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MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

POzVÁNKA NA VEREjNé PREROKOVANIE ObČANOV 

VEtERNý PARK
M esto Šaľa, zastúpené primátorom mesta, 

v spolupráci s navrhovateľom CE Ener-
gy Šaľa – Močenok, s.r.o. podľa §34 ods. 2 zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pozýva občanov mesta na verejné prerokovanie Sprá-
vy o hodnotení vplyvov „Veternej elektrárne Šaľa – 
Močenok“ na životné prostredie. 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 11. 06. 
2008 (streda) o 17.00 hod. v kongresovej sále MsÚ 
Šaľa. Informácia ohľadom Správy o hodnotení ako aj 
Všeobecne záväzné záverečné zhrnutie je pre obča-

nov prístupná na úradnej tabuli mesta a na interneto-
vej stránke mesta (www.sala.sk). Správa o hodnotení 
je pre verejnosť prístupná na odbore TČ, referáte ŽP 
MsÚ Šaľa, č. dv. 314 v čase úradných hodín. 

Verejnosť sa môže k Správe o hodnotení vyjadriť 
najneskôr do 30 dní od zverejnenia oznamu o jej do-
ručení (t.j. do 18. 06. 2008) doručením svojho písom-
ného stanoviska na MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava. 

Využite možnosť vyjadriť sa, resp. spýtať sa priamo 
navrhovateľa na veternú elektráreň plánovanú v blíz-
kosti nášho mesta. 

Ilustračné foto: Prellenkirchen, Rakúsko
/Foto: Lea Tóthová, Slovo Šaľanov/
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z matriky

NAŠI jubIlANtI
apríl

95 rokov:  » Helena Gállová
90 rokov:  » Emilie Jonášová, Magdaléna Štrbová
85 rokov:  » Mária Cimmermannová, Anna 
Miháli ková, Ferdinand Mészáros, Ján Petró, 

Apolónia Galanková 
80 rokov:  » Helena Pappová, Rozália Holáseková
75 rokov:  » Jolana Zaťková, Jozef Šišák, Alžbeta Bo-
háčová, Helena Horváthová, Veronika Vodárová, 
Juliana Provodovská, Štefan Kárasz, Ida Kasaiová, 
Magdaléna Kucharová, Michal Slatina

INzERujtE u NÁS
Formát A5

veľkosť plochy čiernobiela farebná

1/4 strany 875 Sk 1 750 Sk

1/3 strany 1 200 Sk 2 400 Sk

1/2 strany 1 750 Sk 3 500 Sk

1 strana 3 500 Sk 7 000 Sk

ceny sú konečné
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
uzávierka ďalšieho čísla: 16. 6. 2008

kontakt: noviny@sala.sk
031 / 770 2351

z MAtRIKY
Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1.4.2008 do 30.4.2008 »

Samuel Sebastián Magyar, Ema Berecká, Alex Hazucha, Andrej Valent, Oliver Bertič, Soňa Slamková, 
Jakub Sklenár, Norbert Flaska, Charlotte Hippová, Oliver Klajman, Ivana Štoderová, Vanessa Nagyová, 
Roman Eiselle, Bruno Eiselle, Dagmar Kostková, Barbora Martinčeková, neurčené meno Mikóczi, An-
drea Hvězdová, Paulína Jakubecová, Adam Császár, Matúš Braun, Kristián Papp, Elemír Rehák.

Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1.4.2008 do 30.4.2008 »
Igor Hanko a Brigita Hlavatá, Štefan Takáč a Ivana Vrančíková, Slavomír Jurina a Jana Korčeková, Hoang 
Nguyen Huy a Tu Vu Cam, Ladislav Molnár a Enikő Vargová, Ladislav Kisteleki a Marcela Švrčková, Marián 
Botka a Marieta Štúrová, Marián Sýkora a Zuzana Greštiaková, Ján Gonda a Blanka Mešterová, Peter Karas 
a Martina Mrlláková, Ladislav Vánik a Andrea Belovičová, Martin Vyletel a Naďa Goňová, Martin Melo a Da-
na Turanovičová, Pavel Patayi a Jaroslava Balušková, Juraj Chudáčik a Silvia Hanáková.

Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.4.2008 do 30.4.2008 »
Alexander Kovács (66), Alexander Mitnyik (65), Alžbeta Kissová (89), Anna Bocsáková (69), František Hecs 
(76), Helena Mészárosová (69), Jozef Takáč (76), Jozefína Packová (47), Július Hučko (53), Ladislav Máhr (81), 
Lýdia Vrzúková (62), Mária Gulkásová (96), Mária Hroncová (84), Pavel Tanko (45), Simeon Krošlák (73), 
Štefan Žitňák (73), Zoltán Albert (42).

referát evidencie obyvateľstva

ŠtAtIStIKA ObYVAtEĽOV MEStA
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

apríl 2008 25 17 17 49 24 247

referát evidencie obyvateľstva
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mestské zastupiteľstvo

3. RIAdNE zASAdNutIE MEStSKéhO 
zAStuPItEĽStVA V ŠAlI   15. Máj 2008 

M estské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie správu o činnosti Mestskej polície 

v Šali za rok 2007, ktorú predložil zástupca ná-

čelníka MsP. Zároveň poslanci uložili náčelníko-
vi MsP vypracovať koncepciu ďalšieho rozvoja 
kamerového systému.

hlASOVANIE h1

O ČINNOStI MsP zA ROK 2007 

hlASOVANIA h2-h6

zMENY V úzEMNOM PlÁNE MEStA

P oslanci hlasovali o rôznych navrhnutých 
zmenách v územnom pláne.

H2: »  Zmena podlažnosti z 2 na 4 podlažia na 
území na severozápadnom okraji zastavaného 
územia mesta za IBV Agátová, tzv. Bilica – se-
ver.
H3: »  Zmena podlažnosti z 2 na 4 podlažia 

v obytnej zóne na Hospodárskej ulici vo Veči.
H4: »  Zrušenie obslužnej komunikácie za kaštie-
ľom.
H5:  » Rozšírenie plôch zelene v parku medzi ul. 
Dolnou a Vlčanskou.
H6:  » Určenie podmienok pre prípadnú mož-
nosť realizácie veterných parkov v rámci k. ú. 
Šaľa.

NOVé NÁzVY ulÍc

P oslanci schválili zmenu názvu Nám. A. Dub-
čeka (pri mestskej knižnici) na Námestie Sv. 

Juraja. Ide o zmenu k pôvodnému názvu. Nové uli-

ce v obytnej časti Orechová II. Budú niesť názvy 
Liesková, Dubová, Topoľová, Jelšová a Hrabová. 
Ulica v mestskej časti Veča za starým futbalovým 
štadiónom bude niesť názov Lužná. Ulica spájajúca 
ulicu Vlčanskú a Jesenského sa volá Kúpeľná.

hlASOVANIE h7

hlASOVANIA h8-h10

PREdAjE 
POzEMKOV

H8: »  Jeden z predávaných pozemkov pri ČOV 
(11 248 m2) odpredalo zastupiteľstvo záujem-
covi, ktorý predložil svoju ponuku v rámci 
verejnej obchodnej súťaže. Mesto získa 2,3 
milióna Sk. Poslanci zároveň odsúhlasili vy-
písanie súťaže na druhý pozemok pri ČOV 
(23 357 m2).
H9:  » Pozemok na Kráľovskej ulici poslanci ne-
predali.
H10: »  Budovu bývalej školy na Komenského 
ulici poslanci neprenajali a rozhodli o vypísa-
ní súťaže na jej odpredaj.

PRÍďtE SA 
VYjAdRIť!
R okovací poriadok Mestského zastupiteľstva 

v Šali vám umožňuje vystúpiť pred poslan-
cami a povedať im svoj názor. Ak chcete poslan-
com povedať svoj názor alebo im predniesť akúkoľ-
vek požiadavku, môžte tak urobiť počas rokovania 
zastupiteľstva. 

Citujeme časti rokovacieho poriadku: 
„Občan mesta môže vystúpiť na rokovaní mest-

ského zastupiteľstva aj v bode programu Vystúpenia 
verejnosti, ktorý je súčasťou každého riadneho ro-
kovania mestského zastupiteľstva. V tomto prípade 
nemusí nahlasovať tému svojho vystúpenia, ktoré 
môže trvať maximálne 10 minút. Nahlasovanie sa 
k tomuto bodu rokovania je možné do 17.00 h.“
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hlASOVANIA POSlANcOV:

Poslanec H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

Bartošovič Štefan, Ing. za zdrz za za za proti za za proti nehl

Bečár Igor, MUDr. za zdrz zdrz za za za za za za za

Belický Jozef, Mgr. za za za za za zdrz za za proti nehl

Botka František, Ing. nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr

Dubis Tibor za proti proti za za zdrz za za zdrz za

Gomboš Peter, RSDr. za zdrz zdrz za za za za nehl proti nehl

Grell Jozef, MUDr. za za za za za zdrz proti za proti nehl

Gyurovszky László, Ing. za zdrz proti za za proti za za proti nehl

Hikkel Svetozár, MUDr. nehl proti nehl za za proti zdrz za proti nehl

Hollý Peter, Ing. za proti proti za za za za za za za

Husárik Jozef, Ing. za zdrz zdrz za za proti za za za za

Kántor Marián, Ing. za zdrz proti za za zdrz za za za za

Kmeťo Ján za zdrz proti za za za za za za za

Košičár Ladislav za proti proti za za za za zdrz proti za

Kováč Ivan, Ing. za zdrz zdrz za za za nehl za zdrz za

Lužica Michal, Ing. za zdrz za za za za za za proti nehl

Mečiar Jozef, Ing. za zdrz zdrz za za zdrz za za za za

Mikula Tibor, Ing. zdrz proti zdrz za za za za za proti za

Polónyi Miroslav, Ing. nepr zdrz zdrz za za za za za za nepr

Psotová Helena, Ing. za zdrz proti za za zdrz zdrz za proti nepr

Stredanský Ľubomír, Ing. za za zdrz za za zdrz za za zdrz za

Talajková Gabriela za za proti za za za za za zdrz za

Varsányi Jozef, Mgr. za zdrz zdrz za za za za za proti za

Velázquezová Erika, Ing. nehl proti proti za za za za za za za

Veresová Milena za proti proti za za za za za za za

za/zdržal/proti 20/1/0 4/13/7 4/9/10 24/0/0 24/0/0 13/7/4 20/2/1 22/1/0 9/4/11 15/0/0

nepr – neprítomný (ospravedlnený), nehl – nehlasoval, zdrz – zdržal sa
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SchVÁlENé zMENY A dOPlNKY 

úzEMNý PlÁN MEStA ŠAĽA

M estské zastupiteľstvo v Šali na svojom 
rokovaní dňa 15. mája. 2008 schválilo 

návrh zmien a doplnkov územného plánu (ZaD 
ÚPN) mesta Šaľa.

Dôvodom obstarania a vypracovania návrhu 
ZaD ÚPN – mesta Šaľa bolo to, že v priebehu po-
užívania územného plánu mesta Šaľa sa vyskytlo 
niekoľko nových skutočností, ako napr. predbež-
né investičné zámery na situovanie rôznych pod-
nikateľských prevádzok, ich možnosť rozšírenia 
do iných lokalít v meste Šaľa, zmena vlastníckych 
vzťahov s požiadavkou na zmenu funkčného vy-
užitia príslušných pozemkov a pod.. 

Schválené zmeny sa týkali aj trasovania prelož-
ky cesty I/75 – obchvatu mesta Šaľa, kde sa vylú-
čila pôvodná trasa obchvatu medzi mestom Šaľa 
a obcami Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom 
a nahradila sa trasou obchádzajúcou obce Kráľo-
vá nad Váhom, Dlhá nad Váhom, a Trnovec nad 
Váhom a mesto Šaľa mimo zastavané územie.

