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VÁžENÍ A MIlÍ SPOluObČANIA!

N a počítačoch času opäť poskočila číslica. Ani sme sa nenazdali a rok 2007 sa stáva minulosťou. 
Rok 2007, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich 

spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už 
v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.

V nastávajúcom novom roku Vám v mene svojom a v mene svojich spolupracovníkov želám čo 
najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia a pohody, nech 
Vám robia radosť vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších.

S mojím želaním do nového roku sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom pričinili o rozvoj nášho mesta a jeho zveľaďovanie: poslancom, pracovníkom MsÚ, organizáciám 
zriadených mestom, podnikateľom a živnostníkom a všetkým ostatným organizáciám a inštitúciám. 
No nielen im, ale aj všetkým občanom, ktorým záleží na našom meste.

Šťastný a úspešný nový rok 2008!

Martin Alföldi
primátor

príhovor primátora
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z matriky

NAŠI jubIlANtI
november 

85 rokov: Mária Láslová, Mária Ivanová 
80 rokov: Štefan Čižmárik, Valéria Zemková, Mikuláš Sedlák, Rozália Gálová, Anna 
Pšenková, Alžbeta Bartošová, Peter Krištof, Alžbeta Matejdesová, Ludmila Hollá 
75 rokov: Emil Merka, Viktor Ondriš, Verona Darnadiová, Helena Gúziková

»
»

»

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: 5. 2. 2008

kontakt: noviny@sala.sk
031 / 770 2351

z MAtRIKY
Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1. 11. 2007 do 30. 11. 2007

Petra Benkovičová, Samuel Karásik, Sabina Korcová, Adam Kovačič, Dominika 
Kunovská, Adela Lakatošová, Sebastián Mačali, Nella Némethová, Patrícia Sekerešo-
vá, Liliána Škitková, Šimon Vlk
Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1. 11. 2007 do 30. 11. 2007

Tomáš Abrahám a Zuzana Blehová, Ľubomír Bartuš a Petra Forrová, Jozef Braun a Sylvia Sedláková, Mar-
tin Hučko a Svetlana Horváthová, František Liptai a Renáta Megová, Peter Sabo a Monika Kuželová, Milan 
Vrabčan a Anna Stehlíková

Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1. 11. 2007 do 30. 11. 2007
Gizela Brezovská (69), Michal Gerič (53), Jolana Chudá (87), Oľga Johanidesová (65), Pavol Korček (84), 

František Kozár (76), Gabriel Marek (52), Monika Mészárosová (39), Ľudmila Pápayová (82), Štefan Petro 
(89), Viliam Rozsnyó (68), Fridrich Takács (68), Ferdinand Vincze (65), Milan Zuberec (54)

referát evidencie obyvateľstva

»

»

»

ŠtAtIStIKA ObYVAtEĽOV MEStA
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

november 2007 10 31 15 64 24 391
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9. RIAdNE ROKOVANIE MEStSKéhO 
zAStuPItEĽStVA V ŠAlI 13. deceMber 2007

tERMÍNY ROKOVANÍ NA PRVý POlROK ROKu 2008:

7. február 27. marec 15. máj 26. jún

hlASOVANIE h1

ČEStNý NÁzOV

P oslanci súhlasili s tým, aby Základná škola 
Krátka ul. požiadala o zapožičanie čestné-

ho názvu Základná škola Jozefa Cígera Hronské-
ho. Žiadosť bude zaslaná Ministerstvu školstva 
SR a poslanci o nej rokovali na základe iniciatívy 
samotnej školy.

Aj keď tento spisovateľ, redaktor, výtvarník, pe-
dagóg, tajomník Matice slovenskej nežil v našom 
regióne (23. 3. 1890 Zvolen – 13. 7. 1960 Lujána, 

Argentína), predsa sú jeho osoba a meno spojené 
s naším mestom prostredníctvom známej celo-
slovenskej súťaže v prednese slovenských povestí 
Šaliansky Maťko. Vo februári 2008 si pripome-
nieme 15. výročie založenia tejto súťaže, ktorá 
vznikla na počesť J.C. Hronského, i to, že 29. 2. 
2008 sa uskutoční jej celonárodné kolo v našom 
meste Šaľa. Súvislosť v prepojení je aj v každoroč-
nej účasti žiakov ZŠ Krátka ul. Šaľa v tejto súťaži, 
v ktorej viackrát získali úspešné umiestnenia.

z astupiteľstvo schválilo vstup mesta do 
„Združenia miest a obcí galantsko-ša-

lianskeho regiónu (ZMO GA-SA)“. Združenie 
má 28 členov, medzi ktorými je Šaľa, Sládkovi-

čovo, Galanta a okolité obce. Združenie má za 
cieľ združovať mestá a obce regiónu v záujme 
efektívnejšieho presadzovania spoločných záuj-
mov obcí a miest.

hlASOVANIE h2

ŠAĽA SúČASťOu zdRužENIA zMO GA-SA 

hlASOVANIE h3

KúPAlISKO 

V zhľadom na pokrok v rokovaní s Duslom 
a.s. o získaní pozemkov bývalého kúpalis-

ka, rokovali poslanci aj o možnosti zámeny po-
zemkov. Návrh počíta s tým, že mesto získa areál 

bývalého kúpaliska a Duslo a.s. získa pozemok 
okolo budovy bývalej prokuratúry (budova patrí 
Duslu). Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o tom, 
či má byť zámenná zmluva predložená na roko-
vanie zastupiteľstva vo februári 2008.

z astupiteľstvo opätovne hlasovalo o predaji 
pozemku za kaštieľom. Na novembrovom 

rokovaní poslanci rozhodli o predaji pozemku 
za účelom vybudovania polyfunkčnej budovy. 
Toto uznesenie sa však primátor mesta rozhodol 
nepodpísať a preto poslanci o tomto návrhu hla-
sovali opätovne (hlasovanie H4) a keďže návrh 
neschválili, rozhodli tak, že pozemok nepredajú.

Podobná situácia bola aj s pozemkom na po-
hotovostnom sídlisku (oplotený areál), ktorý za-
stupiteľstvo priamo prenajalo v novembri, avšak 
primátor mesta nepodpísal ani toto uznesenie. 
Pri opätovnom hlasovaní poslanci prenájom 
nepotvrdili a ponechali tak pozemok v majetku 
mesta (hlasovanie H5). O jeho osude rozhodne 
súťaž.

hlASOVANIE h4 A h5

PREdAjE POzEMKOV zAStAVENé

mestské zastupiteľstvo
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hlASOVANIE h6

ROzPOČEt NA ROK 2008 SchVÁlENý
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2008. 

PRÍJMY: Rozpočet mesta počíta v roku 2008 s nasledovnými príjmami (v tis. Sk):

Zdroj príjmov rozpočet 
2007

rozpočet 
2008

Bežný rozpočet 322,610 335,195
daň z príjmov 160,243 168,800
daň z nehnuteľnosti 18,000 21,000
daň za psa 280 280
daň za verej. priest. - parkovisko 500 700
daň za užívanie verej. priestr. 845 1.000
poplatok za komunálny dopad 
občania 12,500 14,500

poplatok za komun. odpad pod-
nikatelia 4,000 4,000

Daňové príjmy spolu 196,368 210,280
nájomné z pozemkov 1,500 1,800
nájomné COV 6,000 7,500
nájomné MsÚ 100 90
nájomné Bytkomfort 15,250 15,500
nájomné tržnica 5 5
nájomné DK 1,800 2,200
nájomné Dolná 2,000 1,000
nájomné športoviská 200 300
nájomné Dom smútku 500 550
nájomné ostatné 1,562 1,500
správne poplatky automaty 6,900 7,000
správne poplatky evidencia, 
matrika… 1,300 1,400

pokuty MsP 200 300
cintorínske poplatky - hrobové 
miesta 250 220

tábor, prop.mater., knihy, zabezp. 474 200
príjem z inzercie 150 200
PCO 600 600
príjem z recyklačného fondu, 
ENVIPAK 1,020 600

poplatok za uloženie odpadu 820 900
príjmy z MsKS 2,500 2,100
členské z MsK 300 300
vstupné športoviská 300 300
poplatky za znečisť. ovzdušia 30 30
ostatné príjmy 500 800

Zdroj príjmov rozpočet 
2007

rozpočet 
2008

vlastné príjmy škôl a škol. za-
riadení 4,890 4,000

EffCobuild 120 120
PHSR 110
decentraliz. dotácia – matrika 540 550
decentraliz. dotácia – školstvo 70,511 70,840
decent. dotácia – staveb. úrad 600 600
decentraliz. dotácia ŠFRB 311 320
decent. dot. správa pozem. ko-
munik. 32 40

decent. dotácia na životné 
prostredie 98 100

decent. – register obyvateľov 244 260
dotácia na spoloč. školský úrad 1,062 1,100
dotácia cest. stravné, UP, vzd.
pouk., štip. 2,901 1,490

dotácia z MK SR na sochu 100
chránená dielňa 32
príjmy MsKS – Zlatá priadka 280
príjmy MsKS -Višegrad 250
Nedaňové príjmy spolu 126,242 124,915
Bežný rozpočet spolu 322,610 335,195
predaj prebytočného majetku 200 200
príjem z predaja budov 9,600 10,000
príjem z predaja bytov 750 700
predaj NN rozvodov 350
príjem z predaja pozemkov 6,700 25,000
kapitálové príjmy spolu 17,600 35,900
grant skládka 2,116
rezervný fond 1,663
fond rozvoja bývania 60
sociálny fond 84
komerčné úvery 44,000
príjmové finančné operácie 45,807

PRÍIJMY SPOLU 388,133 371,095

Podrobný popis rozpočtu mesta 
nájdete na www.sala.sk

rozpočet
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INVEStÍcIE:
V roku 2008 sú naplánované investície vo 

výške cca 27 miliónov Sk. V investíciách 
nie sú zahrnuté akcie financované zo štrukturál-

nych fondov EÚ, keďže nie je jasné, do akej miery 
bude mesto tieto fondy čerpať.

