiu na vy-
sokej škole. Spievala doma 

i v zahraničí, jej životný partner 
je skvelý hudobník. Jeho ka-
pela zo Skalice niekoľkokrát vy-
stupovala i v Šali, poznáme ju 
aj z mestského plesu. 

Novomanželom želáme všetko
najlepšie na spoločnej ceste 
životom. 

Veríme, že po úspešnom zahra-
ničnom  turné opäť vystúpia aj v 
Šali.

BLAHOŽELANIEBLAHOŽELANIE

Mk

Október 2006

Mk

foto: Takáč
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SLÁVNOSTNÁ   SVÄTÁ   OMŠA

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / 

V nedeľné slnečné predpoludnie 17. septembra sa 
uskutočnila v priestore pred rímsko – katolíckym 
kostolom slávnostná svätá omša, ktorú cele-
broval dekan farnosti vdp. Mgr. Andrej Šottník.
Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil i primátor 
mesta s manželkou.
Bohoslužba bola venovaná k hodom, ku cti 
svätej Margity Antiochijskej a k 120. výročiu 
pamätnej udalosti venovanej myšlienke postaviť 
sochu najsvätejšej Trojice ako znak vďaky 
občanov Šale.
Šaliansky rímsko – katolícky kostol je zasvätený 
sv. Margite Antiochijskej.
Čo vieme o svätej Margite povedať?
Vysvetlenie sme našli v kázni pána dekana:
„Nie je toho veľa, čo vieme bezpečne o svätej Mar-
gite povedať, lebo veľkú časť jej životopisov tvo-
ria legendy. Isté je, že sa narodila koncom tretieho 
storočia v Antiochii, v meste, kde nasledovníkov 
Pána Ježiša po prvýkrát nazvali kresťanmi. 
Bola dcérou pohanského veľkňaza Teodósia. 
Jej výchovu zverili pestúnke, ktorá bola tajnou 
kresťankou a dievča vychovávala v kresťanskom 
duchu. Keď dospela, dala sa pokrstiť, za čo ju otec 
znenávidel. Keď raz pásla pestúnkine ovce, uvidel 
ju prefekt mesta Olybrius. Zapáčila sa mu a chcel 
si ju vziať za ženu. Ona ho ako pohana odmietla 
a hrdo sa hlásila ku kresťanskej viere. Olybrius ju 
dal rozličnými spôsobmi mučiť a napokon ju dal 
sťať. Bolo to roku 305, osem rokov pred tým, než 
dostala Cirkev slobodu od Konštantína Veľkého.
Na Slovensku je sv. Margite zasvätených 22 ko-
stolov, ktoré sa nachádzajú poväčšine v blízko-
sti staroslovanských  - veľkomoravských lokalít. 
Prečo mali naši predkovia takú úctu ku sv. Mar-
gite?  Tento náš kostol bol posvätený pred 176 
rokmi. Ale aj predtým na tomto mieste stál kostol, 
ktorý bol tiež zasvätený sv. Margite. Nevieme, 

kedy bol postavený ten prvý kostol, ale určite 
to  bolo niekedy v stredoveku. A v stredoveku 
bola úcta ku sv. Margite veľmi silná. Bola za-
radená medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, 
patrila medzi tzv. štvoricu mocných panien 
– spolu so sv. Barborou, Dorotou a Katarínou, 
vzývali ju najmä matky pred pôrodom. Spolu 
s archanielom Michalom a sv. Katarínou sa aj ona 
prihovárala sv. Jane z Arku a vyzývala ju, aby 
oslobodila Francúzsko.“
Vo svojej kázni pán dekan spomenul osemdesiate 
roky minulého storočia, premietanie sovietskeho 
fi lmu „Pokánie.“ Tento fi lm prvý raz pouká-
zal na zverstvá, ktoré sa páchali v Sovietskom 
zväze v mene veľkých ideí. V závere fi lmu bola 
jedna veľmi pôsobivá scéna: Po ceste išla staren-
ka a pýta sa okoloidúceho: „Vedie táto cesta do 
chrámu Bohorodičky?“  On jej odpovedá: „Táto 
cesta určite do chrámu nevedie.“ Starenka na to 
poznamenala: „Načo je taká cesta, ktorá nevedie  
do Božieho chrámu? Taká cesta nevedie nikam.“
Slávnostná svätá omša bola aj spomienkou na 
120. výročie udretia guľového blesku do nášho 
kostola. Socha Najsvätejšej Trojice je odpoveďou 
na Božiu ochranu pred prírodným živlom. Kro-
nikár píše, v roku pána 1886 v nedeľu „odpolud-
nia, keď množstvo katolíckych veriacich...“ a do 
zhromaždených veriacich udrel guľový blesk, 
vybuchol, no nikomu sa nič nestalo. Veriaci sa 
rozhodli na túto počesť postaviť z vďaky sochu 
Najsvätejšej Trojice.
Súčasťou slávnostnej svätej omše bola aj mod-
litba pri soche, po ktorej primátor mesta položil 
k soche kyticu kvetov.
Socha Najsvätejšej Trojice sa stala symbolom 
nášho mesta.
Je posolstvom pre dnešnú generáciu, no i ge-
nerácie budúce. Mk

Festival speváckych zborov v Šali
V dňoch 22. až 24. septembra sa 
uskutočnil v Šali už 4. ročník fes-
tivalu speváckych zborov. I tento 
rok sa domácemu publiku pred-
stavili zbory zvučného mena či 
začneme Zborom Zoltánya Kodálya 
z Galanty, pokračujeme cez zbor 
ZVON  zo Serede a zakončíme 
domácim zborom Caecilia chorus. 
V piatok 22. otvoril festival Zbor 
Zoltánya Kodálya z Galanty. Tento 
zbor má bohatý repertoár (o čom 
svedčí polstoročnica fungovania to-
hto zboru), a preto pre nás vybrali 
to najlepšie, čo naspievali. Zbor 
ZVON zo Serede vystúpil v so-
botu 23. septembra. K rozvoju to-
hto zboru výraznou mierou prispel 

ich dirigent Mgr. Viliam Karmažín, 
ktorý zbor diriguje úctyhodných 64 
rokov. Prezentovali svoju tvorbu 
i u nás v Šali a ich vystúpenie si 
vyslúžilo veľký potlesk. Festival 
bol ukončený v nedeľu vystúpením 
domáceho zboru Caecilia chorus. 
Koncert odznel počas večernej 
svätej omše v kostole. 

A tak sme ukončili víkend plný chrá-
movej piesne. Všetci, čo prišli, si iste 
vybrali z každého koncertu to svoje. 
Na chvíľu utiecť od sveta zhonu 
a zabudnúť na všetky starosti, tak 
aj to bolo naším cieľom. Pevne verím, 
že  sa Vám to aj prostredníctvom 
nás podarilo. Martin Hipp

16

Je posolstvom pre dnešnú generáciu, no i ge-

foto: Draškovič

foto: Draškovič
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Mestské zastupiteľstvo v Šali podľa 
§ 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov uznesením 
č. 4/2006 – XII. zo dňa 7. septembra 
2006 určilo, že Mestské zastupiteľstvo 
v Šali bude mať 25 poslancov, ktorí 
budú zvolení v 3 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode č. 1, 
ktorý zahŕňa ulice: 1. mája, 8. mája , Agá-
tovú, Bilickú, Bottovu, Čsl. armády, Hl-
bokú, Hurbanovu. J. Kollára, Jánošíkovu, 
Kpt. Jaroša, Kráľovskú, Kvetnú, Ľ. 
Novomeského, M M. Hodžu, Hornú, Malú, 
Murgašovu, Nádražnú, Nemocničnú, 
Nešporovu, Okružnú, P. Pázmaňa č. 
50, 913, 914, Partizánsku, Robotnícku, 
Sadovú, Sládkovičovu, Smetanovu, SNP, 
Staničnú, Štúrovu, Švermovu, Váhovú 
a Vajanského bude zvolených 8 poslancov.