Táto zmena bola výsledkom verejného prero-
kovania, posudzovania zámeru obchvatu z hľa-
diska možných vplyvov na životné prostredie, 
ako i na základe prerokovania návrhu zmien 
a doplnkov územného plánu VÚC Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

***
Schválila sa i lokalita smerom na Galantu (se-

verozápadnom okraji katastrálneho územia) na 
ľavej strane, kde vlastník pozemkov žiadal zmenu 
funkčného využitia z „produkčnej vegetácie“ (or-
ná pôda) na „vyššiu alebo základnú vybavenosť“ 
– podnikateľské aktivity. 

Ďalšie lokality, kde poslanci mestského zastu-
piteľstva schválili možnosť rozšírenia podnika-
teľských aktivít a zón, sa nachádzajú v mestskej 
časti Veča severovýchodným smerom popri ceste 
k podniku Duslo, a.s. aj na ľavej i pravej strane 
hneď za existujúcimi prevádzkami firiem. Schvá-
lili i rozšírenie priemyselnej zóny – Diakovská 
cesta na pravej strane pozdĺž železničnej trate 
smerom na Diakovce. Ako rezerva na podnikanie 
sa schválila lokalita na severovýchodnom okraji 

k.ú. v dotyku s areálom Duslo a.s pri železničnej 
vlečke.

***
Schválením zmien a doplnkov č.2 územného 

plánu sa zrušila i predtým navrhovaná verejno-
prospešná stavba č. D 18 “Nová obslužná komu-
nikácia“ v PF časti Šaľa – centrum – v minulosti 
uvažovaná obslužná komunikácia odkláňajúca 
tranzitnú, najmä nákladnú dopravu z centra mes-
ta prostredníctvom prepojenia ul. P. Pázmaňa 
a Školskej ul. v priestore za kaštieľom. 

Poslanci mestského zastupiteľstva neschvá-
lili dve navrhované požiadavky vlastníkov po-
zemkov na zmenu podlažnosti z 2 nadzemných 
podlaží na 4 nadzemné podlažia v lokalite za Já-
nošíkovou ulicou smerom na Galantu (na ľavej 
strane) a v mestskej časti Veča pri Hospodárskej 
ulici v lokalite tzv. Lužná ulica. V týchto dvoch 
lokalitách zostáva prevažujúce funkčné využitie 
územia na bývanie do 2 nadzemných podlaží.

Jana Nitrayová
MsÚ

INtERNEt
NA PEŠEj zóNE

M esto sprístupnilo pripojenie na inter-
net na pešej zóne. Pripojenie je posky-

tované občanom a návštevníkom mesta zdar-
ma. Pripojiť sa k internetu je možné v priestore 
Nám. Sv. Trojice a na Hlavnej ulici, čiže na celej 
pešej zóne.

Rýchlosť pripojenia je minimálne 1 Mbit/s. 
Pripojenie je realizované bezdrôtovou techno-
lógiou (wireless). Záujemca musí mať technické 
zariadenie umožňujúce takéto pripojenie (no-
tebook s podporou bezdrôtovej siete, mobil...). 
Pripája sa na sieť s názvom CITYSPOT (nie sú 
potrebné žiadne heslá). Pripojenie je realizova-
né na základe zmluvného vzťahu so spoločnos-
ťou Salamon, s.r.o.

územný plán
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NItRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAj PRE MEStO ŠAĽA:

dOtÁcIE NA POdPORu 
KultúRY A ŠPORtu 
K oncom októbra minulého roka podalo mesto 

Šaľa 4 žiadosti o dotácie na podporu kultú-
ry a športu z Nitrianskeho samosprávneho kraja 
v zmysle VZN č. 2/2007. Všetky tieto žiadosti boli 
vyhodnotené ako úspešné a dotácie na ich realizáciu 
schválilo Zastupiteľstvo NSK na svojom 31.riadnom 
zasadnutí, konanom 17.marca 2008 uznesením č. 
43/2008. Nitriansky samosprávny kraj finančne pod-
porí realizáciu nasledovných zámerov: 

v oblasti kultúry: »
Publikácia Príručka k regionálnym dejinám pre  »
mládež:  dotácia 12.000,-Sk
Predstavujú sa súbory z NSK v Šali na jarmoku:   »
dotácia 23 000,-Sk
V oblasti športu:  »
Šalianska Veža – šachový turnaj,   »
 dotácia: 15.000,-Sk
Hádzanársky turnaj O Pohár ZŠ J. Hollého,   »
 dotácia: 15.000,-Sk

Hádzanársky turnaj O Pohár ZŠ J. Hollého – 14. 
ročník hádzanárskeho turnaja dievčat O putovný po-
hár ZŠ Jána Hollého sa uskutoční 30.mája 2008 /pia-
tok/. Miestom konania turnaja je Mestská športová 
hala Šaľa a Športová hala Močenok. Otvorenie tur-
naja je o 8.30 h.

Predstavujú sa súbory z NSK v Šali na jarmoku 
– Mesto Šaľa každoročne od roku 2002 organizuje 
v júni Jarmok tradičných remesiel v centre mesta na 
Hlavnej ulici, najmä v časti pešej zóny. V tomto roku 
to teda bude 20. – 21.6.2008 už 7. ročník jarmoku, 
ktorý sa teší medzi obyvateľmi stále väčšej obľube. 
Počas dvojdňového programu sa každoročne pred-
stavujú hudobné, tanečné a umelecké súbory z oko-
lia a zo zahraničných družobných miest. V tomto 
roku radi uvítame v našom meste zástupcov z miest 
Nitrianskeho kraja, aby predstavili Šaľanom a náv-
števníkom jarmoku zo širokého okolia svoje tradície 
a umenie. Prezentáciou týchto súborov sa prispeje 
k zviditeľneniu jednotlivých regiónov a ich jedineč-
ných predností, ktoré robia náš spoločný kraj takým 
rozmanitým. 

Šalianska Veža – šachový turnaj – Pôjde o zalo-

ženie tradície a zorganizovanie 2. ročníka šachového 
turnaja pre mládež od 15-26 rokov, pričom účast-
níkmi turnaja budú stredoškoláci zo stredných škôl 
z Nitrianskeho kraja. Turnaj sa pripravuje na mesiac 
november v termíne blízkom ku Dňu študentstva. 
Hostiteľom turnaja bude mesto Šaľa prostredníctvom 
svojho Centra voľného času TIP-TOP, v ktorom fun-
guje šachový krúžok. Turnaj je jednodňový, počíta sa 
aj s účasťou zahraničných zástupcov z družobných 
miest, ktorí si zmerajú sily v tomto netradičnom 
športe so zástupcami samosprávy mesta Šaľa. Or-
ganizačnými partnermi mesta Šaľa budú: Centrum 
voľného času TIP-TOP Šaľa, ICM – Informačné cen-
trum mladých Šaľa 

Príručka k regionálnym dejinám pre mládež – 
Publikácia bude obsahovať prehľad dejín celého regi-
ónu /dnešného okresu Šaľa/, osobitný dôraz sa bude 
klásť na vývoj jednotlivých lokalít kultúrnych pamia-
tok, obecných a cechových symbolov. Vybrané histo-
rické fakty budú podložené konkrétnymi archívnymi 
dokumentmi a ich prekladmi v slovenskom jazyku. 

Eliška Vargová
MsÚ

MAjStROVStVÁ ŠAlE 

VO VARENÍ 
gulÁŠA
V  rámci tohtoročného otvárania Váhu, 

ktoré sa uskutoční 28. júna 2008, sa 
bude konať nultý ročník majstrovstiev Šale vo 
varení guláša.

Súťažia družstvá, ktoré si zabezpečia všet-
ko potrebné (suroviny, kotlík atď.). Varí sa 
cez deň na pláži na šalianskej strane Váhu. 
Vyhodnotenie prebehne o 18.00 hod. Hod-
notiacou komisiou budú návštevníci.

Registrácia a bližšie informácie:
0905 841 656, alebo melusova@sala.sk

dotácie pre mesto
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dátum lekáreň
1.6. Modrá lekáreň
2.6. Sovanis
3.6. Mestská lekáreň
4.6. Dalen
5.6. Lekáreň v poliklinike
6.6. Modrá lekáreň
7.6. Alia
8.-9.6. Veča
10.6. ZACH
11.6. Salix
12.6. Alia
13.-14.6. Sovanis
15.6. ZACH
16.6. Mestská lekáreň
17.6. Dalen
18.6. Lekáreň v poliklinike
19.6. Modrá lekáreň
20.6. Veča
21.6. Mestská lekáreň
22.6. Salix
23.6. ZACH
24.6. Salix
25.6. Alia
26.6. Sovanis
27.6. Mestská lekáreň
28.6. Dalen
29.6. Alia
30.6. Dalen
31.5. Salix

Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje každý deň do 22.00 h.

Lekáreň Adresa Telefón
Salix Nemocničná ul. 031 – 7707 190
Alia Budovateľská ul. 031 – 7702 361
Sovanis Hlavná 6 031 – 7805 765
Mestská lekáreň Hlavná 14 031 – 7707 034
Dalen Štúrova ul. 031 – 7707 110
Lekáreň v poliklinike Nemocničná 1 031 – 7805 258
Modrá lekáreň Nemocničná 933 031 – 7707 217
Veča Lúčna 1/B 0910 114 591
ZACH Hlavná 69 031 – 771 4896

ROzPIS POhOtOVOStNých 
SlužIEb lEKÁRNÍ NA MÁj

Š aľa získala ocenenie Samosprávne opatre-
nie ro ka 2007 na 18. sneme Združenia miest 

a ob cí Slo venska (ZMOS) v rámci projektu HESO-
RE GIÓNY. Šaľa schválila zásady informovania (dnes 
už Vše obecne záväzné nariadenie o informovaní), 
ktoré určujú pravidlá komunikácie medzi samosprá-
vou a občanmi. Informácie, ktoré mesto na základe 
uvedených zásad zverejňuje, sú rozsiahlejšie, než 
po žiadavky, ktoré na samosprávy kladie infozákon. 
Mesto zverejňuje uzavreté zmluvy, došlé faktúry, do-
tácie poskytnuté mestom, informácie o služobných 

cestách... Automaticky sú zverejňované aj informá-
cie, ktoré mesto poskytlo občanom na základe ich 
individuálnych otázok v rámci infozákona. V projek-
te HESO-REGIÓNY sa štvrťročne vyjadrujú ekono-
mickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, 
zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimo-
vládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným 
opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni ob-
cí, miest a krajov. Mesto Šaľa získalo toto ocenenie 
v druhom štvrťroku 2007 ako aj za celý rok 2007.

jm

OcENENIE PRE MEStO ŠAĽA

SAMOSPRÁVNE OPAtRENIE ROKA 2007

VýVOz SEPARÁtOV 

zMENA ČASu VYlOžENIA 
SEPARÁtOV

N a referáte ŽP sme zaznamenali niekoľko pripomienok k zberu 
separátov. Nakoľko v jeden deň sa realizuje aj vývoz plastov 

z kontajnerov, bolo potrebné upraviť termín, dokedy je možné separáty 
vyložiť, aby boli odvezené vždy v príslušnú sobotu (zverejnené v minu-
lom čísle mesačníka). 