SPlÁcANIE úVEROV:
V  roku 2008 bude cca 13 miliónov Sk pou-

žitých na splácanie úverov. Zoznam úve-
rov a aktuálnu výšku nesplatenej istiny uvádzame 

v tabuľke. Okrem uvedených úverov mesto spláca 
aj rekonštrukciu ul. Vlčanská (v roku 2008 a 2009 
mesto splatí ešte po cca 5 miliónov Sk).

poskytovateľ 
úveru rok prijatia výška prijatého 

úveru účel úveru výška nesplatenej časti 
úveru k 31.12.07

OTP banka 1997 7 200 000 Sk výstavba bytov 4 385 809,04 Sk
ŠFRB I 2002 39 689 000 Sk výstavba bytov 32 392 414,88 Sk
ŠFRB II 2002 15 681 000 Sk výstavba bytov 12 798 141,78 Sk
Dexia banka 2003 13 000 000 Sk investície v r. 2003 6 578 113,00 Sk

Dexia banka 2005 25 000 000 Sk obslužná komuni-
kácia 20 294 088,00 Sk

Dexia banka 2006 5 000 000 Sk križovatka Olym-
pia 3 750 375,00 Sk

Dexia banka 2007 44 000 000 Sk pešia zóna 44 000 000,00 Sk
Invest 2005 10 000 000 Sk byty Rímska 7 601 396,00 Sk
SPOLU 131 800 337,70 Sk
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položka Sk
PC, tlačiarne, monitory – mest-
ský úrad 80 000

server na dokument manaž-
ment – mestský úrad 150 000

rozšírenie počítačovej siete 
– mestský úrad 50 000

kopírka do podateľne – mest-
ský úrad 300 000

projektové práce 4 400 000
spomaľovače: školy a spojnica 
Vlčanská/Budovateľská 350 000

rekonštrukcia križovatky Dolná 
– Vlčanská – Družst. 3 000 000

záchytné parkoviská Dolná, žel. 
stanica, Veča 3 000 000

rekonštrukcia Vlčanská – splát-
ka úveru 4 910 000

venčovisko pre psov – Veča 150 000
detské ihrisko 500 000

položka Sk
stanovištia kontajnerov 300 000
chodník a cyklotrasa Duslo 1 500 000
rekonštrukcia artézske studne 150 000
software pre mestskú knižnicu 150 000
MsKS – PC, notebook, tla-
čiarne 80 000

MsKS – ozvučenie 750 000
MsKS – nákup premietačky 2 000 000
MsKS – prístrešok na kultúrne 
akcie 300 000

cintorín – chodníky do novej 
časti 160 000

cintorín – búracie práce 400 000
cintorín – prístrešok pred 
obradnou sieňou 300 000

výstavba viacúčelového ihriska 
ZŠ Hollého 2 000 000 

školstvo, opravy, rekonštrukcie 2 000 000
SPOLU 26 980 000

rozpočet
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Poslanec H1 H2 H3 H4 H5 H6
Bartošovič Štefan, Ing. nepr nepr nepr nepr nepr nepr
Bečár Igor, MUDr. za za za proti proti za
Belický Jozef, Mgr. za zdrz za zdrz za proti
Botka František, Ing. za za zdrz nehl za zdrz
Dubis Tibor nehl nehl za zdrz nehl za
Gomboš Peter, RSDr. za za za nehl za proti
Grell Jozef, MUDr. za zdrz za nehl za zdrz
Gyurovszky László, Ing. za za za zdrz nehl zdrz
Hikkel Svetozár, MUDr. za za zdrz nepr za zdrz
Hollý Peter, Ing. za za za proti proti za
Husárik Jozef, Ing. za za za zdrz za proti
Kántor Marián, Ing. za za za zdrz zdrz za
Kmeťo Ján za za za proti zdrz za
Košičár Ladislav za za za za za proti
Kováč Ivan, Ing. nepr nepr nepr nepr nepr nepr
Lužica Michal, Ing. za za za proti za za
Mečiar Jozef, Ing. za zdrz za zdrz zdrz za
Mikula Tibor, Ing. za za za zdrz zdrz za
Polónyi Miroslav, Ing. za nehl nepr proti proti za
Psotová Helena, Ing. za za zdrz za za nehl
Stredanský Ľubomír, Ing. za za za proti zdrz za
Talajková Gabriela za za za zdrz zdrz za
Varsányi Jozef, Mgr. za nepr proti nehl za proti
Velasquézová Erika, Ing. za nehl za zdrz zdrz za
Veresová Milena za za za proti zdrz za
za/zdržal/proti 22/0/0 16/3/0 18/3/1 2/9/7 10/8/3 13/4/5
nepr – neprítomný (ospravedlnený), nehl – nehlasoval, zdrz – zdržal sa

hlASOVANIA POSlANcOV:

mestské zastupiteľstvo
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z a výsledky pedagogicko–výchovnej, umelec-
kej, publicistickej a verejnoprospešnej čin-

nosti bol ocenený pán Oldřich František Stanislav 
Korte, ktorý sa v minulom roku dožil 80–tych na-
rodenín. Narodil sa v Šali, kde prežil aj svoje rané 
detstvo. Hudobné vzdelanie získal na Konzervatóriu 
v Prahe, kde žije dodnes. Medzi jeho hudobné diela 
okrem iného patria – symfonická dráma Príbeh fláut, 
Klavírne sonáty a muzikál Piráti z Fortinie. Svetovú 
premiéru mal v divadle vo Viedni a československú 
premiéru v divadle ABC. Ako klavirista interpretoval 
vlastné skladby. Pri klavíri sa striedal s Jiřím Šlitrom 
a Rodolfom Roklom a mal vyše 3 000 vystúpení na 4 
kontinentoch. V oblasti publicistiky pôsobil ako hu-
dobný kritik, písal eseje, scenáre pre rozhlasové relá-
cie a spolupracoval s televíziou. 

Pre svoje politické názory bol viackrát väznený 
a živil sa rôzne – ako poľnohospodár, lesný a staveb-
ný robotník, občas pracoval ako závozník, kurič na 
lokomotíve, ale aj ako herec, žurnalista a cestovateľ. 
Nie náhodou bol v jednej životopisnej charakteristi-
ke označený ako „Bádateľ života“.

Cena mesta Šaľa za rok 2006 bola udelená Imri-
chovi Tankovi – in memoriam, ktorý počas svojho 
života otvoril v Šali prvú malú cukráreň a svoje skú-
senosti odovzdal ďalším generáciám pre udržanie 
tradície cukrárstva v Šali. Narodil sa v roku 1924 
v Tešedíkove. Ako dospievajúci odišiel študovať do 
Budapešti. V roku 1938 začínal v Cukrárenskej diel-
ni Bihar v Budíne. V Budapešti zostal až do januára 
1945. V roku 1949 si otvoril dielňu ako samostatný 
cukrár s podnikateľským povolením. Takto mohol 
fungovať len do roku 1950, pretože následne bolo 
malé podnikanie zrušené. Od roku 1953 pracoval pod 
Jednotou – spotrebným družstvom. O osamostatne-
nie sa znovu pokúšal v roku 1959, ale v roku 1960 
musel dielňu znovu odovzdať. V roku 1968 dielňu 
opäť otvoril. Po dvoch rokoch musel dielňu odovzdať 
do nájmu Galantskému komunálnemu podniku, kde 
pracoval až do prevratu. Od roku 1991 fungoval opäť 
ako živnostník. V dielni pripravoval vyše 60 druhov 
zákuskov, 10 druhov tort, čajového pečiva a slaného 
pečiva, a to denne cca 2 – 3 tis. kusov. Tieto smerovali 
prevažne do miestnych predajní, ale aj do Tešedíko-

cENA MEStA zA ROK 2006

MEStO 
OcENIlO 
ObČANOV
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va, Močenku, Selíc, Vlčian, Žihárca, Galanty, či Sen-
ca a Veľkých Úľan. K jeho vlastným špecialitám patrí 
kávové zrno, ale známe bolo aj jeho čajové pečivo. 
So svojou rodinou prevádzkoval dlho jedinú a veľmi 
známu cukráreň v Šali na Hlavnej ulici. Svojimi špe-
cialitami si získal meno nielen v meste, ale aj v širo-
kom regióne. Neskôr sa v rozšírených priestoroch na 
Dolnej ulici venoval tejto činnosti naďalej.

Pán Imrich Tanka mal rád svoju prácu, ktorá bo-
la preňho hobby a zároveň relaxom. Túto skutočnosť 
vystihuje aj jeho nasledovné vyjadrenie: „Z minulosti 
by som vrátil staré, milé cukrárničky, kde bola prí-
kladná obsluha, útulné prostredie, kde si príležitost-
ne sadli ľudia majúc čas, aby si dali pekné a dobré zá-
kusky a popíjali kávu, zabavili a zhovárali sa.“

Cenu mesta, udelenú Imrichovi Tankovi in memo-
riam, prevzala jeho manželka pani Aurélia Tanková.

Cena mesta Šaľa za rok 2006 bola udelená TJ 
Slávia zo SOUP v Šali. Prvá zmienka o existencii 

voltížneho oddielu v Šali je uvedená v roku 1983. 
Hlavná trénerka Jana Majdlenová, ktorá stála pri 
zrode tohto výnimočného oddielu, je veľkou osob-
nosťou celej slovenskej voltíže. Pod jej vedením sa 
šalianska voltíž stala absolútnou špičkou na Slo-
vensku a v posledných rokoch mimoriadne zvidi-
teľnila Slovensko na svetovej mape voltíže. V roku 
2005 získalo družstvo TJ SOUP Šaľa zlatú medai-
lu na Otvorených Majstrovstvách Európy v ta-
lianskej Brescii. Slovensko reprezentovali voltížni 
pretekári z TJ Slávia SOUP Šaľa na tohtoročných 
majstrovstvách Európy v maďarskom Kaposvári, 
kde získali historické dve medaily naraz. Ako je-
dinému oddielovému klubu sa podarilo získať dve 
medailové umiestnenia na týchto majstrovstvách, 
obe bronzové, obe z družstiev. Už po tretí rok 
za sebou sa voltížna ekipa vrátila zo šampionátu 
úspešne. Od roku 1989 až doteraz sú nepretržite 
držiteľmi titulu majstrov Slovenska vo voltíži.