Vo volebnom obvode č. 2,
ktorý zahŕňa ulice: B. Nemcovej, Brezovú, 
Broskyňovú, Budovateľskú, Diakovskú, 
Dolnú, Drieňovú, Družstevnú, Gagarino-
vu, Gaštanovú, Hlavnú, Hviezdoslavovu, 
J. Palárika, Jarmočnú, Jaseňovú, Javo-
rovú, Jazernú, Jesenského, Kalinčiakovu, 
Krátku, Kukučínovu, Lesnú, Letnú, Lipovú, 
M. R. Štefanika, Markovičovu, Mostovú, 
Nábrežnú, Nezabúdkovú, Orechovú, P. 
J. Šafárika, P. Pázmaňa s. č. 54, 58 – 64, 
Pažitnú, Pioniersku, Ružovú, Školskú, 
Tulipánovú, V. Šrobára, Vinohradnícku, 
Vlčanskú, Záhradnícku , Železničnú 
a časť Hetméň  a Kilič bude 
zvolených 9 poslancov.

Vo volebnom obvode č. 3, 
ktorý zahŕňa ulice: Bernolákovu, Cin-
torínsku, Dlhoveskú, Dózsovu, Fraňa 
Kráľa, Gen. L. Svobodu, Germánsku, 
Gorkého, Hliník, Hollého, Hospodár-
sku, Jilemnického, Komenského, Lúčnu, 
Narcisovú, Nitriansku, Nivy, Novú, 
Priečnu, Rímsku, Slnečnú, Trnoveckú 
a Úzku bude zvolených 8 poslancov.

Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO

KOMUNÁLNE 

VOĽBY 
2006

Terénna 
opatrovateľská službaopatrovateľská služba
V čom spočíva jej podstata?
V poskytovaní sociálnej pomoci v pri-
rodzenom rodinnom prostredí, čo je zako-
tvené v zákone tým, že sa poskytuje pred-
nostne v byte občana. V zabezpečovaní 
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnut-
ných prác v domácnosti alebo kontaktu so 
spoločenským prostredím, najmä sprievodom, 
tlmočením v posunkovej reči a predčítaním.
Poskytuje sa občanovi, ktorý pre svoj nepri-
aznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej os-
oby, alebo matke, ktorej sa súčasne narodili tri 
a viac detí alebo opakovane narodili dvojčatá 
v rozmedzí dvoch rokov. Nesmie sa poskytovať 
občanovi, ktorému sa poskytuje príspevok na 
osobnú asistenciu alebo je nariadená karanténa 
pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri 
ochorení touto nákazou.  Opatrovateľskú službu 
zabezpečujú zamestnanci Organizácie sociál-
nej starostlivosti mesta Šaľa v rámci pracovno-
právneho vzťahu. Prvým krokom k zavedeniu 
je podanie písomnej žiadosti a odporúčanie 
ošetrujúceho lekára, ostatné informácie sa 
poskytujú priamo na správe OSS, Horná 11, 
Šaľa.  Terénna opatrovateľská služba spadá pod 
Organizáciu sociálnej starostlivosti od januára  
roku 2003, poskytuje sa pre obyvateľov mes-
ta Šaľa, v súčasnej dobe pomáha a uľahčuje 
život v 34 rodinách. V porovnaní s rokom 
2003 síce rozšírila svoju pôsobnosť, no orga-
nizácia stále nedokáže pokryť celkový záu-
jem kvôli nedostatku fi nančných prostriedkov. 
Z rovnakého dôvodu vzniká čakacia doba na 
zavedenie opatrovateľskej služby, ktorá niek-
torých žiadateľov sklame a vedie k hľadaniu 
iných možností vyriešenia svojho problému.
Výhodou TOS je, že klient ostáva v zná-
mom prostredí, prichádza k nemu každý deň 
tá istá opatrovateľka /opatrovateľ, nakoľko 
zamestnávame troch mužov/, venuje sa len 

jemu, čo dáva dostatočný priestor 
na utvorenie a upevnenie dôvery, 
z nej vyplývajúcich dobrých vzťahov 
a spokojnosti na obidvoch stranách. 
Je to práca, ktorá navodí 
smutné i veselé situácie vy-
chádzajúce z bežného života.
S úsmevom sme riešili problém, 
kedy klient nechápal, prečo by 
s ním opatrovateľka nemohla odísť 
na pivo do krčmy v rámci styku 
so spoločenským prostredím.
Opatrovateľská služba uľahčuje 
prekonanie psychologickej záťaže 
spôsobenou zmenou zdravot-
ného stavu klienta a súčasne 
pomáha i rodinným príslušníkom 
zvládnuť vzniknutú situáciu 
a komplikácie z nej vyplývajúcej.
Pri pravidelných kontrolách sa 
stretávame s kladným hodnotením 
a spokojnosťou zo stra-
ny klientov a ich rodinných 
príslušníkov, čo nás utvrdzuje 
v presvedčení, že opatrovateľská 
služba má svoje opodstatnenie.

Miroslava Bereczká
referentka TOS   

r 2006

Miroslava Bereczká

V mesiaci september vyšiel mesačník samosprávy mesta Šaľa v náklade 7500 kusov 
a bol kolportérmi distribuovaný do jednotlivých domácností. Vieme, že domácností v Šali 
je vyše 8000, preto sa, žiaľ, výtlačok do niektorých domácností na Vlčanskej ul. nedostal. 
Tento nedostatok naprávame tým, že v mesiaci október sa počet zvyšuje až na 8500 kusov.
Pred niekoľkými mesiacmi sme dali prísľub, že od jesene dostane každá domácnosť 
mesačník.  Tento prísľub plníme. V tomto počte a rozsahu bude mesačník vychádzať do 
konca roka, rovnako ako doteraz bude nepredajný. Zmena nastala aj v tlačiarni. Čitatelia 
isto postihli vyššiu kvalitu papiera i tlače. Usilujeme sa o to, aby sa zlepšovala aj kvalita 
obalu i pestrosť článkov. Radi privítame príspevky občanov, inštitúcií, postrehy zo života 
nášho mesta. Tento trend by sme chceli zachovať aj v roku 2007. Veríme, že vedenie 
mesta i zastupiteľský zbor podporia projekt prístupu občanov k potrebným informáciám 
aj formou pravidelného mesačníka.

redakcia

Z M E N A    D I S T R I B Ú C I E

referentka TOS   

V mesiaci september vyšiel mesačník samosprávy mesta Šaľa v náklade 7500 kusov 
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Vyhodnotenie ankety Pešia zóna – I. etapa.
Pýtali sme sa Vás.....na pešiu zónu.