Prosíme preto občanov, aby separáty vyložili na miesto zberu naj-
neskôr do 9.00 hod. v sobotu, prípadne v predchádzajúci deň (piatok) 
večer. Celý harmonogram zberu separátov bol zverejnený v predchá-
dzajúcom čísle, prípadne ho nájdete na stránke mesta: www.sala.sk 
(mestský úrad/životné prostredie/odpady).

referát ŽP OTČ

informácie
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žIVIO...
d ňa 29. mája sa dožíva krásnych 65. na-

rodenín náš otec, dedko a manžel Šte-
fan Novák zo Šale. Obom rodičom chceme zá-
roveň týmto vinšom poblahoželať k nedávnej 
rubínovej svadbe:

„Prinášam vinš s vôňou ruží,
nech Vám zdravie stále slúži.
Od vnúčeniec prianie hlasné:
nech Vám úsmev nevyhasne.
A na záver všetci známi:
Nech ste dlho medzi nami!“

dcéry s rodinami

Dňa 3.4.2008 o 13.00 hod. nám nahlásil 50-ročný  »
J.K. zo Šale, že mu v nočných hodinách z 28.3.2008 
na 29.3.2008 na ul. Novomeského neznámy pácha-
teľ odcudzil benzín z OMV zn. Š Fábia tým, že mu 
na aute prevŕtal nádrž. K veci založený priestup-
kový spis.
Dňa 3.4.2008 o 19.20 hod. bolo hliadkou zistené,  »
že na ul. Fr. Kráľa venčí 45-ročná A.V. zo Šale svoj-
ho psa navoľno. Menovanej bola uložená blok. po-
kuta 100, – Sk.
Dňa 5.4.2008 o 05.00 hod. neznámy páchateľ vy- »
sekal v budove COV do steny záložne otvor a po-
kúsil sa o krádež vlámaním. V dôsledku spuste-
nia vonkajšej signalizácie z miesta ušiel ešte pred 
príchodom hliadky. Na mieste hliadka zistila, že 
páchateľ na dverách vymenil zámok. Vec prevzalo 
OO PZ.
Dňa 6.4.2008 o 04.10 hod bolo zistené kamerovým  »
systémom , že na ul. Hlavná 19-ročný D. H. prevrá-
til betónový kôš na odpadky. Po príchode hliadky 
vrátil kôš na pôvodné miesto. Menovanému bola 

uložená pokuta šekom vo výške 1000,-Sk.
Dňa 8.4.2008 o 15.05 hod. nám nahlásila M.B., že  »
traja mladíci odcudzili z ich vchodu na ul. Nešpo-
rovej 3 horské bicykle. Hliadka MsP na základe 
poskytnutého popisu zadržala na Nám. A. Dubče-
ka 19-ročného R.V. a 21-ročného T.G. s 2 ukrad-
nutými bicyklami. Vec v riešení. 
Dňa 20.4.2008 o 19.40 hod. sa pohyboval medzi  »
koľajami pri hlavnej stanici 86-ročný G.K. zo Šale. 
Menovaný bol hliadkou MsP prevezený na miesto 
trvalého pobytu, kde si ho prevzali príbuzní.
Dňa 22.4.2008 o 16.55 hod. sa dopustila drobnej  »
krádeže v HM Tesco 27-ročná M.V. zo Šale. Meno-
vanej bola udelená pokuta šekom 500, – Sk.
Dňa 23.4.2008 o 19.35 hod. boli na ZŠ Hollého  »
zadržaní 14-ročný J.P., 14-ročný M.B. 13-ročný 
M.M. a 13-ročný R.H všetci zo Šale, ktorí sprejom 
popísali uvedenú školu. K priestupku založený 
priestupkový spis.
Dňa 25.4.2008 o 18.00 hod. nám nahlásil výpravca  »
zo železničnej stanice, že na stanici sa nemiestne 
správajú dvaja chlapci. Hliadka na mieste zistila, 
že išlo o 14-ročného T.T. a 13-ročného P.B., obaja 
zo Šale, ktorí pred prechádzajúcim vlakom obna-
žovali svoju zadnú časť tela. Prevedený pohovor 
s rodičmi.
Dňa 26.4.2008 o 21.00 hod. nezaplatil účet v reš- »
taurácii Áčko 33-ročný Š.K. z Nededu a ušiel. 
Hliadkou zadržaný na ul. Feketeházyho. Menova-
ný účet uhradil a bola mu udelená pokuta šekom 
1.000, – Sk.

MsP Šaľa

Štatist. vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa za apríl 2008:
Priestupok Názov priestupku
VZN 3 Obchod. a podnikat. činnosť 3

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

VZN 8 O udrž. všeob. čistoty a tvor be, 
ochrane a údržbe zelene 63

VZN 14 O státí voz. na park., odťah. 
voz. a odstraň. opustených voz. 17

VZN 35 O podmienkach a podrobnos-
tiach držania psov 49

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 95
§ 47 Verejný poriadok 52
§ 49 Občianske spolunažívanie 15
§ 50 Proti majetku 30
Zák. znač. Dopravné značky 51
§ 24 Na úseku podnikania 1
315/96 O premávke na pozem. kom. 1
Dopr. nehody 4
Trestné činy 10
Iné prípady 49
Spolu: 443
Blok.pokuty: 59 pokút v celkovej sume 15 500,-

ŠtAtIStIKA PRÍPAdOV zA APRÍl 2008

mestská polícia
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dEtI NA zŠ S VaVjM

z ákladná škola s materskou školou P. 
Pázmánya s vyuč. a vých. jazykom ma-

ďarským v Šali usporiadala 7. mája 2008 tradič-
ný kultúrny program ku Dňu matiek v Mestskom 
kultúrnom dome v Šali.

Každá trieda si pripravila krátky program pod 
vedením triednej učiteľky. Najmenší žiaci privítali 
mamičky a babičky básňami, tancom, loptičkami 
a kvetinkami. Žiaci druhého stupňa sa predstavili 
pestrým programom. Vystúpili víťazi recitačných 
súťaží a členovia divadelného krúžku predviedli 
zaujímavý repertoár.

Žiaci 8. triedy spracovali humorný príbeh Ada-
ma a Evy a cítili sa ako v nebi. Žiaci 9. ročníka 
zahrali scénku o kráľovi Matejovi. 

Riaditeľka školy, Mgr. Katarína Dohányosová 
vyhodnotila úspešných žiakov školy a predseda 
ZRPŠ, JUDr. Vladimír Vágó odovzdal knihy žia-
kom. Enikő Hajdúová a Réka Takácsová získali 
„Ocenenie najlepšieho žiaka” a knižnú odmenu. 

Hlavné ocenenie od po-
slan kyne parlamentu SR, 
PaedDr. Ágnes Biró, kniž-
nú a peňažnú odmenu, 
získala naša najúspešnej-

šia žiačka, Dóra Puterová, ktorá je od 7. ročníka 
úspešnou riešiteľkou okresnej matematickej, fyzi-
kálnej a chemickej olympiády. Je účastníčkou súťa-
že celoslovenského kola Fyz IQ, súťaž časopisu Ka-
tedra – matematika a „Kincskereső“ – spracovanie 
regionálnych hodnôt v programe PowerPoint.

Na záver všetci účastníci zaspievali slávnostnú 
pieseň pripomínajúc si aj 15. máj – Medzinárod-
ný deň rodiny.

9. mája 2008 naša škola organizovala futbalo-
vý turnaj medzi žiakmi základných škôl s vyu-
čovacím jazykom maďarským v okrese Šaľa pri 
príležitosti 370. výročia úmrtia menodarcu našej 
školy – P. Pázmánya v rámci akcie „Šaľa – mesto 
prevencie 2008”. Na turnaji sa zúčastnilo 5 muž-
stiev zo Selíc, Tešedíkova, Žihárca a Šale.

Výsledky:
I. Základná škola s vyuč. jaz. maď. v Tešedíkove
II. ZŠ P. Pázmánya s vyuč. jaz. maď. V Šali „A“
III. ZŠ P. Pázmánya s vyuč. jaz. maď. V Šali „B“

Pohár najlepšieho strelca získal Dávid Kovács – 
ZŠ s vyuč. jaz. maď. v Tešedíkove.

Aj týmito akciami sme prispeli k tomu, aby na-
ši žiaci využívali svoj voľný čas aktívne a venovali 
sa kultúre a športu.

Veronika Szetyinszká 

mesto prevencie
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MlÁdEž NA ScéNu
Zodpovedný realizátor: Tibor Kováč, mestský 

mládežnícky parlament
Miesto: Mestský úrad, MŠH, ZŠ Hollého Šaľa
Termín (od – do): 14. 04. – 18. 04. 2008
Počet dní: 4
Počet účastníkov: 155
Počet org. prac.: 5
Cieľ: Ponúknuť mladým využiť jedinečnú príleži-

tosť propagovať medzi verejnosťou, verejnými čini-
teľmi a mladými ľuďmi význam práce s mladými 
ľuď mi, mládežníckej politiky, aktívneho zapojenia 
mla dých ľudí do verejného života a v neposlednom 
rade možnosť rozvíjať európsku spoluprácu medzi 
mla dými ľuďmi. 

– Mládež na scénu! Je výzva pre spoločnosť, aby 
mladých brala vážne. Mladí majú svoje problémy, ale 
aj riešenia. 

– Mládež na scénu! Je výzva pre mladých byť ak-
tívnymi občanmi. 

– Mládež na scénu! Čo môžem urobiť pre svoje 
mesto, čo môže mesto urobiť pre mňa

Týždňa „Mladí na scénu“ sa zúčastnili nasledovné 
stredné školy nášho mesta: Gymnázium Šaľa (30 žia-
kov), SOUCH Šaľa (30 žiakov), SPŠ Šaľa (20 žiakov), 
SPŠCH Šaľa (30 žiakov).

Program:
1/ 14. apríla 2008 o 12.30 hod., miesto konania: 

MsÚ Šaľa – „Čo vieš o svojom meste – spoznávaj 
svoje mesto“ – beseda s prehliadkou mestskej samo-
správy (primátor mesta, hlavný kontrolór, prednosta 
MsÚ a MsÚ).

Podujatia sa zúčastnili žiaci šalianskych stredných 
škôl. Beseda sa niesla v znamení otázok týkajúcich sa 
mladých v našom meste a otázky smerovali aj na iné 

oblasti života mesta. Primátor informoval besedujú-
cich o pripravovaných podujatiach mesta a aktivitách 
týkajúcich sa rozvoja a výstavby v našom meste. Po-
ukázal aj na neduhy niektorých skupín mladých ľudí 
v spojitosti s vandalizmom a alkoholizmom pri po-
riadaní rôznych diskoték a pod.

2/ 15. apríla 2008 o 9.00 hod. Kolkáreň Šaľa – Kol-
kový turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa 
o pohár primátora mesta Šaľa 

Výsledky: 
SPŠ Šaľa 1. miesto »
SOUCH Šaľa 2. miesto »
SPŠCH Šaľa 3. miesto »
Gymnázium Šaľa 4. miesto »

Umiestnení na prvých troch miestach dostali me-
daily a vecné ceny.

3/ 17. apríla 2008 o 9.00 hod., jednotlivé stredné 
školy v Šali – strelecké preteky zmiešaných 3-člen-
ných družstiev. 

Výsledky:
Gymnázium Šaľa 1. miesto »
SPŠ Šaľa  2. miesto »
SOUCH Šaľa 3. miesto  »
SPŠCH Šaľa 4. miesto »
Umiestnení na prvých troch miestach obdržali 

medaily a vecné ceny.
Záverom môžem konštatovať, že podujatie splni-

lo svoj cieľ pre zodpovedný prístup členov žiackych 
školských rád ako i koordinátorov. Všetkým riadite-
ľom stredných škôl boli osobne odovzdané ďakovné 
listy, diplom za účasť školy a fotografická prezentácia 
z podujatia.

Tibor Kováč, 
mestský mládežnícky parlament

mladí strelci. beseda na mestskom úrade.

týždeň mladých
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SMS cENtRuM ŠAĽA
...NÁhRAdA zA MEStSKý ROzhlAS

chcEtE VEdIEť, ČO SA dEjE V ŠAlI?
Odoberajte SMS správy o dianí v meste!

dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách  »
v meste
dozviete sa o dianí v meste a samospráve »
môžte sa opýtať na čokoľvek »
môžte sa zúčastniť ankiet »
SMS centrum je služba, ktorá umožňuje oboj-

smernú komunikáciu medzi vami a samosprávou 
mesta. Občania môžu SMS Centrum použiť najmä 
na kladenie otázok mestu a poslancom. Naopak 
mesto a poslanci ho môžu využiť na informovanie 
občanov o chystaných akciách rôzneho druhu. A na 
získavanie spätnej väzby, čiže na robenie prieskumov 
a ankiet. 

Dostanete maximálne 15 správ za mesiac. Určite 
ich nebudeme posielať pred 9.00 ráno a po 19.00 ve-
čer. Budeme preferovať popoludňajšie hodiny. Z po-
sielania SMS správ sme vylúčili aj nedeľu a sviatky. 
Účasť v SMS Centre je bezplatná.