P ri príležitosti „Dňa samosprávy“ MsZ oceni-
lo cenou mesta Šaľa za rok 2007 Ing. Imri-

cha Voleka, CSc. Počas totalitného režimu bol proti 
svojej vôli v pracovnom tábore, za čo ho v roku 1997 
zvolili za predsedu okresného klubu účastníkov nú-
tených prác v pracovných táboroch. Bol dlhoroč-
ným pracovníkom výskumu v podniku Duslo Ša-
ľa. Aktívne sa v roku 1989 podieľal na revolučných 
zmenách v našej krajine a v meste Šaľa. Dva roky 
bol poslancom bývalého Federálneho zhromaždenia 
a až do dnešných dní sa aktívne a nezištne podieľa 
na spoločenských zmenách.

Cena mesta za rok 2007 bola udelená Poľovníc-
kemu združeniu AGAČÁREŇ Veča. Toto Združe-
nie v roku 2007 oslavuje 50. výročie svojho vzniku, 
čo je nepochybne významné jubileum. V jarných 
mesiacoch r. 1957, pod vedením Jozefa Sabu, sa za-
čalo pracovať na tom, aby bol vytvorený poľovnícky 
revír, ktorý by hospodáril na pozemkoch katastrál-
neho územia Veča. Po jeho založení sa prvým hos-
podárom stal Imrich Pleidel st. Postupne boli prijí-
maní mladí členovia, ktorí začali prejavovať záujem 
nielen o úsek lovu, ale aj o strelecké preteky a iné 
aktivity. V roku 1972 došlo k zlúčeniu združenia Ve-

ča s Dlhou n/Váhom s názvom Šaľa Družba II., kto-
ré v rámci okresu patrilo neustále medzi popredné 
Združenia. Pribudli veľmi dobré výsledky na úseku 
kynológie a Osvetovej činnosti. Ako jediné uspora-
dúvalo Celoškolskú súťaž 5x5 mladých prírodoved-
cov na ZŠ Bernolákovej vo Veči. Usporadúvalo po-
ľovnícke výstavy pre deti a dospelých. Od r. 1990 sa 
časť Veča zo Združenia odčlenila a opäť hospodári 
na svojom teritóriu samostatne, pod novým názvom 
AGAČÁREŇ Veča.

cENA MEStA zA ROK 2007
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P rimátor mesta udelil Cenu na základe 
svojho rozhodnutia v zmysle všeobecne 

záväzného rozhodnutia Ing. Deziderovi Mészá-
rosovi. Pán Mészáros pracoval v MsKS v Šali od 
15. 3. 2003 do 31. 10. 2007 v pracovnej pozícii 
zástupcu vedúcej MsKS. Už predtým mal bohaté 
skúsenosti s usporadúvaním kultúrnych podujatí 
z predchádzajúceho pôsobenia v mládežníckom 
klube SIK v Šali a tieto zúročil i v MsKS. V tan-
deme s Ing. Slavomírou Tóthovou priniesli mestu 
Šaľa mnoho veľkých i menších podujatí. Príprave 
a poriadaniu podujatí sa venoval so zanietením 
a celou svojou dušou, čím prispel k pozdvihnu-
tiu kultúry v našom meste. V tomto období sa 
zrodili v našom meste festivaly medzinárodné-
ho a celoslovenského rozsahu ako napr. filmo-
vý a hudobný festival, organizovaný v mnohých 
európskych krajinách Mediawave a festival etno 
a worldmusic Colourfest a podujatia miestneho,  
resp. regionálneho charakteru Večianske slávnos-
ti a Šaliansky jarmok.

Primátor mesta udelil ocenenie šalianskemu 
výtvarníkovi a karikaturistovi Mgr. Art. Miro-
slavovi Regitkovi – ilustrátorovi časopisu Fifík, 
reklamných a knižných ilustrácií – predovšetkým 
detských rozprávok a povestí, ale aj učebníc Ma-
tematiky pre ZŠ, tvorcovi grafík a karikatúr pria-
teľov, známych, verejne známych osobností, poli-
tikov a v neposlednom rade aj postavy MAŤKA 
zo súťaže slovenských povestí Šaliansky Maťko 
J.C.Hronského. Narodil sa v 1965 v Hnúšti-Likie-
ri. V roku 1995 ukončil štúdium v Bratislave na 
VŠVU u profesora Dušana Kállaya – odbor voľná 
grafika a knižná tvorba. Tvorí a žije v Šali – Veči. 
Svojou tvorbou prezentuje seba i naše mesto do-
ma aj v zahraničí.

Cenu primátor mesta udeľuje spoločnosti 
ProCS s.r.o Šaľa, ktorá v tomto roku slávi 15. 
výročie svojho vzniku. Vyprofilovala sa z útvaru 

automatizovaných systémov riadenia technolo-
gických procesov v Dusle, š.p. Šaľa. V priebehu 
svojej podnikateľskej činnosti sa ProCS postup-
ným rozvojom a zdokonaľovaním zaradila medzi 
popredné spoločnosti, pôsobiace na domácom 
trhu v oblasti priemyselnej automatizácie. Hlav-
nou konkurenčnou výhodou spoločnosti sú silné 
inžinierske kapacity a široký sortiment služieb, 
ktoré poskytuje zákazníkom. Zámerom ProCS 
je ďalej rozvíjať silnú a zdravú spoločnosť uzná-
vanú nielen na domácom, ale aj zahraničnom 
trhu, ktorá bude uspokojovať požiadavky zákaz-
níkov k maximálnej spokojnosti. Prostriedkom, 
ako tento zámer dosiahnuť, je neustále sledova-
nie a prispôsobovanie sa vývoju technologického 
pokroku, potrebám zákazníkov, samozrejmosťou 
je zvyšovanie kvalifikácie, zodpovednosti a spo-
lupatričnosti zamestnancov.

cENA 
PRIMÁtORA 
MEStA ŠAĽA 
zA ROK 2007
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Mgr. Art. Miroslav Regitko si prevzal cenu pri-
mátora mesta Šaľa za rok 2007 a podpísal sa do 
pamätnej kroniky mesta.

ceny primátora
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ANKEtA
M esto Šaľa bolo oslovené Slovenskou agentúrou pre 

rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v súvislosti 
s možným etablovaním zahraničného výrobcu pneumatík 
a s pripravovanou megainvestíciou výstavby závodu na Slo-
vensku. Zámer podlieha povinnosti posudzovaniu v zmys-
le zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie.

Investícia by sa mala dotýkať cca 45 ha územia v mestskej 
časti Veča v tesnej blízkosti spoločnosti Duslo a.s. Celkovo 
sa očakáva vytvorenie 1 100 pracovných miest po dobudo-
vaní kapacít závodu, ktorý má byť postavený a následne aj 
fungovať na princípe dodržiavania všetkých legislatívnych  
úprav a štandardov ochrany životného prostredia upra-
vujúcich takýto druh činnosti. 

Vychádzajúc z charakteru výroby je predpoklad rozvoja 
pozitívnej spolupráce a nadviazania odberateľsko - dodáva-
teľských vzťahov so spoločnosťou Duslo a.s.

Zároveň rozsah investície zvyšuje tlak na urýchlenie vý-
stavby cestného obchvatu mesta Šaľa.

Zástupcovia spoločnosti požiadali mesto o vykonanie 

predbežného prieskumu akceptácie tohto zámeru medzi 
obyvateľmi mesta, teda výstavby závodu na výrobu pneu-
matík v okolí mesta.
V tejto súvislosti sa obraciame na občanov mesta Šaľa a ši-

rokú verejnosť s nasledovnou otázkou:
Investíciu na výrobu pneumatík v katastri mesta Šaľa:

	 a)	vítam
	 b)	vnímam	skôr	pozitívne
	 c)	vnímam	skôr	negatívne
	 d)	odmietam
	 e)	neviem	posúdiť	

Svoje názory vyjadrené prostredníctvom tejto ankety 
v termíne do 10. 1. 2008 doručte:

osobne resp. zasielajte na: 
Mestský úrad v Šali, 
Referát pre rozvojovú stratégiu, 
Námestie Sv. Trojice 7,
927 15 Šaľa

fax: 031 / 770 6021 
e-mail: mesto@sala.sk 
prostredníctvom SMS centra: 0911 117 127, 
forma: ANKETA_odpoved 

»

»

»
»
»

StE zA VýRObu PNEuMAtÍK V ŠAlI?