Mesto Šaľa realizovalo anonymný anketový 
prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom 
bolo poznať názory občanov na otázky 
spojené s výstavbou pešej zóny v centre 
mesta Šaľa.
Pokúšame sa nájsť cestu k dosiahnutiu lepšej 
spokojnosti obyvateľov a návštevníkov, 
preto aj Vaše odpovede, za ktoré Vám 
ďakujeme, nám výraznou mierou pomohli 
poznať silné a slabé stránky realizácie tej-
to dlho očakávanej veľkej investičnej akti-
vity. Prieskum realizovali tri pracovníčky 
Mestského úradu v Šali priamym dota-
zovaním na prevažne Hlavnej ulici a jej 
okolí, ktoré sa rekonštruuje.
Pre tých, ktorí počas prieskumu namietali, 
že sa pýtame neskoro, uvádzame, že ešte vo 
februári roku 2002 sa uskutočnil na uliciach 
mesta Šaľa dotazníkový prieskum týkajúci sa 
riešenia dopravnej situácie na ulici Hlavnej. 
Získali sme názory 1341 opýtaných pri-

amym dotazovaním v teréne, z ktorých bolo 
1121 (83,59%) obyvateľov mesta Šaľa. Teda 
k problematike sa vyjadrilo 4,5 % z celko-
vého počtu obyvateľov mesta. Z opýtaných 
malo v centre mesta byt 327 a prevádzku 
v centre malo 130 opýtaných. Až 70 % 
opýtaných považovalo súčasné riešenie do-
pravy na Hlavnej ulici za nevyhovujúce. Tak-
mer polovica opýtaných uprednostňovalo pri 
eventuálnej rekonštrukcii Hlavnej ulice úplné 
vylúčenie dopravy. Myšlienku dokončenia 
rekonštrukcie Hlavnej ulice podporovalo 74 
% všetkých opýtaných, z opýtaných vlast-
níkov bytov v centre ju podporovalo 79,5 % 
a z opýtaných vlastníkov prevádzok v cen-
tre 70,8%. Medzi pozitívami, ktoré prinesie 
rekonštrukcia Hlavnej ulice, opýtaní uviedli 
najmä: uľahčenie pohybu v centre mesta, 
viac priestoru, zníženie hlučnosti a emisií 
v centre, estetické skrášlenie centra, pribud-
nú lavičky, zeleň, skultúrni sa vzhľad mesta 

a aj pobyt v ňom, zvýši sa bezpečnosť pri 
pohybe mestom. Z výsledkom prieskumu 
bolo zrejmé, že občania majú jasne vy-
hranený názor na riešenie dopravnej situácie 
a na rekonštrukciu Hlavnej ulice – centra 
mesta. Niektorí pri prieskume podotkli, že 
centrum sa stalo po vylúčení autobusovej 
dopravy vlastne jedným veľkým neplateným 
parkoviskom a s tým bolo treba niečo urobiť.

Do aktuálneho anketového prieskumu 
realizovaného v dňoch 26.- 30.9.2006 
v centre mesta sa zapojilo 603 obyvateľov, 
návštevníkov či prevádzkovateľov. Cel-
kovo odpovedalo 36 (6% opýtaných) vlast-
níkov bytov v dvoch bytových domoch na 
Hlavnej ulici, 71 (12% opýtaných) pracov-
níkov či vlastníkov prevádzok na Hlavnej 
ulici, prevažne v časti realizácie pešej zóny 
a ďalších 496 (82 % opýtaných) obyvateľov či 
návštevníkov centra mesta.
Pýtali sme sa ich, ako vnímajú rea-
lizáciu výstavby pešej zóny na Námestí 
Sv. Trojice a na časti ulice Hlavnej po 
ulicu Budovateľskú. 

Obmedzenia, komplikujúce život..... vnímam: byty prevádzky opýtaní na ulici Spolu
dajú sa vydržať, veď realizácia skončí o necelé 
dva mesiace

28 77,78% 48 67,61% 405 81,65% 481 79,77%

je mi to jedno 8 22,22% 4 5,63% 32 6,45% 44 7,30%
nie som ochotný akceptovať dané obmedzenia 0 0,00% 14 19,72% 36 7,26% 50 8,29%
neviem posúdiť 0 0,00% 5 7,04% 23 4,64% 28 4,64%
Spolu 36 100,00% 71 100,00% 496 100,00% 603 100,00%

Realizáciu  pešej na..... vnímam: byty prevádzky opýtaní na ulici Spolu
pozitívne 36 100,00% 46 64,79% 398 80,24% 480 79,60%
je mi to jedno 0 0,00% 3 4,23% 32 6,45% 35 5,80%
negatívne 0 0,00% 18 25,35% 45 9,07% 63 10,45%
neviem posúdiť 0 0,00% 4 5,63% 21 4,23% 25 4,15%
Spolu 36 100,00% 71 100,00% 496 100,00% 603 100,00%

U obyvateľov bytov mala táto otázka 
jednoznačnú odpoveď. Všetci opýtaní 
vnímajú realizáciu pešej zóny pozitívne. 
U podnikateľov a ich zamestnancov  64,8% 
vníma danú aktivitu pozitívne, 25,4 % 
negatívne. Celkovo takmer 80% všetkých 

opýtaných občanov vníma prebiehajúcu re-
alizáciu výstavby pešej zóny v centre mesta 
pozitívne.
Každá investičná akcia podobného 
veľkého rozsahu prináša so sebou počas 
doby realizácie určité obmedzenia, 

ktoré na čas komplikujú život občanov. 
Pýtali sme sa občanov v centre mes-
ta Šaľa, ako vnímajú obmedze-
nia vyvolané výstavbou pešej zóny v 
centre mesta, ako napr. presmerovaná do-
prava, výkopové práce pri chodníkoch atď.

Rovnako ako v predchádzajúcej otázke 
takmer 80% všetkých opýtaných vníma 
obmedzenia vyvolané výstavbou pešej zóny 
skôr v pozitívnom zmysle, že sa jednodu-
cho dajú vydržať. Pri pohľade na výsledky 
získané od podnikateľov a zamestnancov 

prevádzok je potešujúce, že väčšina (67,6%) 
z nich je tiež ochotných dané komplikácie 
vydržať a len takmer 20% z nich nie je ocho-
tných akceptovať vzniknuté obmedzenia. 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby 
pešej zóny je 15.11.2006, teda o necelé 

dva mesiace. Zaujímalo nás, ako vní-
majú občania pokusy o marenie, ume-
lo vyvolávané komplikovanie a tým aj 
predlžovanie výstavby pešej zóny zo strany 
úzkej skupiny z podnikateľov, ktorí majú 
prevádzky na dotknutej časti pešej zóny. 

Pokusy o zmarenie výstavby pešej... byty prevádzky opýtaní na ulici Spolu
podporujem 0 0,00% 16 22,54% 32 6,45% 48 7,96%
zamietam 34 94,44% 27 38,03% 295 59,48% 356 59,04%
neviem posúdiť 2 5,56% 28 39,44% 169 34,07% 199 33,00%
Spolu 36 100,00% 71 100,00% 496 100,00% 603 100,00%

10

Vyhodnotenie ankety Pešia zóna – I. etapa.
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Pýtali sme sa Vás.....na pešiu zónu.