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

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

A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov »
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a pod.) »
K – správy o kultúrnych a spoločenských poduja- »
tiach
V – všetky správy »
Vxy – váš vek »
Gm/z – pohlavie »

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

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

A M K V37 Gm
(muž vo veku 37 rokov chce odoberať správy 

o meste, kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet).
V V55 Gz

Žena vo veku 55, ktorá má záujem o všetky infor-
mácie

A V17 Gm
Muž vo veku 17, ktorý má záujem iba o ankety

Takéto správy ste mohli dostať v mesiaci apríl 
a prvej polovici mája: 

datum komu text
10.4. V V dnoch 10.-11.4.2008 a 14.4.2008 v case od 

8,00 h do 15,00 h bude prebiehat I. etapa preru-
senia telefonnej prevadzky, ADSL, ISDN a inter-
netovych sluzieb vo verejnej telefonnej sieti vo 
Veci. Prepajanie ucastnikov bude vykonavane 
postupne, prerusenie jednotlivych ucastnikov 
bude trvat asi 20 min. SMS Centrum.

23.4. V Dna 24.04.2008 o 17.00 h v kongresovej sale 
MsU v Sali, vyvrcholi socialny den Smeru za 
ucasti ministerky prace a socialnych veci p. Viery 
Tomanovej. Vsetkych Vas srdecne pozyvame 
a tesime sa na Vase dotazy a pripomienky. SMS 
Centrum.

25.4. V Fotoklub, Fotocentrum a Mesto Sala pripravili 
pre amaterskych fotografov, sutaz o ,,Najkrajsiu 
fotografiu...“. Blizsie informacie na www.sala.sk. 
SMS Centrum.

28.4. V V termine 28.4.-23.5. bude cast ulic Budovatel-
ska a Kukucinova v useku prilahlom k stavbe 
Polyfunkcneho domu POPLAR uplne nepre-
jazdna. Dovod: prekladka kanalizacie, zriadenie 
vodovodnej a elektrickej pripojky. SMS Centrum.

29.4. K Mestske kulturne stredisko v Sali pripravilo pre 
obyvatelov mesta nasledovny program: 30. 4. 
2008 (streda) o 15.00 h „Stavanie maja“ pred 
SD vo Veci a 1. 5.2008 (stvrtok) na namesti pred 
MsU v Sali v case 12.45 – 18.30 h podujatie 
s nazvom „Majova radost“. SMS Centrum.

30.4. K V dnoch 2.-3.5. sa kona filmovy a hudobny 
festival Mediawave pred MsU v Sali. Nepriaznive 
pocasie – DK Sala. Viac info na www.sala.sk. 
SMS Centrum.

30.4. V 2. a 9. 5. dojde k obmedzeniu spojov primestskej 
dopravy SAD D.Streda. Spoje oznacene „c“ (pre-
mavajuce len v dnoch sk.vyucovania) nebudu 
premavat. SMS Centrum

14.5. M Oznam: Dna 15.5.2008 (stvrtok) sa uskutocni 
3. riadne zasadnutie Mestskeho zastupitelstva 
v Sali, zaciatok o 14.00 h. Program je na www.
sala.sk. SMS Centrum.

15.5. K Vecianske slavnosti sa budu konat 16.5.2008 
od 16.00h do 01.00h a 17.5.2008 od 13.00h do 
01.00h vo Veci na parkovisku TESCO. Program 
na www.sala.sk. SMS Centrum

Jozef Mečiar

už MÁME 200 

OdbERAtEĽOV

mesto informuje
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PlÁN zAVEdENIA EuRA V MEStE ŠAĽA
MEStSKé zAStuPItEĽStVO SchVÁlIlO PlÁN zAVEdENIA EuRA

I. Východiská

S lovenská republika sa k zavedeniu spoločnej meny 
euro zaviazala súčasne so svojím vstupom do Európ-

skej únie (1. mája 2004).
Mesto Šaľa sa hlási ku svojej zodpovednosti za plynulé 

zavedenie eura vo svojich podmienkach a na svojom území. 
Zaväzuje sa aktívne spolupracovať so všetkými dotknutými 
subjektmi na svojom území, v prípade potreby aj mimo ne-
ho, s cieľom predísť akýmkoľvek problémom pri zavádzaní 
eura a s cieľom prispieť k tomu, aby sa Slovenská republika 
stala k 1. januáru 2009 úspešne členom eurozóny.

Mesto Šaľa preberá zodpovednosť za organizačnú a ob-
sahovú prípravu na zavedenie eura v rozsahu svojich sa-
mosprávnych kompetencií v podmienkach vlastného sídla, 
vrátane zavedenia eura v rozpočtových a príspevkových or-
ganizáciách. V rokoch 2008 a 2009 sa zaväzuje vyčleniť na 
tento účel dostatočné vlastné finančné, materiálne a ľudské 
zdroje.

Plán mesta Šaľa na zavedenie eura rešpektuje všetky 
princípy Národného plánu zavedenia eura v SR a zohľadňu-
je všetky ďalšie v súčasnosti dostupné informácie o procese 
zavedenie eura.

V prípade potreby sa bude aktualizovať a dopĺňať, pre-
dovšetkým s cieľom zohľadniť budúce legislatívne normy 
a s cieľom reagovať na aktuálne potreby.

II. Funkcie mesta pri zavedení eura
Ako subjekt verejnej správy preberá mesto zodpoved-

nosť za hladké zavedenie eura na úseku všetkých kompeten-
cií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté, 
a to voči externým i interným partnerom.

Ako zriaďovateľ rozpočtových a príspevkových organi-
zácií preberá mesto zodpovednosť za účinnú pomoc pri za-
bezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia tým-
to organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach 
a zároveň za výkon dohľadu pri plnení plánu mesta, ktorého 
súčasťou je aj plán mestských rozpočtových a príspevkovej 
organizácie.

Ako zamestnávateľ preberá mesto zodpovednosť predo-
všetkým za podrobné informovanie svojich zamestnancov 
o pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a o jeho 
pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa 
schváleného konverzného kurzu.

Ako zakladateľ obchodnej spoločnosti MeT Šaľa s.r.o., 
nesie mesto zodpovednosť v rozsahu rozhodovacích prá-
vomocí, vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty majetkových 
podielov v novej mene a dohľad nad zavedením eura v spo-
ločnosti.

III. Oblasti zodpovednosti a úlohy mesta
Mesto Šaľa určuje nasledovných šesť hlavných oblastí 

svojej zodpovednosti:
1. Legislatívno-právna oblasť
2. Ekonomická oblasť
3. Hospodársko-administratívna oblasť

4. Technická oblasť
5. Komunikácia
6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych pod-

mienkach
1. Legislatívno-právna oblasť »

a) Všeobecná oblasť
b) Legislatívne normy mesta
c) Zmluvné vzťahy
d) Majetok, majetkové podiely

V rámci legislatívno-právnej oblasti mesto, jeho orgány 
a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy:
• oboznámenie s obsahom Národného plánu zavedenia eu-

ra v SR, s obsahom zákona č. 659/2007 o zavedení meny 
euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (ďalej len „generálny zákon“) 

• schválenie plánu mesta, ktorého súčasťou je aj plán roz-
počtových a príspevkových organizácií mesta na zave-
denie eura, priebežné oboznamovanie s novými alebo 
novelizovanými zákonmi

• revízie VZN, rozhodnutí primátora, interných smerníc, 
rozhodnutí riaditeľov organizácií

• inventarizácia obsahu zmluvných vzťahov a dohôd mesta, 
inventarizácia majetku

• premena, prepočet a zaokrúhlenie menovitých hodnôt 
vkladov do imania a základného imania z korún na me-
nu euro
2. Ekonomická oblasť »

a) Rozpočet
b) Účtovníctvo
c) Inventarizácia majetku
d) Dane a poplatky
e) Finančné doklady
f) Pokladňa
g) Ekonomická štatistika, výkazníctvo
h) Konzultácie s audítorom, daňovým poradcom

V rámci ekonomickej oblasti mesto, jeho orgány a od-
borní zamestnanci vykonajú najmä tieto úlohy:
• kvantifikácia výdavkov a schválenie rozpočtu spojených 

so zavedením eura, príprava viacročného rozpočtu mes-
ta na roky 2008-2010, inventarizácia majetku, inventari-
zácia sadzieb daní a daňových pohľadávok, ako aj poplat-
kov, tlačív a formulárov a pod.

• kontrola a zmena platobných výmerov
• konverzia archivovaných dát pre potrebu historického po-

rovnávania, analýzy, rozpočtovanie a iné procesy riade-
nia v meste 
3. Hospodársko-administratívna oblasť »

a) Finančno-administratívna dokumentácia,
b) Povinné duálne zobrazovanie cien platieb a iných hod-

nôt,
c) Ľudské zdroje (mzdy, sociálne dávky, vzdelávanie za-

mestnancov),
d) Materiálne zabezpečenie, investície,

prichádza euro
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e) Hotovostný peňažný obeh.
V rámci hospodársko-administratívnej oblasti mesto, je-

ho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlo-
hy:
• kontrola a úprava cenníkov v mestskej verejnej doprave, 

sociálnych službách, v oblasti rekreačných aktivít, špor-
tu, kultúry, školstva atď.

• kontrola a úprava dávok v sociálnej oblasti,
• kontrola a úprava poplatkov v školách a školských zaria-

deniach, knižnici, v oblasti bytového a tepelného hospo-
dárstva,

• zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania,
• zmena platových poriadkov mesta, preškolenie všetkých 

zamestnancov mesta, jeho rozpočtových a príspevko-
vých organizácií a obchodnej spoločnosti.
4. Technická oblasť »

a) Informačné systémy mesta, rozpočtových a príspevko-
vých organizácií,

b) Technické zariadenia a prístroje,
V rámci technickej oblasti mesto, jeho orgány a odborní 

pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy:
• revízia informačných finančných systémov mesta, iden-

tifikácia potrieb na ich úpravu, vypracovanie plánu ich 
konverzie a úpravy,

• ďalšie využívanie, resp. výmena mechanických zariadení 
a strojov.
5. Komunikácia »
V rámci komunikácie s občanmi mesto, jeho orgány 

a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy:
• spracovanie vlastného komunikačného plánu,
• trvalé informovanie občanov o dopade zavedenia eura 

v SR na miestnej úrovni – zmena VZN, zmena platob-
ných výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, po-
platkov za služby, zmena platieb za prenájmy priestorov, 
zmena poplatkov v sociálnej, školskej a ďalších oblas-
tiach a pod.,

• vytvorenie priestoru na dialóg s občanmi o eure na mest-
skom úrade pri vybavovaní rozličných záležitostí obča-
nov,

• spolupráca s miestnymi spolkami a organizáciami,
• komunikácia s tzv. ohrozenými skupinami, napr. dô-

chodcami, sociálne odkázanými občanmi, Rómami 
a pod.
6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych  »
podmienkach
V rámci dohľadu a kontroly nad zavedením eura v miest-

nych podmienkach mesto, jeho orgány a odborní pracovní-
ci vykonajú najmä tieto úlohy:
• podrobné oboznámenie všetkých zainteresovaných s pra-

vidlami prepočtu korún na eurá a s pravidlami duálneho 
oceňovania,

• výkon kontroly nad dodržiavaním pravidiel duálneho 
oceňovania na trhových miestach,

• umiestnenie tabúl s konverzným kurzom na viditeľ-
nom mieste na mestskom úrade a na trhoch a trhových 
miestach,

• postup v rámci zákonných kompetencií mesta voči poru-
šovateľom pravidiel.
IV. Vytvorenie eurotímu »
V meste Šaľa bol vytvorený eurotím – pracovná skupina 

zamestnancov mesta a jeho organizácií, zodpovedajúci za 
prípravu na hladké zavedenie eura, v nasledujúcom zlože-
ní:

Vedúci skupiny: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ
Členovia: Ing. Daša Danadová, Ing. Jana Nitrayová, Bc. 