ElEKtRONIcKé dOtAzNÍKY – VYhOdNOtENIE

N a internetovej stránke prebiehajú elektronické do-
tazníky, v ktorých môžte vyjadriť názor na aktuálne 

témy. V tomto mesačníku zverejňujeme výsledky dotazní-
kov o mestskej hromadnej doprave a o situácii v doprave. 

počet autobusov 
je dostatočný

odchody autobusov 
sú nastavené správne

trasy MHD sú 
určené správne

úroveň cesto-
vania je dobrá

úplne súhlasím 0% 2% 10% 2%
skôr súhlasím 26% 16% 40% 16%
rovnako 16% 18% 22% 24%
skôr nesúhlasím 26% 26% 20% 34%
vôbec nesúhlasím 32% 32% 8% 22%
nevyjadrujem sa 0% 6% 0% 2%

Dopravná 
situácia v meste

dopravná situácia v meste je zlá svetelná signalizácia je nasta-
vená správne

súhlasím so zjednosmernením 
dopravy vo Veči

úplne súhlasím 57% 4% 18%
skôr súhlasím 37% 38% 29%
rovnako 3% 10% 8%
skôr nesúhlasím 3% 29% 10%
vôbec nesúhlasím 0% 13% 10%
nevyjadrujem sa 0% 6% 25%

Na otázku, čo treba v doprave riešiť prioritne, odpovedali respondenti nasledovne:
1. obchvat mesta, 2. križovatka Trikota, 3. rekonštrukcia ciest, 4. rekonštrukcia chodníkov, 5. parkovacie plochy

ĎALŠIE ELEKTRONICKé DOTAzNÍKY NA www.SALA.SK

MHD
Respondenti 
v dotazníku vyjad-
rili nespokojnosť 
s počtom autobusov 
a s časmi odchodov 
autobusov. Naopak, 
trasovanie MHD 
vnímajú pozitívne.

anketa
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PYROtEchNIKA NA NÁMEStÍ SV. tROjIcE 

zAKÁzANÁ Aj NA SIlVEStRA!
Všeobecne záväzné nariadenie 6/2003 o používaní zá-

bavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa
§1

(1) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto všeobecne 
záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“ rozume-
jú pyrotechnické predmety na zábavné účely, uvedené 
v prílohe tohto nariadenia.

(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia 
rozumejú všetky miesta určené na verejné užívanie, naj-
mä ulice, námestia, parky, cesty, chodníky, parkoviská, 
spoločné priestory obytných domov, zeleň, trhoviská, 
detské ihriská.

§ 2
(1) Priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 48 zá-

kona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o priestupkoch“) je používanie zábavnej pyrotechniky na 
verejných priestranstvách mesta Šaľa.

(2) Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám alebo 
spoločne s inými, ak nie je organizátorom registrované-
ho verejného kultúrneho podujatia spojeného s použi-
tím zábavnej pyrotechniky

a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestran-
stvách mesta Šaľa, s výnimkou 31. decembra od 18.00 h 
do 1. januára do 3.00 h; týmto nie je dotknutý zákaz po-
užívania pyrotechnických predmetov podľa osobitného 
predpisu1,

b) použije zábavnú pyrotechniku na Námestí Sv. Trojice a to 
aj v čase uvedenom pod písmenom a)

c) organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v pís-
menách a) a b).

(3) Za priestupok podľa odseku (2) možno podľa § 48 záko-
na o priestupkoch uložiť pokutu do 1000 Sk, v blokovom 
konaní do 500 Sk.

(4) Za priestupok podľa odseku (2) možno uložiť aj prepad-
nutie veci podľa § 15 alebo zhabanie veci podľa § 18 zá-
kona o priestupkoch.

(5) Výnos z pokút je príjmom mesta Šaľa.
§ 3

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mest-
ská polícia mesta Šaľa.

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2003 
o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa

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

ohňopády a blikavky, malé ohnivé kolesá a fontány, lietajúce 
motýle, búchacie guličky, vystreľovacie konfety, rímske sviece, 
fontány, gejzíry, minivýbušky, vystreľovacie puzdrá alebo ra-
kety s náplňou farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, fareb-
né dymy, bengálske ohne, malé talianske bomby (malé italské 
pumy), delové rany, ohňopády, rôzne druhy rakiet a vystre-
ľovacích efektov, veľké japonské slnká, petardy, megapetardy 
a iné pyrotechnické prostriedky určené na vyvolávanie zvuko-
vých a svetelných efektov

M estská polícia Šaľa upozorňuje občanov 
mesta na platnosť Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábav-
nej pyrotechniky na území mesta Šaľa.

Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto vše-
obecne záväzného nariadenia rozumejú pyrotech-
nické predmety na zábavné účely. 

Priestupku sa dopustí ten, kto použije zábavnú 
pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta 
Šaľa, pričom verejným priestranstvom sa na účely 
tohto nariadenia rozumejú všetky miesta určené na 
verejné užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, 
chodníky, parkoviská, spoločné priestory obytných 
domov, zeleň, trhoviská, detské ihriská.

Ďalej sa priestupku dopustí ten, kto sám alebo 
spoločne s inými použije zábavnú pyrotechniku na 
verejných priestranstvách mesta Šaľa, s výnimkou 

31. decembra od 18.00 h do 1. januára do 3.00 h, 
alebo organizuje alebo inak napomáha takejto čin-
nosti. 

Toto sa však netýka osoby, ktorá je organizátorom 
registrovaného verejného kultúrneho podujatia spo-
jeného s použitím zábavnej pyrotechniky.

Na Námestí sv. Trojice platí celoročný zákaz pou-
žívania zábavnej pyrotechniky.

Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu 
do 1 000 Sk, v blokovom konaní do 500 Sk a tak-
tiež možno uložiť sankciu prepadnutia veci alebo 
ochranné opatrenie zhabania veci.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykoná-
va Mestská polícia mesta Šaľa, ktorá bude v období 
sviatkov intenzívnejšie monitorovať a riešiť občanov, 
ktorí sa dopustia priestupku proti tomuto nariade-
niu. 

POzOR NA PYROtEchNIKu!

všeobecne záväzné nariadenie
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uPOzORNENIE PRE MAjItEĽOV 
StARých VOzIdIEl

M estský úrad, referát životného prostredia 
OTČ, upozorňuje občanov ako aj právnické 

osoby, ktorí chcú staré vozidlo vyradiť z evidencie, na 
nasledujúce skutočnosti: 

1. staré vozidlo, ktoré je odpadom, je jeho držiteľ po-
vinný odovzdať osobe vykonávajúcej zber starých 
vozidiel – § 51 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o od-
padoch v znení neskorších noviel (ďalej len zákon 
o odpadoch), 

2. Okresný dopravný inšpektorát odhlási z evidencie 
iba tie staré vozidlá, ktorých majiteľ bude mať prá-
voplatný doklad o jeho zákonnom odovzdaní na 
zberné miesto, ktoré má na túto činnosť prísluš-
ný súhlas v zmysle zákona o odpadoch (v našom 
meste je to zberné miesto spoločnosti SPEKO Šaľa, 
s.r.o. na Diakovskej ceste).

Preto vo vlastnom záujme pri odovzdávaní starého 
vozidla do zberného miesta žiadajte od jeho prevádz-
kovateľa preukázanie sa súhlasom v zmysle zákona. 
Pre vašu informáciu uvádzame ustanovenia zákona 
o odpadoch o tom, kto môže vykonávať zber starých 
vozidiel:

„(1) Zber starých vozidiel môže vykonávať práv-
nická osoba alebo fyzická osoba, ak

a) jej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel pod-
ľa § 7 ods. 1 písm. l),

b) zber vykonáva pre spracovateľa starých vozidiel, 
s ktorým má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu, 
alebo pre svoju potrebu, ak je sama spracovateľom 
starých vozidiel,

c) vystavuje v mene spracovateľa starých vozidiel po-
tvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie 
[§ 52 ods. 1 písm. k)],

d) zber vykonáva výhradne na účel prepravy starých 
vozidiel na ich spracovanie spracovateľovi starých 
vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám 
spracovateľ starých vozidiel,

e) pri zbere nepožaduje poplatok alebo inú platbu od 

osôb, od ktorých staré vozidlá prevzala.“ (§ 52a, 
ods. 1 zákona o odpadoch)

Pre vydanie potvrdenia o prevzatí starého vo-
zidla je nevyhnutné, aby držiteľ vozidla:

1. pristavil staré vozidlo u právnickej alebo fyzickej 
osoby vykonávajúcej zber,

2. priniesol originál veľkého technického preukazu,

3. predložil občiansky preukaz,

4. ak staré vozidlo odovzdáva iná osoba ako držiteľ 
vozidla je potrebné predložiť splnomocnenie na 
odovzdanie starého vozidla na spracovanie podpí-
sané držiteľom vozidla,

5. ak je držiteľom vozidla právnická osoba, odovzdať 
vozidlo môže len osoba splnomocnená konateľom 
na odovzdanie vozidla, t.j. splnomocnenie s pod-
pisom konateľa a pečiatkou firmy.

Podmienky, za ktorých môže byť vozidlo odo-
vzdané na spracovanie:

1. vozidlo musí byť fyzicky prítomné pri odovzdá-
vaní, inak nemôže byť v žiadnom prípade vydané 
potvrdenie,

2. ak sa číslo karosérie na vozidle nezhoduje s čís-
lom v TP, takéto vozidlo nie je možné odovzdať 
na spracovanie!!!

3. vozidlo musí mať čitateľné identifikačné znaky 
(číslo karosérie),

4. ak vozidlo nemá motor, alebo je vo vozidle iný mo-
tor ako uvedený v TP, vydá sa potvrdenie o pre-
vzatí starého vozidla na spracovanie, pričom do 
potvrdenia sa uvedie zistený skutočný stav a dr-
žiteľ vozidla preberá zodpovednosť za naloženie 
s motorom.

Ing. Edita Haládiková
referát ŽP OTČ

»

»

informácie
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KONtAjNERY NA zbER PlAStOV 

Od NOVéhO ROKA NA VŠEtKých 
SÍdlISKÁch

M nohí z obyvateľov mesta si určite všimli žlté 
kontajnery na uliciach Vlčanská a Budova-

teľská. Tu prebiehal experimentálny zber plastového 
odpadu prostredníctvom kontajnerov.

Na základe výsledkov experimentu, ako aj na zá-
klade rokovaní a dohovoru so spoločnosťou SITA 
Slovensko, a.s., oznamujeme občanom mesta, býva-
júcim na všetkých sídliskách mesta, že od nového 
roka budú môcť zbierať plasty prostredníctvom špe-
ciálnych kontajnerov. Kontajnery zakúpi spoločnosť 
SITA Slovensko, a.s. a takisto vývoz bude zabezpe-
čovať na vlastné náklady. (v rodinných domoch bude 
tento zber prebiehať naďalej formou zberných vriec). 