Spolu
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Mestské zastupiteľstvo na svojom za-
sadnutí 7. septembra 2006 neschválilo 
priamy odpredaj pozemku o výmere 
696 m2 v cene pre podnikateľské účely 
480,-Sk /m2, t. j. v sume 334.080,-Sk 
pre pána Kališa s manželkou. Žiadateľ 
chcel kúpiť pozemok, ktorý už roky 
používa na pestovanie kaktusov.
Zároveň mestské zastupiteľstvo u-
kladá ukončiť prenájom pozemku, 
ponúknuť p. Kališovi inú lokalitu a 
komplexne doriešiť túto časť Ul. J. 
Hollého predovšetkým vybudovaním 
parkoviska. Takto schválené uz-
nesenie primátor mesta nepodpísal, 
pretože sa do-mnieva, že schválené 
uznesenie je v rozpore so zákonom. 
Nahliadli sme do výsledkov hla-
sovania. Za uznesenie hlasovalo 12 
poslancov, proti 1, zdržalo sa 6, ne-
hlasovali 2, neprítomní boli 4 poslan-
ci. Nebola to prvá žiadosť p. Kališa 
o odkúpenie pozemku. Zaujal nás 
tento problém, preto sme sa zainte-
resovaných spýtali na ich stanovisko.
Primátor mesta Ing. Baran sa 
vyjadril nasledovne:
„Domnievam sa, že zákon bol 
porušený v tom zmysle, že mest-
ské zastupiteľstvo prebralo na seba 
rozhodovaciu kompetenciu, ktorú 
má štatutárny zástupca mesta, teda 
primátor. Rozpor vidím v tom, 
že zastupiteľstvo ukladá ukončiť 
prenájom. Zrušenie prenájmu je 
vlastne likvidáciou pestovania kak-
tusov, pretože pán Kališ je jeden 
z najúspešnejších pestovateľov kak-
tusov na Slovensku. O svojom rozhod-
nutí som informoval mestskú radu, ako 
to prikazuje zákon o obecnom zriadení 
a mestské zastupiteľstvo sa daným 
problémom bude znova zaoberať.“
Jediný, kto hlasoval proti uz-
neseniu, bol zástupca primátora 
Ing. Botka. Prečo? 
Na túto otázku odpovedal: „Pán Kališ 
má príslušný pozemok v nájme už 
plných desať  rokov. Všetky pod-
mienky nájomnej zmluvy si plní, 
nikdy žiadne problémy s plnením 
neboli. Už päťkrát žiadal o odkúpenie 
pozemku, nebolo mu vyhovené. Pán 
Kališ sa už 28 rokov venuje pestova-
niu exotických kaktusov. Je pravým 
profesionálom, jeho pestovateľské 
výsledky a úspechy sú známe nie-
len na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Navštevujú ho odborníci i laici  zo 
zahraničia, z Rakúska, Čiech i z i-
ných krajín. Pestuje také druhy kak-
tusov, ktoré treba zasadiť do zeme, 
ak by bol vlastníkom pozemku, má 
záruku, že kaktusy zostanú zacho-
valé, lebo presádzať ich nemožno.
Pán Kališ súhlasí aj s cenou 
pozemku, ktorá je stanovená 
ako pre podnikateľov, hoci on 
s nimi ani nepodniká. Nepožaduje 
ani kompenzáciu nájomného.

Svoj okruh informácií chce rozšíriť 
o vzťahy so školami i materskými 
školami. Chce na pozemku vytvoriť 
akési vzdelávacie a poradenské 
centrum pre milovníkov kaktusov.
Mám dojem, že niektorí podnikatelia 
majú záujem o tento pozemok na zria-
denie parkoviska pre návštevníkov. 
Bol som sa u pána Kališa pozrieť, 
vytvoril prekrásny svet rastlín a teraz 
by sa to malo nešetrným spôsobom 
likvidovať. Nuž preto som bol proti, 
žiaľ jediný, hoci na výbore mest-
skej časti vo Veči boli proti 3 po-
slanci, pri hlasovaní som zostal sám.“
Za uznesenie hlasovalo 12 poslan-
cov, z toho 6 poslancov z Veči. 
S otázkou, prečo podporil toto 
uznesenie, som sa obrátil na 
jedného zo Šaľanov pána Gülla:
„Pretože ma nahovorili poslanci 
z Veče. Už po hlasovaní som cítil, že 
takéto riešenie nie je správne a eticky 
únosné, oslovil som primátora mesta 
a podporil som názor, aby uznesenie 
nepodpísal. Žiaľ, nemali sme včas 
dostatok informácií, takže som hlas-
oval tak, ako som hlasoval.“ Na od-
delení správy majetku mesta som sa 
dozvedel, že pán Kališ má nájomnú 
zmluvu uzavretú na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 1 rok. 
Vykonávaná činnosť (pestovanie 
kaktusov) je v súlade s územným 
plánom mesta, na pozemku má 
postavený fóliovník i skleník, na 
ktorý má riadne stavebné povole-
nie a skleník bol aj skolaudovaný. 
Výšku nájomného pravidelne uhrád-
za, celoročné nájomné na rok 2006 
uhradil už 10. marca v plnej výške.
Dohodol som si stretnutie s pánom 
Kališom. Z rozhovoru som vycítil, že 
svoju činnosť má nesmierne rád, že 
sa svojmu koníčku venuje s veľkou 
láskou a chcel by urobiť ešte viac.
Pestuje vyše 1400 druhov kaktusov, 
má vyše 4000 zbierkových rastlín. 
Len tento rok ho navštívilo vyše 
500 odborníkov a návštevníkov 
z Čiech, Rakúska, Maďarska, no aj 
z Liptovského Mikuláša, Piešťan 
i ďalších miest Slovenska. Má 
jednu z najväčších zbierok kak-
tusov a sukulentov na Slovensku.
Chce zriadiť prezentačné centrum 
s voľným vstupom. Je dohodnutý so 
Spoločenským domom vo Veči, že bez-
platne bude viesť krúžok kaktusárov, 
medzi deťmi je o to záujem. Chodí        
na prezentačné výstavy.
Pán Kališ hovorí: „Potrebujem kaktu-
sy zakopať do zeme, vytvoriť dva pásy, 
aby kvalita ich pestovania bola vyššia. 
Ak budú zakopané, potom ich už 
nemožno hýbať. Chcem využiť aj 
ponuky z EÚ, pretože táto činnosť 
je aj fi nančne veľmi náročná. 
Z príjmu nemôžem veľa investovať, 
doma mám štyri deti a o tie sa treba 

VYTLAČÍ PARKOVISKO KAKTUSY?
postarať. Potrebujem mať pozemok 
vo vlastníctve, aby moje peniaze 
i práca nevyšli navnivoč.“ Dokonca 
sa stará aj o verejnú zeleň, okolie 
plota vykáša, hoci by nemusel. Zbie-
ra aj papiere z preplneného kontaj-
nera, to už ale nebude, má to robiť 
ten, komu kontajner patrí. Videl 
som ten priestor, je to presne tak.
Nuž bude parkovisko, či zostanú 
kaktusy? 
Je na škodu celej veci, že poslanci, ktorí 
o tom rozhodujú, sa neprídu presved-

čiť o stave veci. Z deviatich poslancov 
z Veče iba jeden sa prišiel pozrieť.     
Na zastupiteľstve predkladateľka 
návrhu – poslankyňa z Veče zdô-
razňovala, že deti do školy prechádza-
jú okolo áut a hrozí im úraz. Pozna-
menávame, ak by tam neboli pohostin-
stvá, bolo by menej áut. A to nevadí, 
že deti do školy a zo školy prechá-
dzajú denne okolo pohostinstiev?
Ja osobne som radšej za 
tie kaktusy!   Mk

Hokejbalový turnaj 
O pohár primátora mesta Šaľa
Šalianske Barany na treťom mieste

V rámci blížiacich sa Šalianskych hodov sa dňa 10. 9. 2006 
na zimnom štadióne v Šali uskutočnil 1. ročník hokejbalového 
turnaja O pohár primátora mesta Šaľa.
Iniciátorom tohto športového podujatia bol amatérsky hokej-
balový tím Šalianske Barany, ktorý sa v spolupráci s mestom 
Šaľa podieľal na organizácii turnaja. Okrem domáceho tímu 
sa na turnaji zúčastnili hokejbalové tímy Lozorské Orly, 
Predators Žarnovica a Vampires Žarnovica.
Turnaj otvoril primátor mesta Ing. Tibor Baran vhodením čestného 
buly.
Zápasy sa niesli v priateľskej atmosfére, v duchu fair – play a dobrých 
športových výkonov. V spoločnosti kvalitných tímov, ktoré hrávajú 
svoje vlastné ligové súťaže sa nenechali zahanbiť ani naši hráči 
z tímu Šalianske Barany, keď sa umiestnili na celkovom treťom mie-
ste. Víťazmi turnaja sa stali Predators Žarnovica. Vo fi nále porazili 
víťaza základnej časti Lozorské Orly v pomere 5 : 1.
Na slávnostnom vyhodnotení sa rozdávali aj individuálne ocenenia. 
Z rúk primátora Ing. Tibora Barana si ich z domáceho tímu odniesli 
Tibor Mestyánek (najlepší obranca) a Erik Nagy (so 6 gólmi najlepší 
strelec turnaja).
V mene hokejbalového tímu Šalianske Barany sa touto cestou ch-
ceme poďakovať mestu Šaľa za spoluprácu pri organizovaní 
hokejbalového turnaja.