Ing. Ľuba Boháčová, PhDr. Rudolf Kuklovský, Ing. Ingrid 
Čermáková, Ing. Alžbeta Sedliačiková, Marián Zahoran, 
Mgr. Ing. Margita Pekárová, PaedDr. Michal Vrbovský – 
spoločný školský úrad (za rozpočtové organizácie mesta), 
Dr. Ľubor Gáll – riaditeľ OSS (za príspevkovú organizáciu 
mesta), Ing. Lucia Chromeková – ekonómka MeT Šaľa s.r.o. 
(za obchodnú spoločnosť mesta), Ing. Jozef Mečiar – zá-
stupca primátora a poslanec MsZ 

V. Rozhodnutie o plánoch na zavedenie eura v rozpoč- »
tových a príspevkových organizáciách a v obchodných 
spoločnostiach so 100 %-ným vlastníctvom mesta.
Plány na zavedenie eura v rozpočtových organizáciách, 

v príspevkovej organizácii, ako aj plány na zavedenie eura 
v obchodnej spoločnosti MeT Šaľa s.r.o. budú súčasťou plá-
nu mesta Šaľa na zavedenie eura. 

Mesto poskytne organizáciám metodickú pomoc a bude 
vykonávať dohľad a kontrolu nad plnením plánu.

VI. Krízový scenár »
Pod krízovou situáciou sa rozumie situácia, ktorá by váž-

ne ohrozila prípravu na zavedenie eura v meste a v jeho roz-
počtových a príspevkových organizáciách.

V prípade, že by v najdôležitejších oblastiach (príprava 
rozpočtu na rok 2008, informačné systémy, zoznamy VZN 
a ďalších noriem mesta, miestne dane a poplatky, priprave-
nosť zamestnancov) mesto neplnilo včas a riadne väčšinu 
svojich úloh, bude vzniknutú situáciu riešiť v rámci svojich 
kompetencií ihneď primátor, alebo sa problémami bude aj 
mimo dohodnutého harmonogramu zaoberať MsZ.

VII. Monitorovanie postupu mesta pri príprave na za- »
vedenie eura
Vedúci eurotímu bude o postupe práce informovať pri-

mátora priebežne, minimálne raz za mesiac.
Primátor bude o postupe práce informovať mestskú ra-

du, minimálne raz za štvrťrok.
MsZ bude pravidelne, najmenej raz za polrok, monito-

rovať plnenie všetkých úloh, súvisiacich so zavedením eura 
v SR.

Hlavný kontrolór vykonáva v zmysle plánu svojej kon-
trolnej činnosti kontrolu a informuje zastupiteľstvo o plnení 
plánu mesta na zavedenie eura minimálne raz za polrok.

Komisie zastupiteľstva podľa okruhu problémov prero-
kovávajú a prijímajú odporúčania na riešenie problémov, 
spojených so zavedením eura v meste podľa potreby.

VIII. Harmonogram úloh mesta a kontrolné termíny  »
jeho plnenia
Podrobný harmonogram úloh je prílohou tohto plánu 

a bude pravidelne aktualizovaný v zmysle zákonov SR.

prichádza euro
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NOVé ROMÁNY V NAŠEj KNIžNIcI

M estská knižnica v Šali pripravila pre po-
užívateľov knižničných služieb – hlavne 

pre milovníkov krásnej literatúry novú ponuku 
kníh našich i zahraničných autorov. 

Z pôvodnej slovenskej tvorby je konečne na 
svete dlhoočakávané pokračovanie jednej z naj-
zábavnejších kníh slovenskej literatúry tretieho 
tisícročia od Ľuba Dobrovodu Ja velkáč.

Príbeh svojej osudovej lásky a životné vyznanie 
milujúcej ženy opísala v knihe Muž môjho života 
pani Vilma Jamnická.

Z českých noviniek je to napríklad kniha s ná-
zvom Téma na román – Causa Karel a Vendula 
od autoriek Michaely Remešovej a Milady Če-
chovej.

Milovníkom napínavých príbehov ponúkame 
Hroziaci prst od Agathy Christie (Lymstock je ty-
pické anglické mestečko s mnohými nehanebný-
mi tajomstvami, ktoré ani záplava anonymných 
listov nevyvedie z rovnováhy. Až smrť pani Sym-
mingtonovej vyvolá rozruch a záujem o totož-
nosť pisateľa...). 

Akčný krimiromán Tajomná žena, dej ktorého 
sa odohráva v drsných podmienkach kanadsko-
amerického pohraničia, napísal jeden z najúspeš-
nejších súčasných autorov americkej detektívky 
Thomas Perry. Kniha vychádza v edícii „Zelená 
knižnica“, rovnako, ako detektívny román Ox-
fordské vraždy (autor G. Martínez) – dej plný zá-
had, rébusov, riešenie hľadajú okrem polície dve 

otvorené hlavy – doktorand a profesor matema-
tiky a logiky.

Neuveriteľné, avšak pravdivé príhody zo záku-
lisia hotelov – to je kniha Hotel Babylon. Vitajte 
vo svete výstredných ropných magnátov, neu-
rotických modeliek, bohatých vdov, či celebrít 
najrôznejšieho kalibru. To všetko v tejto knihe 
opisuje americká spisovateľka Imogen Edwards-
Jonesová.

Taliansko, rok 1964. Šestnásťročná Maria je 
najstaršou dcérou rodiny Carrozzovcov. Rodičia 
vkladajú do peknej dcéry veľké nádeje, avšak ona 
má iné plány. Román Caffe Angeli od Nicky Pel-
legrinovej opisuje tri odlišné generácie žien a tra-
dičnú taliansku kuchyňu.

Román Krstný otec od Maria Puza o tajnom 
svete organizovaného zločinu patrí medzi klasi-
ku, ktorú slovenskému čitateľovi netreba predsta-
vovať. Mark Winegardner – uznávaný americký 
spisovateľ, ktorý pôsobí ako profesor anglického 
jazyka na Floridskej štátnej univerzite, úspešne 
nadväzuje na Puzov mafiánsky „epos“ rodiny 
Corleoneovcov v románe Pomsta krstného otca.

Našu ponuku nie je možné vtesnať do niekoľ-
kých riadkov, preto pozývame našich čitateľov 
do knižnice, aby si z našej ponuky vybrali knihy 
podľa vlastného vkusu, knihy, ktoré ich zaujmú, 
potešia a obohatia.

M.Lenčéšová

 REGATA Jaroslav Zaprel
– ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ (certifikovaná montáž)
– POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA (licencia PZ SR)
– ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (LITES, BENTEL, ARITECH, Labor Strauss)
– KAMEROVÉ SYSTÉMY
– SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY A ZARIADENIA (AUDIO-VIDEO)

 MONTÁŽ SERVIS OPRAVA
 Kukučínova 8 Tel.: 0949 675 960

 927 01 Šaľa e-mail: jzaprel@salamon.sk

knižnica
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POZOR!
Akcia:

ZĽAVA 40% + 2%*
na okná INCON

*Montáž od 20. 7. 2008

KANCELÁRIA PRESŤAHOVANÁ
Ul. Pázmaňa 3 (budova Hydrostavu),

5. poschodie

RK-TRADING, Ing. Roman Kabina
autorizované zastúpenie INCON

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

sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

Na fotografii: (horný rad) Gálus, Bogár, Keszely, 
Bertók a Baranyai, (dolný rad) Kudry, Šušniar, 
Račkovič a Slamka.

hIStORIcKý 
úSPEch

P ostarali sa o to žiaci 3. a 4. ročníka na-
šej školy. Dňa 20.5.2008 sa uskutočnilo 

krajské kolo McDonald‘s CUP 2008 X.ročník 
v malom futbale pre najmladších žiakov základ-
ných škôl v Nitre. Po zdrvujúcom finále so Zla-
tými Moravcami zvíťazili na pokutové kopy 3:2 
(v riadnom hracom čase 0:0) a tým si zabezpeči-
li účasť na celoslovenskom finále 5. – 6. 6. 2008 
v Brezovej pod Bradlom. Gratulujeme!

Benedikt Varga
učiteľ

zŠ j. c. hRONSKéhO, ŠAĽA

školy
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ž iaci druhého ročníka si právom zaslúžia 
prívlastky šikovní a tvoriví, veď posúďte sami: 

Na hodine prvouky sme preberali zvieratká a deti si 
vyrobili krásne makety zvieratiek a postavili si vlast-
nú ZOO. 

Zuzka pridala k zvierat-
kám fotku sestry a jej vlast-
nú. Deniska vytvorila celú 
pré riu na kartóne papiera, 
ši kovný Gabko postavil pre 
zvieratká vlastný príbytok. 
Relovi sa podarilo uchytiť 
vtáčiky takým spôsobom, 
že pri jemnom závane vetra, 
hneď lietali. Celý parapet pod 
oknami je ozdobený zvierat-
kami. Lacko ukryl násobilku 
do klávesov klavíra, Zuzka za-
se do dúhy, o ktorej sme čítali 
na čítaní a Gabko s Lukym do 
okienok rozprávky. Martinko 
vytvoril zo slovných druhov 
veľkú a večnú pyramídu, Lac-
ko z nich spravil prehľadný 
kalendár a pre dievčatá vejár. 
Vaneska všetko spolu schova-
la do zázračného domčeka.

Musím deti pochváliť za ich tvorivý prístup pri 
upevňovaní si prebratého učiva a zaželať im, aby svo-
ju šikovnosť a originalitu využívali i naďalej.

PaedDr. Iveta Sabová
ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

ŠIKOVNÍ dRuhÁcI NA 
zŠ j. c. hRONSKéhO V ŠAlI

školy
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V  čase, keď budete mať v rukách májové čís-
lo nášho mesačníka futbalisti Slovana Duslo 

Šaľa už budú mať pravdepodobne za sebou aj po-
sledné majstrovské prvoligové stretnutie ročníka 
2007/2008 (Poznámka: v 33. kole hrajú 31. mája 
o 17.00 hodine v Michalovciach) a všetci veríme, že 
v zostávajúcich stretnutiach s prvoligovou futbalo-
vou elitou (Najbližší program našich fut ba listov: 30. 
kolo: ŠAĽA – Prešov 17.5. – 17.00 h.; 31. kolo: Pod-
brezová – ŠAĽA 20.5. – 17.00 h.; 32. ko lo: ŠAĽA – 
Košice „B“ 24.5. – 17.00 h.) zahrajú tak, aby skončili 
v tabuľke na mieste zaručujúcom účasť v prvej lige 
aj v ročníku 2008/2009. Ako ukázali výsledky ďal-
ších kôl jarnej odvety: (ŠAĽA – St. Ľubovňa 4:0 (1:0) 
Vencel a Vojtíšek po 2; Inter Blava – ŠAĽA 2:0 (2:0); 
ŠAĽA – Trebišov 3:2 (2:2) Klusa, Vencel 11, Šajbidor; 
Rim. Sobota – ŠAĽA 2:0 (2:0); ŠAĽA – Prievidza 2:1 

(1:1) Čirik, Mikla; naši futbalisti napriek tomu, že 
nepriniesli body z ihrísk súperov, doma nezaváhali 
a zásluhou plného bodového zisku na domácej tráve 
sa usadili po 29. kole na 7. mieste tabuľky. 

Poradie v tabuľke po 29. kole: 1. Prešov 54:13 – 
65 bodov, 2. Podbrezová 41:23 – 51 bodov, 3. Luče-
nec 46:37 – 44 bodov, 4. Rim. Sobota 36:29 – 43 bo-
dov,.... 7. ŠAĽA 35:36 – 38 bodov,.... 11. St. Ľubovňa 
33:53 – 29 bodov, 12. Trebišov 24:57 – 24 bodov.

V záverečných kolách prvej ligy sa zrodilo niekoľ-
ko „divokých“ výsledkov, ktoré hovoria o tom, že nie 
vždy sa hrá fair play a aj z toho dôvodu musia zve-
renci trénerov Martina Babinca a Ondreja Takácsa 
hrať tak, aby po poslednom 33. kole boli naši fut-
balisti na takom mieste v prvoligovej tabuľke, ktoré 
im zaručí prvoligovú príslušnosť aj pre ďalší ročník 
slovenskej elitnej súťaže. 