Na sídliskách bude začiatkom roka (presný termín 
závisí od dodania kontajnerov) rozmiestnených cel-
kom 100 ks žltých kontajnerov na zber plastového 
odpadu. Budú umiestnené takmer na každom stano-
višti kontajnerov tak, ako sú umiestnené kontajnery 
na zber skla, v dostupnej vzdialenosti pre každého. 
Týmto krokom sa separovanie dostane bližšie aj 
k občanom bývajúcim na sídliskách. 

Do uvedených kontajnerov bude možné odkla-
dať plastové odpady rôzneho druhu (nápojové fľaše 
rôznej veľkosti, čisté plastové kelímky, rôzne výrobky 

z pevných plastov, ako sú kvetináče, vešiaky, misky, 
podnosy, hračky a iné plastové odpady). Frekvencia 
vývozov bude závisieť od naplnenosti kontajnerov. 

V záujme zachovania čistoty separátov (tieto sa 
následne ručne dotrieďujú), je potrebné, aby do sa do 
týchto kontajnerov nevhadzovali iné odpady (zmie-
šané odpady z domácností), ktoré by obsah celého 
kontajnera mohli znehodnotiť. 

Veríme, že túto aktivitu privítate ako ďalší krok 
k skvalitneniu separovania a ochrane nášho životné-
ho prostredia. 

Ing. Edita Haládiková
referát ŽP OTČ

MIMORIAdNE VýVOzY KOMuNÁlNEhO 
OdPAdu POČAS SVIAtKOV

V  záujme zabezpečenia čistoty a poriadku na 
verejných priestranstvách počas vianočných 

a novoročných sviatkov budú uskutočnené okrem 
zvyčajných vývozov komunálneho odpadu aj mimo-

riadne vývozy 1 100 litrových kontajnerov (tab. 1).
Vývoz 110 litrových KUKA nádob budú v dňoch, 

ktoré padnú na deň sviatku, nahradené v dňoch, ako 
je to uvedené v tab. 2. 

tab. č. 1: Vývoz – 1 100 litrové kontajnery

Deň + dátum Poznámka
nedeľa 23. 12. 2007 mimoriadny vývoz
streda 26. 12. 2007 mimoriadny vývoz
nedeľa 30. 12. 2007 mimoriadny vývoz
štvrtok 03. 01. 2008 mimoriadny vývoz

tab. č. 2: Vývoz – 110 litrové KUKA nádoby

nedeľa 23. 12. 2007 vývoz namiesto 
25. 12. 2007

sobota 29. 12. 2007 vývoz namiesto 
01. 01. 2008

Ostatné vývozy budú realizované tak, 
ako zvyčajne.

Bližšie informácie na referáte ŽP OTČ, tel. č. 770 5981–3, kl. 223

OzNAM
VýVOz „zElENéhO“ OdPAdu

O znamujeme občanom mesta, že „ze-
lený“ odpad zo záhrad rodinných 

domov sa bude vyvážať aj v r. 2008 a to  cca 
od polovice februára. Termín oznámime ob-
vyklým spôsobom (letákmi, prostredníctvom 
mestských novín). Posledný vývoz v tomto 
roku bol realizovaný 24. novembra 2007.

Bližšie informácie na referáte ŽP OTČ, 
tel. č. 7705981-3, kl. 223

informácie
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N a základe zhodnotenia rizika výskytu pôvodcu 
trichinelózy u ošípaných zabíjaných u chovateľa 

pre súkromnú domácu spotrebu a u ostatných vníma-
vých divo žijúcich zvierat vrátane nálezov u líšky hr-
dzavej v jednotlivých regiónoch Slovenska, Regionálna 
veterinárna a potravinová správa Šaľa na základe listu č. 
3072/2007–235 Štátnej veterinárnej a potravinovej sprá-
vy SR vydáva toto usmernenie, ktoré sa týka uplatnenia 
§ 23 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. ošípaných za-
bíjaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu:
1. Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú do-

mácu spotrebu (ďalej len „domáce zabíjačky“), ak bo-
lo zabíjanie zvierat nahlásené Regionálnej veterinár-
nej a potravinovej správe Šaľa aspoň jeden pracovný 
deň vopred. 

a) Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej, ktorý vykonáva do-
mácu zabíjačku (ďalej len „chovateľ“), je povinný tú-
to skutočnosť nahlásiť Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe Šaľa (ďalej len „RVPS“) najmenej 
jeden pracovný deň vopred v čase 7.30 – 15.00 hod.

b) Chovateľ nahlasuje domácu zabíjačku telefonicky ale-
bo inou formou napr.: písomne (písomnosť musí byť 
doručená príslušnej RVPS najneskôr jeden pracovný 
deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky), 
faxom, e–mailom. Pri nahlásení uvedie tieto údaje:
meno a adresu chovateľa, ktorý vykonáva domácu 
zabíjačku
okres
plánovaný dátum domácej zabíjačky
telefónne číslo chovateľa.

2. Na základe doterajšieho monitoringu bola epizooto-
logická situácia v regióne Šaľa zhodnotená ako priaz-
nivá, z toho dôvodu sa odber vzoriek na vyšetrenie 
trichinella spiralis zastavuje.
Žiadam starostov obecných úradov o súčinnosť, aby 

vhodným spôsobom informovali občanov o uvádzaní 
príslušného usmernenia do praxe.

MVDr. Jozef Kopáčik CSc.
regionálny veterinárny lekár

riaditeľ RVPS Šaľa

»

»
»
»

K rajský dopravný inšpektorát krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Nitre sa touto cestou 

obracia na širokú verejnosť v snahe pozitívne ovplyvniť 
vývoj dopravno – bezpečnostnej situácie v Nitrianskom 
kraji. V poslednom období zaznamenávame nepriazni-
vý vývoj dopravnej nehodovosti nemotorových účastní-
kov cestnej premávky. Ide o chodcov a cyklistov, ktorí 
patria k tej najohrozenejšej skupine účastníkov cestnej 
premávky.

Z celkového počtu: 68 usmrtených osôb pri doprav-
ných nehodách v nitrianskom kraji zaznamenaných za 
obdobie 10 mesiacov roka 2007, bolo takmer 50% ne-
motorových účastníkov cestnej premávky.

Je potrebné si uvedomiť, že každý chodec, aj cyklista 
je vystavovaný určitému riziku a je len v jeho záujme, 
aby sa snažil toto riziko čo možno najviac eliminovať. Za 
týmto účelom je treba dbať na to, aby chodci aj cyklisti 
boli vždy dobre viditeľní, pohybovali sa spôsobom, aký 
im zákon o premávke na pozemných komunikáciách 

predpisuje, používali pri prechádzaní cez cestu vyzna-
čené priechody pre chodcov a uvedomovali si zároveň aj 
podmienky vodičov za volantom.

Je potrebné zdôrazniť, že aj cyklista je v zmysle zá-
kona vodičom nemotorového vozidla, platí pre neho 
zákaz požívania alkoholických nápojov, čo mnohí často 
podceňujú. Znovu upozorňujeme na údaje zo štatistiky, 
ktoré hovoria o tom, že takmer pri každej 16-tej nehode 
bol u účastníka nehody zistený alkohol.

Veľmi dobre sa osvedčili preventívne opatrenia KDI 
KR PZ vykonávané v dohľade nad bezpečnosťou cestnej 
premávky, v rámci ktorých hliadky poskytovali chod-
com reflexné prvky a cyklistom osvetlenie pre zlepšenie 
ich viditeľnosti.

Je však treba poukázať aj na nepopulárnejšie a teda 
represívne pôsobenie hliadok, kedy bolo zistené vo via-
cerých prípadoch požívanie alkoholu cyklistami, čím 
sa títo dopúšťajú závažného priestupku.

REGIONÁlNA VEtERINÁRNA 
A POtRAVINOVÁ SPRÁVA ŠAĽA
Školská 5, 927 01 Šaľa, tel: 031 / 770 2170, 771 51 77, fax: 031 / 770 74 91, e–mail: rvssao@svssr.sk

Usmernenie na monitorovanie pôvodcu zoonózy Trichinella 
u ošípaných zabíjaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu 

dOPRAVNý INŠPEKtORÁt uPOzORňujE

OhROzENÍ chOdcI A cYKlIStI

informácie
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NóRSKY fINANČNý MEchANIzMuS SlOVENSKÁ REPublIKA 

fINANČNý MEchANIzMuS EhP
V ýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie ne-

návratného finančného príspevku na podprojekt 
v rámci Blokového grantu financovaného z Finančného 
mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo 
štátneho rozpočtu SR

Blokový grant (BG) Program na podporu ochrany ľud-
ských práv je blokový grant na podporu mimovládnych or-
ganizácií sprostredkovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti. 
Je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho 
finančného mechanizmu, ktorého donormi sú Island, Lich-
tenštajnsko a Nórsko.

Celkovým cieľom Blokového grantu na podporu ochra-
ny ľudských práv je prostredníctvom podpory inovatívnych 
a pilotných projektov vytvárať účinné nástroje na odstraňo-
vanie spoločenských stereotypov a predsudkov, posilnenie 
súdnictva a aktivít v oblasti presadzovania ľudských práv, 
multikultúrneho života a nediskriminácie; dodržiavanie 
a rešpektovanie princípov právneho štátu, demokracie, ľud-
ských práv a slobody.

Program na podporu ochrany ľudských práv bude reali-
zovaný prostredníctvom udelenia nenávratného finančné-
ho príspevku (NFP) mimovládnym organizáciam v nasle-
dujúcich štyroch prioritách (oblastiach podpory):

I. Priorita: podpora ochrany ľudských práv
Špecifickým cieľom priority je zvýšenie predpokladov na 

uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd v spoloč-
nosti a posilnenie kapacity MVO pôsobiacich v tejto ob-
lasti

II. Priorita: podpora práva na rovnaké 
zaobchádzanie

Špecifickým cieľom priority je podpora práva na rovnosť 
a nediskrimináciu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní 
práva na rovnaké zaobchádzanie.