Vampíri : Predátori 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Barany : Orly 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Orly : Vampíri 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Barany : Predátori 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Predátori : Orly 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Barany : Vampíri 1:0 s.n.(0:0, 0:0, 0:0 - 3:1)
zápas o tretie miesto
Barany : Vampíri 8:1 (0:0, 5:0, 3:1)
FINÁLE
Orly : Predátori 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
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VYTLAČÍ PARKOVISKO KAKTUSY?
postarať. Potrebujem mať pozemok postarať. Potrebujem mať pozemok 
vo vlastníctve, aby moje peniaze 

Výsledky turnaja

redakcia

Primátor mesta pri gratulácii víťaznému tímu



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / Október 200614
M

E
S

T
S

K
Á

 P
O

L
ÍC

IA

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac september - počet priestupkov 

Priestupok Názov priestupku Počet

VZN 6 O používaní zábavnej pyrotechniky 1

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

21

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

5

VZN 16 O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy 1

VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach držania psov 38

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 73

§ 47 Verejný poriadok 64

§ 49 Občianske spolunažívanie 27

§ 50 Proti majetku 34

Zákazové 
značenia

Dopravné značky 39

§ 24 Na úseku podnikania 1

§ 26 Na úseku hospodárenia z bytmi 1

315/96 O premávke na pozemných komunikáciách 3

Dop. nehody 8

Trestné činy 6

Iné prípady 43

Spolu: 372

Blok. pokuty: 31  pokút v celkovej  sume 8 900 .- Sk

čl. 3 Povinnosti držiteľa psov 1

čl. 5 Vodenie psov 1

Túlavý pes 36

Pokuty: pokuta v celkovej  sume 700 .- Sk

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

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / 

Tento rok si pripomíname 15. výročie 
vzniku Mestskej polície v Šali. 
Za uplynulých 15 rokov sa v útvare mest-
skej polície vystriedalo vyše 60 príslušníkov, 
prešla svojím vývinom, dnes ju verejnosť 
vníma ako súčasť života mesta. Jej úlohou 
je predovšetkým zabezpečovanie verejného 
poriadku, bezpečnosti občanov, ochrana 
zdravia a majetku. K služobne najstarším 
príslušníkom patria MPŠ Adriana Sedláková 
a por. Ján Komjáthy, ktorí slúžia plných 15 
rokov. Prvým náčelníkom  mestskej polície 
bol kpt. Mgr. Jozef Belický, ktorý bol 
nadšeným propagátorom zriaďovania útva-
rov mestskej a obecnej polície na Slovensku. 
Dnes sa s ním stretávame v pozícii prednostu 
MsÚ. Priaznivcom a podporovateľom polície 
zostal naďalej. Pri príležitosti 15. výročia sa 
uskutočnila v rímsko – katolickom kostole 
v Šali slávnostná bohoslužba, ktorej sa 
zúčastnili príslušníci útvaru mestskej polície 
s rodinnými príslušníkmi, civilní zamestnanci 
útvaru. Prítomní boli i funkcionári policaj-
ného zboru – zástupca riaditeľa okresného 
riaditeľstva PZ SR v Nových Zámkoch pplk. 
JUDr. Alexander Gergely a riaditeľ Obvod-
ného oddelenia PZ SR v Šali mjr. Mgr. René 
Istenes. Význam práce bezpečnostných zložiek 
polície svojou účasťou vyzdvihli primátor 
mesta     Ing. Tibor Baran, zástupca primátora 
Ing. František Botka a prednosta MsÚ Mgr. 
Jozef Belický. Pozvanie prijali i predchádza-
júci primátori mesta Ing. Alexander Szabó, 
ktorý sa zaslúžil o zrod mestskej polície, 
a Mgr. Július Morávek, ktorý bol nadriadeným 
pre MsP dve volebné obdobia. Na slávnos-
tnej bohoslužbe odovzdal terajší náčelník 
mestskej polície por. Peter Krokavec dve 
ocenenia. Jedno patrilo skupine špeciálnych 
zamestnancov chránenej dielne, ktorá tvorí 
kolektív monitorujúci kamerový systém mes-
ta, čím sa významne podieľajú na prevencii 
protispoločenskej činnosti. Ocenenie za kole-
ktív prevzala pani Estera Krišková. Druhé 
ocenenie prevzal pán Roman Hátaš, ktorý 
každý vyučovací deň ochraňuje deti a dbá 
o ich bezpečnosť na prechodoch pre chod-
cov. Oceneným srdečne blahoželá i redakcia. 
Patrónom príslušníkov je sv. Michal, arch-
anjel. Meno Michal vzniklo z hebrejského 
miká el, čo znamená – kto je ako Boh. Svätý 
Michal okrem toho, že bol strážcom nebies 
bol aj vodcom nebeského vojska, v ktorého 
čele bojoval s diablom, ktorý vzal na seba po-
dobu draka.  Podľa náboženských prameňov 
sa ako Boží posol zjavil v roku 495 na hore 

Monte Gargano, okolo roku 590 sa 
zjavil Gregorovi Veľkému a okolo roku 
708 sa zjavil na kopci Mont – Saint 
– Michel. Na miestach, kde sa zjavil, 
sa postavili chrámy. Jeho sochy, či 
maľby nájdeme aj na mnohých mi-
estach Slovenska, napríklad socha je 
na vrchole Michalskej veže v Bratis-
lave, či tabuľová maľba v biskupskom 

kostole sv. Martina v Spišskej Ka-
pitole. Slávnostnú bohoslužbu veno-
vanú príslušníkom mestskej polície 
i policajného zboru celebroval kaplán 
miestnej farnosti dp. Vladimír Jurina, 
ktorý aj vo svojej kázni pripomen-
ul prítomným veriacim dôležitosť 
i význam policajtov ako poslov bo-
jovníkov proti zlu a strážcov pokoja.

Oslavovala už 
15 rokov pôsobenia

Mk

dobu draka.  Podľa náboženských prameňov 
sa ako Boží posol zjavil v roku 495 na hore sa ako Boží posol zjavil v roku 495 na hore 
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Príslušníci polície na bohoslužbe
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Pokusy o zmarenie výstavby pešej zóny 
vnímali opýtaní skôr negatívne. Takmer 
60% všetkých respondentov takého pokusy 
rázne zamieta a len takmer 8% ich pod-
poruje. Nakoľko viacerí opýtaní nemali 
bližšie informácie o takýchto aktivitách, 
33% z nich uviedlo, že daný problém nevie 
posúdiť. Takéto kroky sa vôbec nestret-
li s podporou obyvateľov Hlavnej ulice 
(94,4% ich zamieta) ako aj takmer 39% 

opýtaných podnikateľov, resp. ich zamest-
nancov s prevádzkami v centre mesta ich 
rovnako zamieta. Len necelých 23% z nich 
sa pridáva k uvedeným aktivitám úzkej 
skupiny podnikateľov.