POzVÁNKA NA chARItAtÍVNE 
FutbAlOVé StREtNutIE
V  závere tohto mesiaca 31. mája 2008 (sobo-

ta) o 17.00 hodine sa uskutoční na našom 
futbalovom štadióne charitatívne futbalové stretnu-
tie: „Diplomati proti členom samosprávy“. Futbalový 
klub Slovan Duslo Šaľa , ktorý je jedným zo spoluor-
ganizátorov podujatia, v ktorom si zmeria sily muž-
stvo zložené z pracovníkov zahraničných zastupi-
teľských úradov akreditovaných na Slovensku, proti 

nim bude bojovať kolektív zo zástupcov miest a obcí 
SR, srdečne pozýva na toto podujatie širokú futbalo-
vú verejnosť vrátane mládeže. Akcia bude mať okrem 
športového a kultúrno-spoločenského charakteru aj 
charitatívny rozmer, nakoľko výťažok z tohto športo-
vého podujatia bude použitý na charitatívne aktivity . 
Z toho dôvodu vás ešte raz srdečne pozývame. O pes-
tré občerstvenie je postarané.

FutbAl

M ajstrovstvá okresu Šaľa vo volejbale žiakov 
usporiadala základná škola Hollého, na 

ktorých, na škodu veci štartovali iba šalianske ško-
ly. V konkurencii piatich družstiev, ktoré hrali sys-
témom každý s každým, si nakoniec prvenstvo od-
niesli reprezentanti Gymnázia J. Fándlyho v zložení: 
Matej Galbavý, Martin Hambálek, Matej Kelemen, 
Kristián Roszíval, Matej Regítko, Martin Madarász, 
Tomáš Čerhák a Matej Mužila, napriek tomu, že 
neprešli majstrovstvami okresu „bez straty kvetin-
ky“, ale prehrali na turnaji so ZŠ Pionierska v po-
mere 2:1. Víťazom (Poznámka autora: ako tréner 

ich viedol Ľuboš Šalata, tréner extraligových seniorov 
Ekonóm SPU Nitra) sa stali aj vďaka tomu, že ich 
premožiteľ sa nevyvaroval slabších momentov a po 
prehrách so ZŠ Krátka 2:0 a ZŠ Hollého 2:1 obsadil 
nakoniec až tretie miesto. Na druhom mieste skon-
čila usporiadajúca ZŠ, ktorá však prehrala v rozho-
dujúcom súboji o majstra šalianskeho okresu s hráč-
mi gymnázia v pomere 2:0. Mladí gymnazisti tak 
napodobnili svojich starších kolegov, ktorí si mesiac 
predtým vybojovali primát majstra okresu Šaľa me-
dzi strednými školami šalianskeho regiónu.

gYMNÁzIuM VlÁdlO 
POd VYSOKOu SIEťOu

šport
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z verenkyne trénerky Dariny Braunovej po 
vybojovaní prvenstva v základnej časti 

WHIL narazili v semifinále play – off na Štart 
Trenčín, s ktorými vyhrali na stretnutia 3:0, 
keď po domácich výhrach 28:18 (13:10) a 33:25 
(19:12), vyhrali aj tretie stretnutie v Trenčíne 
17:21 (strelecky sa v semifinále najviac darilo: 
Czánik 13 gólov, Weibelová 12/4, Fečová 12/1, 
Váradyová 10,... bohužiaľ nebola medzi nimi 
najlepšia strelkyňa mužstva Šalatová, ktorá sa 
v prvom dueli zranila) a prebojovali sa do finá-
le. Ich súperom v ňom však nebola „očakávaná“ 
Iuventa Michalovce, ale bratislavský ŠKP, ktorý 
prekvapujúco vyradil viacnásobného suveréna 
ligy v pomere 3:1 na stretnutia – po výsledkoch 
Michalovce – ŠKP 29:24 a 25:28, v Bratislave vy-
hrali obidve stretnutia policajtky 26:25 a 32:27 
a prebojovali sa do finálovej dvojice. Slovan Dus-
lo Šaľa ako lepší po základnej časti mal výhodu 
domáceho prostredia a v prvom stretnutí porazil 

ŠKP 29:21 (14:11). V druhom stretnutí sme však 
zahrali slabšie, hrali sme nervózne, na čom má 
veľký podiel aj veľmi zlý výkon českej rozhod-
covskej dvojice Pešek – Pavlát (Poznámka auto-
ra: rozhodcovia boli v semifinále a finále najslab-
ším článkom stretnutí....) a po remíze 19:19 (9:9) 
sme v predĺžení prehrali 21:24. V odvetných 
stretnutiach v Bratislave sme nenašli protizbraň 
na hru súpera (osobnou obranou odstavili Šala-
tovú) a po prehrách 26:20 (15:10) a 26:21 (10:9) 
sme skončili na striebornej pozícii. Strelecky 
boli z nášho kolektívu vo finále najúspešnejšie: 
Fečová 24/8, Váradyová 14, Martanovičová 10, 
Šalatová 10,... V stretnutí o tretie miesto medzi 
kolektívmi Iuventa Michalovce – Štart Trenčín je 
po štyroch odohratých dueloch nerozhodný stav 
2:2 a piaty rozhodujúci zápas o bronzové medai-
ly sa odohrá v Michalovciach. K hodnoteniu há-
dzanárskej WHIL sa vrátime v ďalších číslach.

hÁdzANÁ

cElulOId OČARIl 
NAjMlAdŠÍch AdEPtOV 

V  telocvični základnej školy Pionierska 
v Šali sa uskutočnili stolnotenisové maj-

strovstvá okresu Šaľa, na ktorých, čo je potešiteľ-
né, štartovali najmä v kategórii chlapcov všetky 
ZŠ z obcí šalianskeho okresu, kde sa hráva maj-
strovský seniorský stolný tenis.

V kategórii dievčat si vybojovala prvenstvo 
v konkurencii siedmych družstiev Základná ško-
la J. Murgaša Šaľa, ktorá porazila vo finále pl-
nom zvratov usporiadajúcu ZŠ Pioniersku tesne 
4:3. Víťazný kolektív na turnaji reprezentovali 
hráčky: Lucia Štefaňáková, Katarína Kočnerová, 
Lenka Hučková a Klaudia Žitňáková, strieborný 
kolektív hral v zostave: Dominika Danadová, Pa-
ulína Jankechová a Dominika Hadnaďová. Tretie 
miesto a bronz získali prekvapujúco žiačky ZŠ 
z Hornej Kráľovej, ktoré vyhrali nad šalianskou 
ZŠ Hollého hladko 4:1.

V kategórii chlapcov štartovalo dvanásť druž-
stiev a prvenstvo podobne ako u dievčat putovalo 

taktiež na ZŠ J. Murgaša, ktoré porazilo vo finále 
ZŠ Vlčany VJ slov. v pomere 4:1. O hladký triumf 
víťaznej školy sa pričinili: Roman Magáth, Tibor 
Tóth, Martin Igaz a Patrik Kocian. Kolektív Vl-
čian, ktorý bol príjemným prekvapením turnaja, 
reprezentovali hráči: Tomáš Anda, Miloš Vičan 
a Patrik Moravský . V boji o tretie miesto sa stretli 
šalianske základné školy a v priamom súboji bo-
la úspešnejšia ZŠ Hollého, ktorá porazila hladko 
4:0 ZŠ Pioniersku. Na 5. – 8. mieste skončili: ZŠ 
Horná Kráľová, ZŠ Neded VJM, ZŠ Trnovec n/V 
a ZŠ Bernolákova Šaľa. „Najmä medzi chlapcami 
je niekoľko talentov,“ hovorí jeden z organizátorov 
podujatia, o.i. aj predseda okresného stolnoteniso-
vého zväzu Víťazoslav Kostka, „ku ktorým sa na 
okresnom majstrovstve zaradil aj Roman Magáth, 
Michal Vyskoč... Tí už „privoňali k celuloidu“ aj 
stretnutiami v seniorskej okresnej lige.“ A to je pre 
ich ďalší výkonnostný rast, ale aj pre rozvoj stolné-
ho tenisu v Šalianskom okrese dobré.

šport
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N a majstrovstvách Slovenska v Mod-
rom Kameni neďaleko Veľkého Krtíša 

v streľbe zo vzduchových zbraní chceli po dob-
rých výsledkoch v príprave pomýšľať na me-
dailové umiestnenia aj šalianski strelci. „Naši 
pretekári,“ rozhovoril sa František Liptai starší, 
jeden z hlavných trénerov šalianskej streleckej 
mlade, „sa dokázali výborne vysporiadať s pod-
mienkami na strelnici a už prvý deň šampioná-
tu naznačili výkonmi, že o strelcoch od Váhu sa 
bude pri vyhlasovaní výsledkov častejšie hovo-
riť, než tomu bolo zvykom v minulosti.“ Mladé 
šalianske strelecké nádeje totiž predčili všetky 
očakávania a na majstrovstvách Slovenska „vy-
pálili“ svojim konkurentom rybník. V konku-
rencii viac ako 120 strelcov z 26 streleckých 
klubov Slovenska si dokázali vybojovať 3 zlaté, 
jednu striebornú a 6 bronzových umiestnení, 
čo ich oprávnene zaradilo na post najúspešnej-
šieho streleckého klubu na majstrovstvách Slo-
venska. Dve zlaté, 1 striebornú a dve bronzové 
medaily získal v individuálnych disciplínach 
pretekár šalianskeho ŠSK Šaľa Koloman Polgár 
a nielenže bol vyhlásený za najúspešnejšieho 
pretekára majstrovstiev SR, ale spolu s kolega-
mi Máriom Richterom a Jaroslavom Bernátom 

(obaja ŠSK Skýcov) vyhrali ako družstvo kraj 
Nitra súťaž VzPu 3x20 rán s nástrelom 1706 
kruhov, pred Prešovom a druhým družstvom 
Nitrianskeho kraja, ktoré tvorili strelci: Mar-
tin Sedlák (Šaľa), Patrik Koczó a Daniel Pavkov 
(obaja Anschütz Kolta).

Dve bronzové medaily vystrieľal pre šalian-
sky klub Martin Sedlák a jednu bronzovú na-
viac ešte pridalo družstvo v zložení: Polgár, 
Sedlák a Miroslav Lipovský v disciplíne VzPu 
30 Slávia. „Opäť sa potvrdilo,“ povedal vice-
prezident Slovenského streleckého zväzu pre 
mládež a zároveň prezident ŠSK Šaľa Ľudovít 
Kováč pri záverečnom vyhodnotení, „že keď sa 
do mládeže vložia prostriedky, dobrá tréningo-
vá práca a odborné vedenie, spojené s talentom 
a pevnou vôľou dokážu sa pretaviť tieto atribú-
ty do dobrých výkonov a výsledkov v mládež-
níckom streleckom športe.“ Reprezentanti ša-
lianskeho streleckého klubu na mládežníckych 
majstrovstvách Slovenska mládeže v Modrom 
Kameni tieto slová bezo zbytku svojimi výsled-
kami naplnili, za čo si zaslúžia z tohto miesta 
pochvalu a uznanie, nakoľko takouto zbierkou 
medailí sa v minulosti nemohli pochváliť.

ŠAlIANSKY tRIuMF NA 
StRElEcKOM ŠAMPIONÁtE

(dOKONČENIE z MINuléhO ČÍSlA)

NAjúSPEŠNEjŠÍ ŠPORtOVcI OKRESu 
ŠAĽA V ROKu 2007 

V  druhej polovici kultúrno – spoločenského 
podujatia oceňovala svojich najúspešnejších 

Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov 
v Šali. Ocenila najúspešnejších v kategóriách: ce-
loštátne súťaže jednotlivci a kolektívy, regionálne 
súťaže jednotlivci a kolektívy, kategória technické 
a netradičné športy, úspešní tréneri a zaslúžilí funk-
cionári a samozrejme nemohla chýbať ani kategória 
osobitné ocenenia. Prvé tri kategórie boli hodnotené 
podľa poradia.