III. Priorita: posilnenie súdnictva
Špecifickým cieľom priority je posilnenie vnútornej ka-

pacity a dôveryhodnosti súdnictva a štátnej správy a zvýše-
nie právneho povedomia občanov.
IV. Priorita: posilnenie multikultúrneho prostredia

Špecifickým cieľom priority je zlepšenie kvality vzťahov 
v multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na obhajobu a pre-
sadzovanie záujmov znevýhodnených skupín.

Organizácia oprávnená žiadať o nenávratný finančný 
príspevok na podprojekt musí spĺňať nasledujúce kritériá. 
Organizácia musí:
• byť neštátna a nezisková organizácia
• byť registrovaná v Slovenskej republike;
• byť otvorená v otázke členstva a nesmie podmieňovať 

členstvo alebo podporu náboženskou alebo politickou 

príslušnosťou;
• preukázať oblasť pôsobenia vo svojich registračných do-

kumentoch;
• byť priamo zodpovedný za realizáciu podprojektu, na kto-

rý žiada nenávratný finančný príspevok, nesmie vystupo-
vať len ako sprostredkovateľ aktivít podprojektu;

• predložiť podprojekt, ktorý je po obsahovej stránke v zho-
de s cieľom priorít uvedených v článku 1.2. ;

• byť z hľadiska personálnej aj finančnej kapacity pripravený 
realizovať podprojekt.

a) občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;

b) nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách 
a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov;

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 
služby podľa Zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 
35/2002 Z.z.);

d) neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o ne-
investičných fondoch;

e) sociálny partner (napr. odborový zväz, zamestnávateľské 
organizácie)

f) Slovenský červený kríž (zák. č. 84/1994 Z.z.).
4.2 Všeobecné podmienky podpory

Minimálna výška NFP na jeden podprojekt – žiadosť: 
20 000,– EUR, t.j 673 600,– SKK
Maximálna výška NFP na jeden podprojekt – žiadosť: 
80 000,– EUR, t.j. 2 694 400,– SKK
Žiadateľ o poskytnutie NFP je povinný spolufinancovať 

projekt vo výške 10% celkových oprávnených nákladov 
podprojektu. Pod pojmom spolufinancovanie rozumieme 
iné/vlastné finančné prostriedky žiadateľa na financovanie 
predkladaného podprojektu. Oprávnené výdavky KP môžu 
byť taktiež v nefinančnej podobe, špecifikovanej v bode 2.2. 
Podrobných ustanovení o oprávnenosti výdavkov FM EHP 
a NFM 2004–2009.

zverejnenie výzvy: 22. 11. 2007
Uzávierka prijímania žiadostí: 4. 2. 2008

zverejnenie výsledkov výberu podprojektov: 24. 3. 2008
Maximálna dĺžka realizácie podprojektu je 24 mesiacov.

Nadácia otvorenej spoločnosti plánuje prerozdeliť v prie-
behu rokov 2007 a 2008 celkom 1 588 236,– EUR t.j. 53 491 
788,48 SKK.

Ďalšie informácie na www.sala.sk a www.osf.sk. 

•

•

informácie
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Nadnárodný workshop a projektové stretnutie v Ljubljane k projektu EFFCOBUILD

ENERGEtIcKÁ EfEKtÍVNOSť 
PRI ObNOVE budOV

V  dňoch 22. – 24. 10. 2007 sa konal nadnárodný 
workshop pod názvom Komunálne opatrenia na 

stimuláciu energetickej efektívnosti pri obnove budov, kto-
rého sa zúčastnili pracovníčky Mestského úradu v Šali Ing. 
Daša Danadová a Ing. Eliška Vargová. V zmysle projektové-
ho plánu bol workshop sprievodným podujatím stretnutia 
projektových partnerov EffCoBuild v Ljubljane.

Organizátorom workshopu ako aj projektového stretnu-
tia bol slovinský partner ZRMK v spolupráci s mestom Jese-
nice, ktoré patrí medzi pilotné komunity projektu spoločne 
aj s mestom Šaľa.

V rámci nadnárodného workshopu bol prezentovaný 
projekt EffCoBuild a jeho ciele projektovou koordinátorkou 
Alice Sedmidubsky OGUT (na obrázku), z Rakúskej spo-
ločnosti pre životné prostredie a techniku. Okrem toho bol 
prezentovaný aktuálny stav koncepcie opatrení pre zateple-
nie budov a najlepšie príklady energeticky efektívnych opat-
rení s dôrazom na prestavbu východnej časti obce Eggesin 
zástupkyňou Berlínskej energetickej agentúry

Koncepciu opatrení pre obnovu budov v Thalgau a naj-
lepšie príklady s dôrazom na kontrakting – energetické 
úspory v Thalgau a opatrenia na motiváciu občanov pred-
stavila zástupkyňa SIR– Salzburg, Rakúsko.

Šaľa prezentovala Situáciu v energetickom sektore mesta. 
Jesenice oboznámili účastníkov s koncepciou opatrení pre 
obnovu budov v Jeseniciach a najlepšie príklady s dôrazom 
na benchmarking bytov v podaní zástupkyne z Gradbeni 
inštitut ZRMK Ljubljana.

Projektové stretnutie pokračovalo diskusiami o 4. pra-
covnom balíku aktivít WP 4, ktorý sa týka koncepcie opat-
rení a nasledujúcich krokov projektu v jednotlivých pilot-
ných mestách

Realizácia projektu EffCoBuild sa začala začiatkom roka 
2006 a bude prebiehať ešte do júna 2008. Dovtedy nás čaká 
ešte množstvo úloh a aktivít.

Jednou z nich je aj finálna podoba koncepcie opatrení, 
z ktorej sa bude implementovať pilotný projekt. V súčas-
nosti pracujeme na finalizácii brožúry „10 naj príkladov 
opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti budov“. Cie-
ľom pripravovanej brožúry je podať inšpiráciu vlastníkom 
nehnuteľností v podobe úspešne zrealizovaných aktivít, po-
skytnúť odporúčania a typy pre cieľovú skupinu vlastníkov 

bytov v témach ako sú: napr. revízie kotlov, typy pre zateple-
nie, kontakty, linky, kde nájdu viac informácií, energetické 
pasy, audity.

Budúce a zároveň aj posledné projektové stretnutie sa 
bude konať v marci 2008 v Salzburgu, pričom aktivity pro-
jektu by mali byť ukončené do konca júna 2008.

Touto cestou ďakujeme spoločnostiam a spoločenstvám 
vlastníkov bytov, ktoré boli ochotné poskytnúť informácie 
do pripravovanej brožúry.

Stručne o projekte EffCoBuild.
Cieľom projektu EffCoBuild je prekonať existujúce barié-

ry vo využívaní potenciálu energetických úspor, využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež znižovanie spotreby 
energie zlepšením energetickej efektívnosti budov na ko-
munálnej úrovni.

Tento projekt je realizovaný vo verejných budovách na 
príkladoch pilotných komunít Talgau (A), Eggesin (D), Šaľa 
(SK) a Jesenice (SL). Mal by demonštrovať, že ochrana ži-
votného prostredia môže pozitívne pôsobiť na ekonomické 
výhody pre región.

Pozornosť je venovaná špecifickým štruktúram starých 
aj nových členských krajín EÚ, ktoré si vyžadujú odlišný 
prístup a to umožňuje aktívnu výmenu poznatkov o inova-
tívnych riešeniach. 

Bližšie informácie o tomto projekte vám v prípade záuj-
mu poskytneme osobne.

Ing. Eliška Vargová
RRS a ŠF

Právna odvolávka: Tento článok bol pripravený projektovým 
partnerom Mestom Šaľa. Výhradná zodpovednosť za obsah tejto 
publikácie je na autoroch. Publikácia nevyhnutne neodráža názor 
Európskeho Spoločenstva. Európska Komisia nie je zodpovedná za 
akékoľvek použitie v nej obsiahnutých informácií.