Výsledky uvedeného anketového prieskumu 
je potrebné vnímať aj z pohľadu práve pre-
biehajúcej výstavby pešej zóny. Respondenti 
odpovedali v lokalitách zasiahnutých staveb-

nými prácami. O to viac je potešujúce, že 
väčšina občanov mesta tento dlho očakáva-
ný investičný zámer naďalej podporuje 
a považuje dočasné obmedzenia vyvolané 
jeho realizáciou za prijateľné.
Všetkým respondentom, ktorí sa zapo-
jili do anketového prieskumu, touto ces-
tou ďakujeme za vyjadrenie názoru.

PREZENTUJTE 
VAŠU 

SPOLOČNOSŤ
noviny@sala.sk

0903 296 392

Mesiac Prírastok Úbytok Spolu
narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

júl 23 25 16 55 24 672
august 15 35 22 50 24 650

september 17 55 16 43 24 663
spolu za 3 ¼ 

rok
55 115 54 148 24 683

Ing. Eliška Vargová
OSPaRM

Iveta Nikodémová, OVO

r 2006

O to viac je potešujúce, že 
väčšina občanov mesta tento dlho očakáva-

V pondelok 2. októbra v popoludňajších hodinách
podpísali konatelia spoločnosti digital Storm, s. r. o. 
Ing. Ladislav Procházka, Ing. Dušan Magula a primá-
tor mesta Ing. Tibor Baran zmluvu o outsourcingu.
Podpísaniu zmluvy predchádzalo výberové konanie.
Zmluva nadobúda účinnosť 1. januára 2007. 
V zmluve je ustanovenie, že ešte pred účinnosťou zm-
luvy spoločnosť zmení názov na Brantner Šaľa, s. r. o. 
Sídlom fi rmy bude naše mesto. Účinnosťou zmluvy príde 
k podstatným zmenám vo výkone viacerých činností, 
ktoré doteraz zabezpečovalo mesto a jeho organizácie. 
Znamená to zároveň aj zmenu v personálnych otáz-
kach, pretože spoločnosť prevezme do svojho stavu vyše 
100 zamestnancov mesta a škôl. Zmluva zabezpečuje 
pre mesto aj príliv investícií do majetku mesta vo výške 

Podpísaná zmluva o outsourcingu
150 mil. Sk. Tieto peniaze budú investované do viacerých 
oblastí života mesta v priebehu dvoch rokov. Spoločnosť 
chce podstatnú časť investícií použiť už v roku 2007.
Investície budú prioritne použité na rekonštrukciu:

- základných a materských škôl
- COV vo Veči 
- zimného štadióna
- areálu bývalého mestského podniku služieb
- mestských komunikácií v objeme 30.000 m2
- sústavy verejného osvetlenia
- chodníkov a zelene mesta

Investície mesto potrebuje, verme, že zvolený postup
je krok správnym smerom.

NOVÝ TÍM HÁDZANEJ
Hádzanársky klub Duslo Šaľa je známe v celej Európe, kto by ich nepoznal. Naše 
ženy nám robia dobrú reklamu a do nášho mesta zavítalo množstvo klubov. Od júna 
tohto roka im však vyrastá konkurencia v podobe mužskej hádzanej. Od 24. júna 
2006 sa skupinka 15 mužov  od veku 20 - 35 rokov prihlásila do 2. slovenskej ligy. 
Tréningy mávajú dvakrát do týždňa. Naši muži už stačili odohrať v tejto sezóne dva 
zápasy. Začiatky bývajú ťažké, ale ako mi povedala ich trénerka Ľubica Hlavatá, verí 
v zlepšené výkony i výsledky, ktoré sa určite dostavia. Našim mužom totiž nechýba 
elán a chuť do tréningu.  Nám zostáva dúfať, že sa im bude dariť a tiež, že si my 
Šaľania nájdeme cestu na zápasy, ktoré sa konajú v Mestskej športovej hale. 

Naša bývalá reprezentantka Hlavatá si tiež pochvaľuje spoluprácu s primátorom 
Ing. Tiborom Baranom, že novému tímu umožnil trénovať a hrať zápasy v Mestskej 
športovej hale.  

Mk

 Dr. Roman Králik
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Blíži sa koniec volebného obdobia
primátor mesta Ing. Tibor Baran hodnotí

O niekoľko mesiacov skončí volebné obdo-
bie súčasnej samosprávy. Každý koniec býva 
dôvodom k hodnoteniu. Požiadali sme preto 
pána primátora, aby zhodnotil oblasť roz-
voja mesta, čo sa samospráve podarilo, prí-
padne nepodarilo v tomto volebnom období.

Koniec volebného obdobia sa naozaj blíži, 
ale ešte stále ostávajú dva mesiace plné pra-
covných povinností, doťahovania úloh, ale 
aj rozbiehania nových aktivít. Nemôžeme 
predsa premeškať príležitosti ponúkané pre 
nenávratné fi nancovanie rozličných aktivít, 
ktoré dúfam budem môcť realizovať v budú-
com volebnom období, samozrejme, ak tak 
rozhodnú Šaľania. Štyri roky ubehli veľmi rý-
chlo a musím priznať, nebolo to jednoduché. 
Na začiatku sme nemali ľahkú východis-
kovú pozíciu. Museli sme sa vysporiadať 
s dlhmi, ktoré sme prevzali po likvidácii 
mestskej spoločnosti a kultúrno-spoločenskej 
organizácie. Ale oplatilo sa ísť nami zvole-
nou cestou aj napriek mnohým prekážkam.
Vo viacerých otázkach bolo potrebné 
zapojiť a využiť všetky naše kontakty, aby 
sa nám podarilo otvoriť dvere na dôležitých 
miestach a posunúť riešenie i ofi ciálne
neriešiteľných problémov. 
Po prvých rokoch opatrení, ktoré boli akou-
si nebadateľnou, ale nevyhnutnou prípra-
vou pre investičné akcie väčšieho roz-
sahu sa prešlo do viditeľných fáz, ktoré sa 
priamo či nepriamo dotýkali života našich 
občanov. Trápili a stále nás trápia rozko-
pané ulice nášho mesta. Jednak sa realizuje 
dlho pripravovaný projekt Odkanalizovania 
regiónu Šaľa z prostriedkov fondu ISPA 
(projekt bude fi nišovať v marci 2007), ale 
v plnom prúde sú už aj práce na pešej zóne. 
Tej predchádzali viaceré vzájomne previa-
zané investičné aktivity. Ako prvé sa rea-
lizovalo zjednosmernenie ciest Kráľovská 
a Štúrova, ktoré bolo síce nekonečnou 
reťazou rokovaní, vyjednávaní so štátnymi 
inštitúciami, ale myslím, že sa to oplatilo. Po 
počiatočnom nezvyku prinieslo toto riešenie 
nielen vyhovenie petícii občanov, ale najmä 