Predseda OATJK Ľudovít Marinčák nezabudol 
v svojom príhovore poznamenať, „že na športových 

úspechoch regiónu sa okrem veľkých šalianskych 
klubov patričnou mierou podieľajú aj vidiecke špor-
tové kluby, medzi ktoré patria: Neded, Tešedíkovo, 
Junior Močenok a v práci s futbalovou mlaďou tiež 
Hájske s Hornou Kráľovou. Všetkým športovým ko-
lektívom združeným v OATJK patrí z tohto miesta 
poďakovanie za ich príkladnú reprezentáciu.“ 

V celoštátnych súťažiach prišlo tak ako medzi ko-
lektívmi, tak aj v kategórii jednotlivcov k zmenám na 
čele poradia, nakoľko minuloročné víťazky futbalist-
ky Dusla Šaľa napriek tomu, že obhájili titul majstra 

Pokračovanie na 22. str.

šport
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najlepší športovci

Slovenska, z prvého miesta ich zásluhou úspechu 
na majstrovstvách sveta vytlačilo seniorské voltížne 
družstvo. Úspešný rok tohto náročného športového 
odvetvia priniesol prvenstvo aj v súťaži jednotlivcov, 
keď palmu víťazstva si odniesol Adrián Tóth. Boha-
té zastúpenie v týchto kategóriách mali zástupcovia 
futbalu a hádzanej. V regionálnych súťažiach muse-

li členovia komisie, ktorá rozhodovala o celkovom 
poradí v kategóriách, zobrať na vedomie úspechy 
nastupujúcej mlade, ktorá sa v hádzanej presadila 
v celoslovenskom meradle a obidve kategórie menili 
miesto nielen u najlepších, ale aj v druhu športového 
odvetvia. Hádzaná v tejto kategórii dominovala nad 
najrozšírenejšou kolektívnou hrou futbalom. Zmeny 
na čele nastali aj v ďalšej ocenenej kategórii, ktorou 
boli technické a netradičné športy. Bohaté zastúpe-
nie v tejto kategórii mali tanečníci, športoví strelci 
a plutvoví plavci, ktorí patria v rámci Slovenska, ale 
aj na medzinárodných podujatiach medzi medailis-
tov, ale príjemným prekvapením bola najmä naturál-
na kulturistika, ktorá si zásluhou medailistu Koloma-
na Tótha z majstrovstiev Európy a sveta vybojovala 
v kategórii jednotlivcov prvenstvo. Tradičné bohaté 
bolo zloženie kategórií úspešných trénerov a zaslúži-
lých funkcionárov, nielen z pohľadu pestrosti športo-
vých odvetví. Športové kolektívy OATJK Šaľa sa veru 
môžu pochváliť v tejto spoločnosti aj vyznamenaný-
mi trénermi (Štefan Mika a Jana Majdlenová), ktorí 
preberali v minulom roku ocenenia aj od najvyšších 
štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky.

Výkonný výbor OATJK sa rozhodol za minulý rok 
udeliť „osobitné ocenenie“ nestorovi slovenského mo-
delárskeho športu Ladislavovi Kopáčikovi a dlhoroč-
nému pracovníkovi vo futbalovom a telovýchovnom 

hnutí Jozefovi Szíkorovi. Z rúk predsedu OATJK Šaľa 
Ľudovíta Marinčáka a podpredsedu VV OATJK Ľu-
dovíta Kováča prevzalo 52 jednotlivcov a zástupcov 
kolektívov poháre a plakety, ktoré obdržali za svoju 
minuloročnú a tréneri s funkcionármi aj dlhoročnú 
činnosť v miestnom a okresnom telovýchovnom hnu-
tí. Pestrý sprievodný kultúrny program, „Vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov,... v roku 2007“ a spoloč-

né posedenie ocenených s organizátormi a sponzor-
mi pri čaši vína a bohatom občerstvení v estrádnej 
sále Domu kultúry v Šali, boli tou najlepšou bodkou 
za hodnotným kultúrno – spoločenským podujatím, 
ktoré potvrdilo, že viacerí z ocenených môžu sme-
lo pozerať k „Oceneniu najúspešnejších športovcov 
Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2007“ , na 
ktorom by nemuseli vzhľadom k svojim úspechom 
v minulom roku v nitrianskom divadle Andreja Ba-
gara chýbať. 

Dokončenie zo str. 21
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cElOŠtÁtNE SúťAžE
KOLEKTÍVY:  »

1. Družstvo voltíže – seniori TJ Slávia SOUP ŠAĽA, 
majstri Slovenska, tretie miesto na ME v maďar-
skom Káposvári

2. Prvoligové družstvo futbalistiek FK Slovan Dus-
lo ŠAĽA, majsterky SR, účastníčky Ligy majstrov, 
viac hráčok pôsobí v reprezentácii SR 

3. Prvoligové družstvo hádzanárok HK Slovan Duslo 
ŠAĽA, druhé miesto vo WHIL, víťaz Slov. pohára 
a účastník pohára EHF a PVP
JEDNOTLIVCI: »

1. Adrián TÓTH, TJ Slávia SOUP ŠAĽA, majster Slo-
venska v jednotlivcoch a v družstvách, siedmy na 
ME vo voltíži 

2. Lívia NÉMETH, HK Slovan Duslo ŠAĽA, brankár-
ska opora „A“ družstva vo WHIL, v minulom roku 
reprezentantka SR 

3. Adrián KLUSA, FK Slovan Duslo ŠAĽA, pilier 
obrany prvoligového „A“ mužstva, odchovanec ša-
lianskeho futbalu

4. Ivana BOJDOVÁ, FK Slovan Duslo ŠAĽA, prí-
kladná bojovníčka, opora družstva, futbalová re-
prezentantka Slovenska 

5. – Martina ŠAGÁTOVÁ, voltíž – TJ Slávia SOUP 
ŠAĽA, majsterka SR v kategórii juniorov, členka 
družstva juniorov na ME – 3. miesto 
– Dominika EGRIOVÁ, hádzaná – HK Slovan 
Duslo ŠAĽA, univerzálna spojka a strelkyňa mlad-
ších dorasteniek, príklad prístupom k športu
– Adriana MATUŠICOVÁ, hádzaná – HK Junior 
MOČENOK, brankárka a opora družstva mlad-
ších dorasteniek 

REgIONÁlNE SúťAžE

KOLEKTÍVY: »
1. Družstvo starších žiačok hádzaná – HK Slovan 

Duslo Šaľa, majsterky Slovenska v súťaži základ-
ných škôl – ročník 2006/2007

2. futbalové mužstvo 3. ligy FC NEDED, úspešný 
účastník tretej ligy, bojuje o postup do 2. ligy

3. – žiacke futbalové mužstvo FK Slovan Duslo ŠA-
ĽA, účastník druhej ligy so šancou na postup do 
prvej ligy 

– žiacke futbalové mužstvo KFC TIBI HORNÁ 
KRÁĽOVÁ, mužstvo žiakov si v minulom roku 
vybojovalo postup do 4. ligy 
– dorastenecké futbalové mužstvo FK HÁJSKE, 
nováčik piatej ligy, bojuje o postup do štvrtej ligy 

JEDNOTLIVCI: »
1. Eva VESELKOVÁ, hádzaná – HK Junior MOČE-

NOK, najlepšia strelkyňa družstva, reprezentantka 
SR v družstve kadetiek

2. Paulína MÓRIOVÁ, TJ Slovan Duslo ŠAĽA – 
oddiel karate, vo svojej kategórii sa pravidelne 
umiestňuje v súťažiach na medailových pozíciách 

3. Roland FERENCEI, FK Slovan Duslo ŠAĽA – Ve-
ča, dlhoročný kapitán mužstva, opora a predĺžená 
ruka trénera

4. Stanislava KOVÁČOVÁ, hádzaná – HK Slovan 
Duslo ŠAĽA, najlepšia strelkyňa a opora družstva 
starších žiačok 

5. Norbert OČOVSKÝ, FC KRÁĽOVÁ n/V, opora 
mužstva dospelých a príklad pre futbalovú mládež 
v prístupe

TECHNICKÉ A NETRADIČNÉ ŠPORTY 
KOLEKTÍVY: »

1. Tanečná skupina JUMPING – HVK TK Jumping 
ŠAĽA, Majstri Slovenska, piate miesto na ME 
v DISCO – DANCE formácií, 7. miesto na Sveto-
vom pohári v street DANCE – SHOW

2. KŠP Tritón ŠAĽA Tritón ŠAĽA, druhé miesto 
v Slovenskej plaveckej lige mládeže, členovia zís-

najlepší športovci

gAléRIA OcENENých – OAtjK ŠAĽA
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kali na majstrovstvách SR 52 medailových umiest-
není, viacerí sú členmi reprezentácie Slovenska.

3. Šaliansky strelecký klub ŠSK ŠAĽA. Jeden z naj-
úspešnejších streleckých klubov na Slovensku, 
pravidelný organizátor oblastných a celosloven-
ských súťaží seniorov a mládeže
JEDNOTLIVCI: »

1. Koloman TÓTH, TJ FC NEDED. V minulom roku 
získal v naturálnej kulturistike na ME vo Francúz-
sku titul majstra v kategórii „Masters 2“. V Špa-
nielsku na MS skončil druhý

2. Viktória BOROVSKÁ, TK Jumping ŠAĽA. Maj-
sterka Slovenska v disciplíne street SHOW – duo, 
tretia na ME a deviata na Svetovom pohári 

3. Michaela ZUŠŤÁKOVÁ, KŠP Tritón ŠAĽA. Opora 
družstva v plutvovom plávaní a plávaní pod vo-
dou. V tomto ročníku mládežníckej Ligy vybojo-
vala v družstve dievčat najviac bodov

4. Róbert BARUČÁK, ŠSK ŠAĽA. Patrí k veľkým 
streleckým nádejam, na MSR v disciplíne ŠPU 60 
skončil tretí

5. – Michal FÜLÖP, KŠP Tritón ŠAĽA, dvojnásobný 
majster SR v plutvovom plávaní. V družstve chlap-
cov získal najviac bodov v plaveckej Lige mládeže, 
reprezentant Slovenska 
– Tomáš MARTIŠKA, ŠSK ŠAĽA opora šalianske-
ho streleckého klubu, tretí na M SR v disciplíne 
ĽM 3 x 40 rán 

ÚSPEŠNÍ TRÉNERI 
Ladislav ŠMÍDA, TJ Termál DIAKOVCE. Tré- »
ner dorasteneckého futb. mužstva. V minulosti 
tréner seniorských mužstiev 
Štefan MIKA, plutvové plávanie – KŠP Tritón  »
ŠAĽA. Jeho zverenci získali množstvo medailí 
na MSR a opäť druhé miesto v Lige mládeže.
Gabriel VRBA, FK Slovan Duslo ŠAĽA. Tré- »
ner futb. mužstva žiakov v II. lige bojujúcich 
o postup. 
Žofia ČEMANOVÁ, hádzaná – HK Slovan  »
Duslo ŠAĽA. Pod jej vedením družstvo star-
ších žiačok zo ZŠ Hollého sa stalo majstrom 
Slovenska. 
Roman SZABO, futbal – Eldus MOČENOK.  »
Úspešný tréner dorastu, ktorý pod jeho vede-
ním postúpil do štvrtej ligy. 
Jana MAJDLENOVÁ, voltíž – TJ Slávia SOUP  »

ŠAĽA. Družstvo seniorov a juniorov, ktoré vy-
bojovalo titul majstra SR a bronz na ME
Pavol RAŠKA, FK Slovan Duslo ŠAĽA. Tréner  »
futbalových žiačok, ktoré dosahujú v 1. lige sta-
bilné výsledky. 
Roman KARAFA. Mestský kynologický klub  »
ŠAĽA. Úspešne vedie v kynologickom klube 
výcvik mladých psovodov
Ladislav KOKEŠ ml., KFC TIBI HORNÁ KRÁ- »
ĽOVÁ. Pod jeho vedením mužstvo postúpilo 
do 4. futbalovej ligy.