informácie
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Dňa 27.11.2007 o 21.10 hod. nás OO PZ požiadalo 
o spoluprácu, nakoľko sa na ul. Narcisová 21–ročný G. 
K. zo Šale s nožom vyhrážal, že spácha samovraždu. Na 
miesto privolaná RZP. Vec rieši OO PZ.
Dňa 28.11.2007 o 10.05 hod. venčila 58–ročná Z. B. 
zo Šale svojho psa na voľno pri detskom ihrisku na ul. 
Okružná. Menovanej bola udelená blok. pokuta šekom 
vo výške 500,– Sk.
Dňa 29.11.2007 o 10.50 hod. nám tel. nahlásila sekretár-
ka ZŠ, že zo ZŠ J. Murgaša na ul. Horná, neznámy pá-
chateľ odcudzil časť oplotenia a vstupnú bránu do areálu. 
Prípad v riešení. 
Dňa 30.11. 2007 o 10.35 hod. sa dopustila drobnej krá-
deže v potravinách LUX na ul. SNP 30–ročná Z. C. zo 
Šale. Menovanej bola udelená bloková pokuta šekom 
1.000,– Sk.
Dňa 19.11.2007 o 21.20 hod. nám z dispečingu RZP 
Nitra nahlásili, že niekto hodil do vody Váhu chlapca. 
Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 17–ročného Ľ.M. 
zo Šale. Menovaný bol prevezený RZP do NsP v Šali na 
ARO. O stave syna bol vyrozumený otec.
Dňa 21.11.2007 o 20.15 hod. hliadka MsP pri bežnej 
kontrole zistila u 41–ročnej M. V. zo Šale porušenie VZN 
č.35 čl. 3 ods.2 nakoľko je majiteľkou 2 psov a v evidencii 
mestského úradu má zahláseného iba jedného. Menova-
nej bola uložená blok. pokuta 300,– Sk
Dňa 12.11. 2007 o 12.15 hod. nám oznámila 35–ročná R. 
H. zo Šale, že jej vo fotoateliéri na ul. Hollého neznámy 
páchateľ odcudzil kabelku, kde mala peňaženku, mobil-
ný telefón, doklady a kľúče od bytu. Prípad v riešení.
Dňa 13.11.2007 o 10.10 hod. na ul. SNP predával hodinky 
bez povolenia 29–ročný Š. R. z Ivanky pri Nitre. Menova-
nému bola uložená bloková pokuta šekom 500,– Sk.
Dňa 14.11.2007 o 15.05 hod. na ZŠ Pionierska 25–ročná 
H.D. zo Šale, odcudzila dievčenskú bundu a čiapku so 
šálom 37–ročnej M. B. zo Šale. Menovanej bola udelená 
bloková pokuta šekom 500,– Sk. Veci boli vrátené ma-
jiteľke.
Dňa 15.11.2007 o 13.00 hod. na ul. Lúčnej predával bez 
povolenia 25–ročný M. B. z Hájskeho ďalekohľad. Meno-
vanému bola udelená bloková pokuta šekom 500,– Sk.
Dňa 17.11.2007 o 12.35 hod. na ul. Narcisovej 24–roč-
ná P.F. z Rumunska predávala paplóny. Menovanej bola 
udelená bloková pokuta vo výške 500,– Sk. 
Dňa 8.11.2007 o 12.40 hod nám 79–ročný J. H. zo Šale 
oznámil, že ho neznámi muži uviedli do omylu a ukradli 
mu z bytu 7.500,– Sk. Založený PS.
Dňa 10.11.2007 o 22.45 hod nám anonym nahlásil, že 
pri reštaurácii Lucia sa bije väčší počet osôb. Po príchode 
hliadky sa na mieste nachádzali 23–ročný J.O., 22–ročný 
M.O. a 25–ročný Mk. O. zo Šale, ktorí na hliadku zaú-

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

točili verbálne a následne sa pokúsili aj o fyzický útok. 
Osoby boli za použitia donucovacích prostriedkov pred-
vedené na základňu, za účelom zistenia totožnosti. J. 
a M. O. na základni pokračovali v urážkach a nadávkach, 
z čoho bol zhotovený videozáznam. Mk. O. bol po bitke 
pri reštaurácii zranený, bola mu privolaná RZP, ktorá ho 
previezla do NsP na ošetrenie. Vec v riešení.
Dňa 2.11.2007 o 14.10 hod. sa v potravinách Centrál 
na ul. Štúrovej dopustil drobnej krádeže 27–ročný M. 
V., t.č. bez ulice. Menovaný riešený blokovou pokutou 
200,– Sk. 
Dňa 3.11.2007 o 21.50 hod. nám oznámil 38–ročný F.S. 
z Rakúska, prechodne Trnovec n/V, že mu NP odcudzil 
z OMV Mercedes znak spolu so spätnými zrkadlami. Ná-
sledne o 22.30 hod. bolo nahl., že na ul. Vlčanskej sa po-
dozrivo správajú dvaja nezn. páchatelia. Na mieste boli 
zadržaní 16–ročný P. K. zo Šale a 15–ročný K.Z. zo Šale. 
Menovaní sa priznali k uvedenej krádeži. P. K. riešený 
blokovou pokutou 500,– Sk a K. Z. riešený blok. pokutou 
300,– Sk.

»

»

MEStSKÁ POlÍcIA ŠAĽA

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa 
za november 2007:

Priestupok Názov priestupku

VZN 6 O používaní zábavnej pyro-
techniky 1

VZN 7 O podm. predaja výrobkov 
a poskyt. služ. na trhoviskách 6

VZN 8 O udrž.všeobecnej čistote a tvor-
be, ochrane a údržbe zelene 11

VZN 8/04 O miest.dan.a miest. popl.za 
komun.odp.a drob.stav.odpady 1

VZN 14 O státí voz. na park., odťah. 
voz. a odstraň.opustených voz. 9

VZN 35 O podmienkach a podrobnos-
tiach držania psov 16

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 83
§ 47 Verejný poriadok 35
§ 49 Občianske spolunažívanie 32
§ 50 Proti majetku 32
Zák.znač. Dopravné značky 24

315/96 O premávke na pozemných 
komunikáciách 1

Dopr. nehody 3
Trestné činy 6
Iné prípady 66
Spolu: 326
Blok. pokuty 30 pokút v celkovej  sume 9.300,-

mestská polícia
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V ŠAlI PRIbudlO už 
67 POČÍtAČOVých VOdIČÁKOV
V  okrese sa realizuje projekt vzde-

lávania učiteľov a zamestnancov 
školstva a mestského úradu. 

Školenia absolvovalo už 146 účast-
níkov, čím sa v tejto časti dostal projekt 
do svojej polovice. Z účastníkov školení 
už 72 účastníkov absolvovalo, pričom 67 
úspešne. Úspešnosť 93% je vynikajúca.

Spoločnosť CIT s.r.o. Bratislava za-
čala v okrese Šaľa realizovať v spolu-
práci so ZŠ Hollého a s mestom Šaľa 
projekt pod názvom „Európsky vo-
dičák – krok k vedomostnej spoločnosti.” Projekt 
je financovaný zo štrukturálnych fondov Európ-
skej únie, presnejšie z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF).

Súčasťou projektu je vyškolenie 300 frekven-
tantov v práci s počítačovou technikou a otesto-
vanie ich vedomostí a zručností s možnosťou zís-

kať certifikát ECDL – európsky počítačový 
„vodičák“. Projekt sa realizuje v období 
marec 2007 až september 2008. Skupina 
300 účastníkov je rozdelená nasledovne: 
200 učiteľov základných a stredných škôl 
okresu Šaľa a 100 zamestnancov mestské-
ho úradu a nepedagogických zamestnan-
cov škôl.

Frekventanti absolvujú školenie 
v rozsahu 40 hodín, na ktorom sa budú 
teoreticky vzdelávať a nadobúdať prak-
tické skúsenosti v práci so softvérovým 

balíkom Microsoft Office a s operačným systé-
mom Windows XP.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie internetové-
ho portálu základných škôl, ktorý bude slúžiť ako 
komunikačný uzol pre učiteľov a rodičov. Portál 
by mal byť spustený v roku 2008.

RNDr. Peter Gallo, konateľ spoločnosti

Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?

OdObERAjtE SMS SPRÁVY O dIANÍ V MEStE

SMS cENtRuM už MÁ 200 OdbERAtEĽOV
dozviete sa o kultúrnych a spoloč. akciách v 
meste
dozviete sa o dianí v meste
môžte sa mesta opýtať na čokoľvek
môžte sa zúčastniť ankiet

SMS centrum je služba, ktorá umožňuje oboj-
smernú komunikáciu medzi občanmi a samo-
správou mesta. Občania môžu SMS Centrum 
použiť najmä na kladenie otázok mestu a poslan-
com. Naopak mesto a poslanci ho môžu využiť 
na informovanie občanov o chystaných akciách 
rôzneho druhu. A na získavanie spätnej väzby, či-
že na robenie prieskumov a ankiet. 

Dostanete maximálne 15 správ za mesiac. Ur-
čite ich nebudeme posielať pred 9.00 ráno a po 
19.00 večer. Budeme preferovať popoludňajšie 
hodiny. Z posielania SMS správ sme vylúčili aj 
nedeľu a sviatky.

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 

podobne)
P – správy od politických strán
K – správy o kultúrnych a spoločenských pod-

ujatiach
Z – správy od ďalších občianskych združení, 

neziskových organizácií a nadácií
V – všetky správy
Vxy – váš vek
Gmz – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednodu-

ché. Na to isté číslo pošlite správu Stop.

Príklad SMS správy, ktorou sa môžte prihlásiť k 
odberu informácií:

A M P K V37 Gm
(muž vo veku 37 rokov chce odoberať správy o 
meste, politických stranách, kultúre a chce sa 

zúčastňovať ankiet).
jm

informácie
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V REGIóNE ŠAlE dOKONČIlI 90 
KIlOMEtROV NOVEj KANAlIzÁcIE

M esto Šaľa a okolie má po takmer troch 
rokoch prác hotovú novú kanalizáciu, 

ktorá vyriešila nevyhovujúci stav odvádzania 
a čistenia odpadových vôd v regióne. Projekt za 
takmer 14 mil. EUR financovaný z fondov EÚ 
a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 
(ZVS), zhotovilo Združenie Šaľa J.V. na čele so 
spoločnosťou Skanska BS. Stavba, realizovaná 
podľa zmluvných podmienok FIDIC – Červená 
kniha, aktívne prispeje k zvýšeniu kvality života 
občanov a k ochrane životného prostredia v blíz-
kosti vôd Váhu. 

Výstavba nového 90–kilometrového kanalizač-
ného systému pozostávala z dostavby chýbajúcej 
a rekonštrukcie časti už jestvujúcej kanalizácie 
v Šali. Nová kanalizácia bola vybudovaná v ob-
ciach Kráľová nad Váhom, Tešedíkovo, Žihárec, 
Dlhá nad Váhom, Močenok a Horná Kráľová. 

„V prevažne rovinatom teréne sme museli sta-
vať kanalizáciu s minimálnymi spádmi. To zna-
mená, že sme pri ukladaní potrubia museli byť 
mimoriadne presní. Nový kanalizačný systém 
tvoria aj viaceré čerpacie stanice. Tie boli zväčša 
tak hlboké, že často zasahovali pod hladinu spod-
nej vody, a tým komplikovali výstavbu vodotes-
ných objektov“, doplnil Miroslav Patsch, projek-
tový manažér zo spoločnosti Skanska BS. Všetky 
čerpacie stanice odpadových vôd sú vybavené 
modernými technologickými a ovládacími zaria-
deniami. Pomocou GSM siete je možné z centrál 
v ČOV – Šaľa a ČOV – Nitra diaľkovo monitoro-
vať a ovládať celý kanalizačný systém v regióne.