väčšiu plynulosť dopravy a aj rovnomernej-
šie zaťaženie týchto dvoch komunikácií. 
Následne však bude potrebné riešiť križovat-
ku ulíc Kráľovská a SNP, pretože momentál-
ny stav nie je vyhovujúci.
Posun nastal aj v rokovaniach s minister-
stvom dopravy. Projekt obchvatu nášho 
mesta bol zaradený do investičných 
zámerov SSC Bratislava a je mo-
mentálne na Ministerstve životného pros-
tredia na posudzovaní vplyvov investície 
na životné prostredie.
Následne išlo o vybudovanie obslužnej 
komunikácie, ktorá vedie rovnobežne 
s Hlavnou ulicou a dostala pomenovanie 
ul. Feketeházyho a ktorá bola takým 
prvým základným predpokladom pre 
následnú realizáciu zámeru pešej zóny. 
Zároveň sa vybudovala okružná križovatka 
na Námestí A. Dubčeka (pri Olympii) 
a zrekonštruovala sa komunikácia na uli-
ci Vlčanskej ako podmienka pre zámenu 
s Hlavnou ulicou medzi Mestom 
Šaľa a NSK.
Som si vedomý, že uvedené aktivity spojené 
so stavebnými prácami boli a sú spojené 
s určitými obmedzeniami, ktoré sčasti kom-
plikujú život Šaľanov, no oplatí sa vydržať. 
Okrem mestom realizovaných aktivít ešte 
množstvo opráv rozvodov realizujú aj plyná-
ri, či telekomunikácie, ale to všetko je predsa 
pre nás. Naše mesto potrebovalo po dlhých 
rokoch „hĺbkové zásahy“ a obávam sa, že 
nás to neobíde ani v budúcnosti, samozrejme, 
ak pred tým nebudeme zatvárať oči. Vytvo-
rili sme však predpoklady pre realizáciu ge-
nerálnej rekonštrukcie miestnych komu-
nikácií v rokoch 2007-2009 v rozsahu
30 000m2. 
Počas posledných rokov sme odovzdali 
do užívania 128 nájomných bytov (96 
ocenených v rámci súťaže Progresívne, 
cenovo dostupné bývanie) pre obyvateľov 
mesta a v územnom pláne máme vyty-
pované lokality pre výstavbu ďalších 
bytových domov. 
Chcel by som zároveň vyzdvihnúť akti-
vity všetkých obyvateľov v meste, ktorí pris-
pievajú k tomu, že Šaľa mení svoj vzhľad 
k lepšiemu. Rád by som pochválil všetky 
kroky smerujúce k vyššej energetic-
kej efektívnosti obytných domov, teda 
zatepľovanie, rovnako oceňujem akti-
vity mnohých podnikateľských subjek-
tov, ktorí investovali do zveľadenia svoj-
ho majetku a tým prispeli k zveľadeniu 
aj samotného mesta. 
Teší ma, že za posledné roky pribudli tak 
nutné nové ubytovacie kapacity prostred-
níctvom nového penziónu, zveľadili a ob-
novili sa mnohé obchodné a podnikateľské 

budovy (napr. OK – centrum – bývalá 
ubytovňa; ProCS- budova bývalej Trikoty; 
budova bývalého Hydrostavu; Amfora, Bu-
dova Realexpo – bývalý Barter) pribudli 
i hromadné garáže vo Veči a zvykli sme 
si aj na nové obchodné reťazce. Každá 
takáto aktivita, ktorou sa Šaľa rozvíja, 
opeknieva pred našimi očami, si zaslúži 
našu pochvalu. 
V snahe zabezpečiť zdravé životné pros-
tredie, ktoré samozrejme chceme mať 
všetci, sa urobilo nespočetné množstvo opa-
trení, ktoré by však bez súčinnosti všetkých 
občanov nemali efekt. Myslím teraz na chvá-
lyhodné vyseparovanie vyše 10% celkového 
komunálneho odpadu, myslím na prácu škôl 
s deťmi v oblasti ochrany životného pros-
tredia a separovania, ale aj na rekultiváciu 
skládky komunálneho odpadu v Hetméni. 
Myslím i na spoluprácu s organizáciami tre-
tieho sektora v oblasti životného prostredia 
a ich upozornenie na problematiku dioxinov 
v regióne, ale myslím aj na spoluprácu obcí 
a občanov pri zamedzení realizácie nekva-
litného projektu spaľovne nebezpečného 
odpadu. Teší ma, že občania pristupujú už 
zodpovednejšie k svojmu životnému pros-
trediu a naše aktivity tak aj v zbere a zhod-
nocovaní biologického odpadu či počas 
jarného a jesenného upratovania prinášajú 
očakávaný efekt.
K skvalitneniu životného prostredia pris-
pela aj dokončená rekonštrukcia tepel-
ného hospodárstva, bola zrušená kotolňa 
na Orechovej ako jeden zo zdrojov 
znečisťovania ovzdušia.
Som rád, že sa nám podarilo zmluvne 
zabezpečiť, že v nasledujúcich dvoch rokoch 
bude realizované vyhodnotenie súčasného 
stavu verejnej zelene, chodníkov, mo-
biliáru a to po stránke druhovej, vekovej 
a architektonickej, vypracovanie digitálnej 
pasportizácie mestskej zelene, vypraco-
vanie projektovej dokumentácie na revita-
lizáciu a rekonštrukciu verejnej mestskej 
zelene, chodníkov a mobiliáru (lavičky, 
veľkoplošné kvetinové nádoby, umiestnenie 
a vybavenie detských ihrísk, prístreškov 
na zastávkach MHD a odpadové koše 
– nádoby), vybudovanie troch centrálnych 
veľkých detských ihrísk a súčasne likvidácia 
zdevastovaných ihrísk. 
Na druhej stane je však dôležité pre kva-
litný život občanov aj zabezpečenie 
silnej ekonomiky a rozvoja mesta, 
spolupráca s podnikateľmi a zamestná-
vateľmi, podpora podnikania a vytvá-
ranie pracovných príležitostí. 
Od roku 2006 mesto zaviedlo systém 
programového rozpočtovania výdavkov 
s cieľom zvýšenia transparentnos-
ti verejných fi nancií, posilnenia úlohy 
strategického plánovania s postup-
ným prechodom na rozpočtovanie na 
viacročné obdobie. 

počiatočnom nezvyku prinieslo toto riešenie 
nielen vyhovenie petícii občanov, ale najmä 
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Stabilizácia rozpočtu a premyslené hos-
podárenie zabezpečili dobrý rating mestu, 
investície do majetku a nárast jeho hodnoty. 
K realizácii viacerých investičných akcií bolo 
nutné fi nancovanie aj z úverov, napriek tomu 
sa nám podarilo udržať úverovú zaťaženosť 
hlboko pod zákonom povoleným maximom 
(ani nie do výšky jednej tretiny limitu).
Čo sa týka podnikateľského prostredia, teší 
ma, že sa v Šali rozvíjajú stabilné spoločnosti 
najmä v oblasti obchodu a služieb. Za  pos-
ledné štyri roky si otvorilo svoje prevádz-
ky v Šali cca 500 malých podnikateľov.
Mesto spolupracuje pri vypracovávaní 
ponúk pre potencionálnych investorov 
práve s existujúcimi podnikateľskými 
subjektmi, najmä pri hľadaní voľných 
hál, pozemkov, či iných objektov.
Takto sme mnohých nasmerovali napr. 
aj do Dusla, keďže išlo o priemyselnú výro-
bu. Naším záujmom je však skôr dostať 
do Šale fi rmy a podniky s vyššou pridanou 
hodnotou. Teda nie prvovýrobu, ktorá by 
mohla akýmkoľvek spôsobom zhoršiť naše 
životné prostredie a ani gigantický podnik, 
od ktorého fungovania by záviselo celé 
mesto. Je potrebné diverzifi kovať riziko 
takejto závislosti vytvorením podmienok pre 
malé a stredné podniky. Takto sa nám po-
darilo prilákať do Šale nemeckú spoločnosť, 
ktorá sa zaoberá bezpečnostným softwarom, 
poskytuje softvérové riešenia v oblasti 
centrálnej správy užívateľov. Je to nad-
národná spoločnosť, ktorá poskytuje svoje 
služby svojím zákazníkom z miest Rostock, 
Viedeň, Šaľa. Zatiaľ sa v Šali rozbiehajú 
a ešte stále ponúkajú voľné pracovné mie-
sta, momentálne myslím na pozíciu - tester, 
analytik, dokumentarista.
Konkurencia existujúcich priemyselných 
parkov v okruhu 30 km  (Trnava a jej nový 
závod, Nitra a jej práve budovaný priemysel-
ný park, Galanta, kde sa rozširuje výroba 
a rozbieha logistika) a ich nároky na pra-
covné sily aj z nášho okresu sťažujú našu 
pozíciu, ale i napriek tomu máme rozpra-
cované spoločné aktivity s obcou Dlhá nad 
Váhom pri plánovaní priemyselnej zóny pre 
viac menších investorov na hranici katastrov. 
Všetky uvedené aktivity boli pod-
mienené spracovaním a schválením 
Územného plánu mesta Šaľa a Územ-
ného plánu centrálnej mestskej zóny. 
V budúcom čísle mesačníka samosprávy, 
teda v novembri, sa vyjadrím, ako vní-
mam problematiku školstva, kultúry 
a športu, zaujmem stanovisko k  roz-
vojovým programom, k skvalitneniu 
služieb, k oblasti komunikácie s občanmi.
Mám záujem, aby si občania mohli vytvoriť 
komplexný názor na činnosť samo-
správy, teda aj na moju, ako sa nám darilo 
skvalitňovať a rozvíjať život v našom mesta.
Za vyjadrenie názorov a stanovísk primátora 
mesta ďakuje redakcia