ZASLÚŽILÍ FUNKCIONÁRI
Bartolomej SZABO, futbal – ŠK TEŠEDÍKO- »
VO
Jaroslav BURAN, futbal – FK HÁJSKE »
Irena VARGOVÁ, futbal – FC KRÁĽOVÁ n/V  »
Stanislav PACKA, futbal – Poľnohospodár  »
MOČENOK
Ervín HORÁČEK, hádzaná – HK Slovan Dus- »
lo ŠAĽA
Ján KAPRÁLIK, futbal – FK ŽIHÁREC  »
Imrich KUSÝ, futbal – FC NEDED »
Marián STRAŇÁK, hádzaná – HK Junior MO- »
ČENOK
Alžbeta BÁNOVÁ, futbal – ŠK TEŠEDÍKOVO »
Štefan IŽÁK, futbal – TJ Progres SELICE »
Anton KADÚC, futbal – FK HÁJSKE »
Gabriel HIPP, futbal – TIBI HORNÁ KRÁĽO- »
VÁ

OCENENIA
Výkonný výbor OATJK sa rozhodol udeliť 

„OSOBITNÉ OCENENIA“ dlhoročným funkci-
onárom:

Ing. Ladislav KOPÁČIK. Patrí medzi aktív- »
nych zakladateľov modelárskej činnosti v Šali. 
V 50. a 60. rokoch patril na Slovensku k naj-
významnejším modelárom. Aktívne sa podie-
ľa i napriek vysokému veku na živote model 
klubu SAM 119 a svoje skúsenosti odovzdáva 
mládeži.
Jozef SZÍKORA. Dlhoročný aktívny futbalový  »
funkcionár. Pracoval ako tajomník FK Slovan 
Duslo Šaľa a ako člen Oblastného futbalového 
zväzu v Nitre. Je členom Výkonného výboru 
OATJK v okrese Šaľa. 

Šp
or

to
vé

 sp
ra

vo
da

jst
vo

 p
rip

ra
vi

l: 
Jo

ze
f S

K
LE

N
Á

R,
 fo

to
gr

afi
e:

 L
ea

 T
ót

ho
vá

, S
lo

vo
 Š

aľ
an

ov
najlepší športovci



mesačník samosprávy mesta Šaľa máj 2008

25

kultúra

PROgRAM KultúRNYch 
POdujAtÍ MsKS

03.06.2008 09.00 h•	
Deti v pohybe
Miesto: SD Veča Vstupné: zdarma

06.06.2008 17.00 h•	
Najkrajší dar je pieseň
Miesto: Mestská športová hala Vstupné: 50, – Sk 
predaj lístkov:  
Dom kultúry, SNP 16, tel.: 031–771 4059 
Cestovná agentúra REAL, Hlavná 44, tel.: 0903 279 292 
Z – Travel, s.r.o. cestovná agentúra, Hlavná 3, tel.: 031–770 2050 
Mestská športová hala, sekretariát HK, Horná 30, tel.: 031–770 48 72

09. – 19.06.2008 celý deň•	
Výstava: Prečo som na svete rád?
Miesto: DK Šaľa, ES

10.06.2008 10.00 h•	
Maľovanie na chodník pre žiakov ZŠ
Miesto: KS Večierka Vstupné: zdarma

14.06.2008 15.00 h•	
Poľovnícky deň
Miesto: SD Veča Vstupné: zdarma

17.06.2008 15.00 h•	
Stavanie hradov z piesku
Miesto: KS Večierka Vstupné: zdarma

20.06.2008  13.00 – 24.00 h•	
21.06.2008  09.00 – 24.00 h•	

Šalianske slávnosti
Miesto: námestie Vstupné: zdarma 
Viac informácií na letákoch.

27.06.2008 14.00 h•	
Z rozprávky do rozprávky
Miesto: sídlisko Veča Vstupné: zdarma

28.06.2008 14.00 h•	
Otváranie letnej sezóny
Miesto: šalianska pláž Vstupné: zdarma

!!! Zmena programu vyhradená !!!

ŠAlIANSKE SlÁVNOStI 2008

jARMOK 
tRAdIČNých 

REMESIEl
20.6.08 (piatok)

13.00  ľudová hudba Kotlárovci  »
14.00  šalianska dychová hudba  »
15.00  slávnostné otvorenie jarmoku  »
15.30  FS Kepežďanka »
16.30  Komárňanský dixieland  »
18.00  Taktici  »
20.00  Peter Lipa  »
21.30  koncert  »
23.00  Rockstone  »

21.6.08 (sobota) 

09.00  detskí speváci zo Šale »
10.00  Divadlo maska: Happy zoo  »
11.30  mažoretky (Česko)  »
11.45  Jumping Šaľa »
12.00  moderná tanečná skupina Przygoda   »
 a Diamenty (Poľsko)
12.30  detský tanečný súbor (Maďarsko)  »
13.00  FS Ponitran  »
14.00  ľudová hudba Konopa  »
15.00  Maskuzani – pouličné divadlo  »
15.15  stredoveká hudba Musicantica  »
16.00  SHŠ Corvus Arma Havrani:   »
 Hra mušketierske ráno 
 Mučenie bosorky
16.00  komorný koncert (Fínsko),   »
 v kongresovej sále MsÚ Šaľa
17.00  spevácke vystúpenie (Poľsko)  »
18.15  Fairway  »
20.00  Funny Fellows »
21.30  Alojz  »
23.00  Z času na čas »

Súčasťou slávností bude aj oživenie sochy  
Sv. Juraja a výstava fotografa Igora Boháča. 
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01.06.2008 (nedeľa) MN 15. r•	
MICHAEL CLAYTON
Michael je vyjednávačom jednej z najväčších právnických 
firiem v New Yorku. Má na starosti tú najšpinavšiu prá-
cu vo firme. Kariéra advokátky Karen závisí na urovnaní 
multimiliónového návrhu na žalobu, ktorú Claytonova 
firma vedie proti nim. Po sabotáži prípadu čelí Clayton 
najväčšej výzve svojho života.
Hrajú: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton. Réžia: 
Tony Gilroy (Michael Clayton) uvádza SPI International
Film: USA, 119 min, ČT, thriller Vstupné: 65, – Sk 
04.-05.06.2008 (streda, štvrtok) MN 15.r•	
CLONA
Smrť môže byť začiatok...
Hrajú: Joshua Jackson, Rachael Taylor, Megumi Okina. Réžia: 
Masayuki Ochiai (Shutter) uvádza TATRA Film
Film: USA, 84 min, ST, Horor  Vstupné: 59, – Sk
06.-07.-08.06.2008 (piatok – nedeľa) MN 15.r•	
UHOL POHĽADU
Napínavý príbeh o atentáte na amerického prezidenta je 
vyrozprávaný z pohľadu rôznych účastníkov jednej uda-
losti.
Hrajú: Dennis Quaid, Matthew Fox, William Hurt. Réžia: Pe-
ter Travis (Vantage point) uvádza ITA Film
Film: USA, 90 min, ST, thriller Vstupné: 60, – Sk 
11.6.2008 Filmový klub  MP 15 •	
IMPOrT/ExPOrT
Dva príbehy o hľadaní šťastia a materiálnych výhod pri-
nášajú pravdivú výpoveď o súčasných sociálnych pome-
roch na Východe i Západe. 
Film: Rakúsko, 2007, 135 min, sociálna dráma, réžia: Ulrich 
Seidl Vstupné: 40/60, – Sk
12.-13.06.2008 (štvrtok – piatok) MP 12.r•	
JAHODOVÉ VÍNO
Film o momente, v ktorom má človek také plné zuby ži-
vota, ktorý žije, že sa rozhodne odísť do najodľahlejšieho 
kúta na celej zemi a práve tam sa odrazu naučí vychutná-
vať si každú chvíľu svojho života.
Hrajú: Jiří Macháček, Zuzana Fialová, Ina Gogálová. Réžia: 
Dariusz Jabloňski (Wino truskawkowe) uvádza CONTINEN-
TAL Film
Film: Poľsko/SR, 109 min, SD, dráma Vstupné: 59, – Sk 
14.-15.06.2008 (sobota, nedeľa) MP 12.r•	
HOrTON
Tvorcovia Doby ľadovej prichádzajú s úplne novou roz-
právkou pre deti i dospelých. Horton je celkom normálny 
slon v dobrej fyzickej i psychickej kondícii. Malá hovo-
riaca smietka, ktorá mu spadne pod nos, ho však celkom 
vyvedie z miery.
Hrajú v českom znení: Martin Dejdar, Petr Rychlý, Hana Tal-
pová. Réžia: Jimmy Hayward, Steve Martino (Horton hears 
a who) uvádza TATRA Film
Film: USA, 85 min, ČD, animovaný Vstupné: 59, – Sk 

PREMIETAME O 17.30 a 20.00 h

18.06.2008 (streda) MP 12.r•	
27 ŠIAT
Navždy družičkou? Jane je mladá, múdra, úspešná a pra-
covitá žena, ktorá je posadnutá prípravou svadieb svojich 
kamarátok. Ostane len pri tom?
Hrajú: Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns. Réžia: 
Anne Fletcher (27 Dresses) uvádza TATRA Film
Film: USA, 109 min, ST, romant. komédia Vstupné: 59, – Sk 
19.-20.06.2008 (štvrtok, piatok) MN 12.r•	
KÝM SI PO NÁS PrÍDE
On má milujúcu rodinu a zoznam nesplnených prianí. Ten 
druhý má osobného asistenta a miliardy na účte. Stretnu-
tie v nemocničnej izbe ich spojí a spolu sa vydajú na cestu 
plnú dobrodružstiev, aj napriek varovaniu lekárov.
Hrajú: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Rowena King. Réžia: 
Rob Reiner (The Bucket List) uvádza CONTINENTAL Film
Film: USA, 97 min, ST, komédia Vstupné:59, – Sk 
21.-22.06.2008 (sobota, nedeľa) MP 15.r •	
CLOVErFIELD
Táto noc zmení život všetkým. A niektorým ho ukončí. 
Rozlúčková párty sa po výpadku prúdu mení na paniku, 
v ktorej počuť kvílenie nejakého pravekého monštra...
Hrajú: Michael Stahl-David, Mike Vogel, Jessica Lucas. Réžia: 
Matt Reeves (Cloverfield) uvádza TATRA Film
Film: USA, 87 min, ČT, thriller Vstupné: 59, – Sk
25.6.2008 Filmový klub  MP 12 •	
ANgEL
Historická dráma zobrazujúca život krásnej a naivnej spi-
sovateľky Angel, ktorá žije vysnívaný život svojich hrdi-
niek. 
Film: VB/FR/Bel, 2006, 137 min, ľúbostná dráma, réžia: Fran-
cois Ozon Vstupné: 40/60, – Sk
26.06.2008 (štvrtok) MP 12.r •	
MUZIKA
Neďaleko veľkého mesta, niekoľko krokov od hraníc 
s nepriateľskou kapitalistickou krajinou, sa začína príbeh 
o chlapíkovi, ktorý dúfal, že hudba mu pomôže z kaluže, 
ale namiesto toho vyváľa hudbu v blate. 
Hrajú: Luboš Kostelný, Tatiana Pauhofová, Dorota Nvotová. 
Réžia: Juraj Nvota (Muzika) uvádza SPI International
Film: SR/SRN, 94 min, komédia Vstupné: 59, – Sk
27.-28.-29.06.2008 (piatok – nedeľa) MP 15.r •	
21: OKO BErIE
Film inšpirovaný skutočným príbehom o skupine študen-
tov matematiky jednej z najprestížnejších škôl v USA, kto-
rí obrali Las Vegas o milióny. 
Hrajú: Jim Sturgess, Kate Boswoorth, Liza Lapira. Réžia: Ro-
bert Luketic (21) uvádza ITA Film
Film: USA, 123 min, ST, akčný/dobrodruž. Vstupné: 65, – Sk 

PRIPRAVUJEME NA JÚL:
SISSI a YETI, 

INDIANA JONES
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Kultúra má samostatnú stránku…

NAVŠtÍVtE: 
www.kultura.sala.sk