Komunálne voľby 2006
Zoznam kandidátov,ktorí podali kandidátne listiny pre 

voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Šali

Volebný obvod č. 1
01. František Kollár  - KSS
02. Ivan Vaško, Mgr. - KSS
03. Igor Bečár , MUDr. - SDKÚ – DS a KDH
04. Tibor Dubis - SDKÚ – DS a KDH
05. Marián Kántor - SDKÚ – DS a KDH
06. Štefan Kopáčik  - SDKÚ – DS a KDH
07. Božena Oravcová  - SDKÚ – DS a KDH
08. Miroslav Polónyi , Ing. - SDKÚ – DS a KDH
09. Tibor Ševčík , - koalícia SDKÚ – DS a KDH
10. Milena Veresová  - SDKÚ – DS a KDH
11. Ján Stieranka, Ing. - SMER 
12. Jozef Grell, MUDr. - SMER
13. Tibor Lovecký, Ing. - SMER 
14. Peter Gomboš, RSDr. - SMER 
15. Eva Schmidtová, Bc. - SMER 
16. Jaroslav Barcúch, Mgr. - SMER
17. Ladislav Szarka MUDr. – SMK – MKP
18. Štefan Szeles, Ing. – SMK – MKP
19. Svetozár Hikkel, MUDr. – ZSNS
20. Filip Hučko, Mgr. – OKS
21. Patrik Braník, Mgr. – OKS
22. Michal Čabo – ANO
23. Tibor Belovič – HZD
24. Katarína Kleštincová – HZD
25. Juraj Varsányi – SF
26. Karol Mikloš, Ing. – SF
27. Margaréta Zozuláková, Mgr. – ĽS–HZDS
28. Peter Veselý, Mgr. – nezávislý
29. Renáta Fardousová, JUDr. - nezávislý

Volebný obvod č. 2
01. Mária Takáčová MUDr. - KSS
02. Tibor Kečkéš , PhDr. - KSS
03. Mária Galbavá, Ing. - SDKÚ – DS a KDH
04. Vladimír Gejdoš, Ing. - SDKÚ – DS a 
KDH                         
05. Peter Hollý, Ing. - SDKÚ – DS a KDH
06. Michal Lužica, Ing. - SDKÚ – DS a KDH
07. Vincencia Kelemenová - SDKÚ – DS a KDH
08. Jozef Mečiar, Ing. - SDKÚ – DS a KDH
09. Tibor Mikula, Ing. - SDKÚ – DS a KDH
10. Marián Rakovský, Mgr. - SDKÚ – DS a KDH
11. Pavol Ružanský, Ing., Mgr. - SDKÚ – DS a 
KDH
12. Helena Psotová, Ing. - SMER 
13. Rudolf Berec, Ing. - SMER 
14. Marta Borovská - SMER 
15. Štefan Packa, Ing. - SMER
16. Regan Belovič, MUDr. - SMER 

Volebný obvod č. 3
01. Martin Alföldi, MUDr. -  SDKÚ – DS a KDH
02. Marián Antal, Ing. - SDKÚ – DS a KDH
03. Pavol Fekete  - SDKÚ – DS a KDH
04. Ján Kmeťo - SDKÚ – DS a KDH
05. Peter Plenta  - SDKÚ – DS a KDH
06. Ľubomír Stredanský , Ing. - SDKÚ – DS a 
KDH
07. GabrielaTalajková  - SDKÚ – DS a KDH
08. Erika Velasquézová, Ing. - SDKÚ – DS a 
KDH
09. Ladislav Jaroš  st. - SMER 
10. Lucia Zelezníková, - PS
11. František Botka, Ing. – SMK – MKP
12. Tibor Vajda– SMK – MKP
13. Andrej Holásek  - S.O.S.
14. Štefan Varsányi – HZD
15. Zoltán Káras – SF
16. Vladimír Orémus –ĽS HZDS
17. Roman Peťovský, Mgr. –ĽS HZDS
18. Ľudovít Vicena – ĽS- HZDS 
19. Tibor Vrábel, Ing. – ĽS- HZDS
20. Miloš Rehák – nezávislý
21. Ladislav Košičár – nezávislý
22. Jozef Belický, Mgr. - nezávislý
23. Ivan Kováč, Ing. - nezávislý
24. Michal Kohút, - nezávislý
25. Miroslav Sýkora - nezávislý

Funkcia primátora mesta
01. Martin Alföldi, MUDr. - koalícia SDKÚ – DS a KDH
02. Tibor Baran, Ing. – koalícia SMK-MKP, SMER, SF, ANO, KSS, HZD, ASV, S.O.S., PS, Nádej, ZSNS     

17. Tomáš Egri, Ing.  – PS
18. László Gyurovszký, Ing. – SMK – MKP
19. Ágnes Bíro, PaedDr. – SMK – MKP
20. Peter Popluhár – SMK – MKP 
21. Nora Švecová, MUDr. – ZSNS
22. Radovan Braník, Ing. - OKS
23. Viktória Khernová – ASV
24. Ondrej Miťko – HZD
25. Peter Balogh – SF
26. Beáta Stiefl erová – SF
27. Erik Mikloš, Ing. - SF
28. Juraj Guláš – ĽS- HZDS
29. Jozef Melo  – ĽS- HZDS
30. Štefan Bartošovič, Ing. – nezávislý
31. Jozef Husárik, Ing. – nezávislý
32. Jozef Varsányi, Mgr. – nezávislý
33. Ivona Topercerová, Ing. – nezávislý
34. Peter Chlipala, Mgr. - nezávislý

Zoznamy kandidátov posúdi a zaregistruje mest-
ská volebná komisia do 18.10.2006 a defi nitívny 
zoznam kandidátky bude zverejnený do 28.10.2006.  

redakcia

Jubileum školy - oznam
Vedenie Strednej priemyselnej školy chemickej v Šali, P. Pázmaňa 23, ktorá je od 1.7.2006 
organizačnou zložkou Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa oznamuje verejnosti, že dňa 27. októ-
bra 2006, t. j. v piatok o 10.00 h si v DK v Šali pripomenie slávnostnou akadémiou 30. 
výročie vzniku školy. Zároveň týmto pozývame bývalých absolventov školy, aby si 
účasťou na tejto slávnosti pripomenuli spolu s nami toto okrúhle jubileum v živote školy. 

RNDr. J. Pogranová
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