V rámci tohto územne pomerne rozsiahleho 
projektu sa celkovo vybudovalo 67,9 km gravitač-
nej kanalizácie profilov DN300 až DN1600, 21,6 
km výtlačného potrubia a zrekonštruovalo sa 2,8 
km kanalizačnej siete. Ďalej bolo vybudovaných 
70 stredných čerpacích staníc, 160 malých čer-
pacích staníc a 2 jestvujúce čerpacie stanice boli 
zrekonštruované. Dobudovala sa tiež chýbajúca 
časť výtlačného potrubia medzi obcou Močenok 
a mestom Šaľa. 

Investorom projektu je Západoslovenská vodá-
renská spoločnosť, ktorá je zároveň budúcim pre-

vádzkovateľom diela. Na financovanie sa využili 
aj prostriedky z fondov Európskej únie (67,5%) 
a štátneho rozpočtu (25%). 

zÁKlAdNé údAjE:
Názov stavby: Odkanalizovanie regiónu Šaľa 
– Výstavba kanalizačného systému 
Lokalita: Šaľa a okolie
Investor: Západoslovenská vodárenská spoloč-
nosť, a.s., Nitra
zhotoviteľ: Združenie Šaľa J.V. – Skanska BS a.s. 
(vedúci člen združenia), Strabag (člen združenia)
Dĺžka novej gravitačnej kanalizácie: 67,937 km 
(vrátane revíznych šácht)
Dĺžka novej výtlačnej kanalizácie: 21,595 km 
(vrátane čerpacích staníc)
Dĺžka rekonštruovanej kanalizácie: 2,761 km
začiatok stavby: január 2005
Ukončenie stavby: október 2007

Viac informácií nájdete na www.skanska.sk

»

»
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»
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»

»
»
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ŠPORtOVÁ MOzAIKA
Šalianski plavci porazili majstra Slovenska

V ynikajúci medzinárodný úspech dosiahli na 
Vianočnej cene O pohár primátora mesta 

Zvolen plavci šalianskeho KŠP Tritón, ktorí skonči-
li v konečnom poradí 11 družstiev zo štyroch štátov 
(Poznámka autora: okrem slovenskej plaveckej špič-
ky v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou štarto-
vali pretekári Česka, Poľska a dve družstvá Srbskej 
republiky), na druhom mieste, keď so ziskom 27. 812 
bodov, predstihli o 7 bodov !!! majstra Slovenska a 
víťaza Slovenskej Ligy mládeže domáce KŠP Calyp-
so. Suverénnym víťazom so ziskom 30. 445 bodov 
sa stalo poľské družstvo K.S. Laguna Toruň, v dre-
se ktorého plávali o.i. tohoročný majster sveta Woj-
ciech Majewski a ďalší medailista z európskeho šam-
pionátu Michal Moskaľ. Napriek tomu, že šalianski 
plutvoví plavci už druhý rok po sebe skončili v Lige 
mládeže na druhom mieste, ešte nikdy sa im nepoda-
rilo získať skalp svojho rivala a teraz dokonca v jeho 
vlastnej vode. Mini výprava KŠP Tritón Šaľa, ktorú 
tvorili vo Zvolene: Patrik Ščasný, Michal Fülöp, Ro-
man Révay, Martin Mika a dievčatá Ivana Hanáková, 
Barbora Pohlová, Orsolya Bondor a Barbora Kani-
šová siahla na Vianočnej cene až na dno svojich síl 
a vybojovala si v silnej medzinárodnej konkurencii 
striebornú pozíciu. Šalianski plavci vyhrali vo Zvole-
ne 19 disciplín (5 x Pohlová, 4 x Hanáková a Bondor, 
3 x Ščasný, 2 x Fülöp a 1 x Révay), štyri druhé a dve 
tretie miesta, pričom každé umiestnenie v elitnej os-
mičke znamenalo zisk cenných bodov do celkového 
hodnotenia družstiev. Pri porovnaní, že body pre ša-
liansky Tritón vybojovala iba „osmička“ statočných, 
za KŠP Calypso Zvolen bodovalo 21 pretekárov, ho-
vorí to nielen o výkonnostných kvalitách našich plav-
cov, ale aj ich vyťaženosti na 21. ročníku Vianočnej 
ceny. Z pomedzi jednotlivcov v mužskej kategórii 
nad všetkými vyčnieval už spomínaný majster sveta 
Wojciech Majewski, keď v disciplíne 50 m RP získal 
1.032 bodov, zo šalianskych plavcov bol najlepší Mi-
chal Fülöp, ktorý vybojoval na 200 m PP 844 bodov a 
ešte aj v ďalších dvoch sa dostal cez 800 bodov. Medzi 
dievčatami kráľovala Šalianka Ivana Hanáková, ktorá 
za výkon 100 m PP nazbierala 916 bodov a aj v ďalšej 
disciplíne prekonala 900 bodovú hranicu. Na dru-
hom miest skončila poľská plavkyňa Joanna Partyk 
(Toruň) – 889 bodov, o bod menej získala Barbora 

Pohlová a ešte aj štvrté miesto za výkon odmenený 
849 bodmi patrilo Šalianke Orsolyoi Bondor. 

Strelecké nádeje nesklamali

N a strelnici vo Vištuku sa uskutočnila Národná 
liga mládeže, na ktorej štartovali najmladší 

strelci z 10 streleckých oddielov. Dobrú formu potvr-
dili strelci šalianskeho streleckého klubu, keď v silnej 
konkurencii najmladších streleckých nádejí Sloven-
ska získali päť medailových umiestnení. Z výsledkov 
vyberáme:

Vzduchová puška Slávia – do 16 rokov: 1. Ondrej 
Dolinajec – 286 kruhov (Hôrky),... 4. Martin Mé-
szároš, 5. Matúš Bardy, 6. Matej Bafia (všetci Šaľa). 
Vzduchová puška Slávia – do 14 rokov: 1. Ján Kuli-
faj – 288 kruhov (Vištuk), 2. Martin Sedlák, 3. Kolo-
man Polgár (obaja Šaľa). Vzduchová puška ISSF – do 
16 rokov: 1. Mário Nagy – 391 kruhov (Holíč),.... 4. 
Martin Mészároš. Vzduchová puška ISSF – do 14 ro-
kov: 1. Koloman Polgár – 397 kruhov. Vzduchová 
puška 3x20: 1. Koloman Polgár – 576 kruhov,...... 5. 
Martin Mészároš. Vzduchová puška Slávia – druž-
stvá: 1. Holíč – 858 kruhov,..... 6. ŠSK Šaľa (Koloman 
Polgár, Miroslava Lipovský, Martin Sedlák). Vzdu-
chová puška ISSF – družstvá: 1. ŠSK Hôrky – 1172 
kruhov,..... 3. ŠSK Šaľa (Koloman Polgár, Martin Sed-
lák, Martin Mészároš). Mladí, šalianski strelci ziskom 
piatich umiestnení na stupňoch víťazov potvrdili aj 
vo Vištuku vzostup formy. 

Náčelníkov pohár putuje do Poľska

O kresné mesto Šaľa udržuje pravidelné kon-
takty s družobnými mestami: Telč (Česko), 

Oroszlány (Maďarsko), Konskie (Poľsko), či ukra-
jinským Mogiľovom Podolskym nielen v oblasti 
kultúrno – spoločenskej, ale aj na poli športovom. 
Najlepšie o tom hovorí uskutočnenie už desiateho 
ročníka medzinárodného halového futbalového tur-
naja „o Putovný pohár náčelníka Mestskej polície“. 
Po slávnostnom privítaní a príhovore, ktorý obstarali 
primátor mesta Šaľa MUDr. Martin Alföldi a náčel-
ník mestskej polície Peter Krokavec si zmerali svoje 
sily v Mestskej športovej hale netradične iba zástup-
covia družobných miest. 

z výsledkov vyberáme: Mesto Telč (Česko) – po-
lícia Oroszlány (Maďarsko) 2:0 (Roudenský, Švec), 

šport
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FUTBAL

A ko sme spomínali v novembrovom čísle 
nášho mesačníka, ani posledný duel jesene v 

Prievidzi neprinesie veľký posun v prvoligovej tabuľ-
ke, ale nakoľko ho naši futbalisti prehrali 2:1 (0:1), 
„zosunuli“ sa v tabuľke až na 8. miesto, iba s päť bo-
dovým odstupom od Trebišova a budú zimovať v 
nebezpečnom pásme ohrozenia zostupom. Nespo-
kojnosť s jesenným účinkovaním mužstva nakoniec 
vyvrcholilo odvolaním trénera Ladislava Totkoviča 
z postu šalianskeho lodivoda a k „prievanu“ vraj 
príde i v hráčskom kádri. Jarná odveta, v ktorej sa 
odohrá ešte 17 prvoligových stretnutí nebude ľahká 
a je len na hráčoch a futbalovom vedení ako využi-
jú zimnú prestávku na doplnenie hráčskeho kádra a 
konsolidáciu realizačného kolektívu, tak aby sa fut-

bal v okresnej metropole Šali dočkal po 33. kolách 
príjemnejšieho bilancovania. 

Tabuľka I. ligy po 18. kole: 
1. Prešov 41:8 – 45 bodov, 2. Podbrezová 26:14 

– 32 bodov, 3. Inter Bratislava 26:27 – 27 bodov, 4. 
Lučenec 31:27 – 25 bodov, 5. Košice „B“ 27:23 – 25 
bodov, 6. Rimavská Sobota 22:22 – 25 bodov, 7. Mi-
chalovce 23:21 – 13 bodov, 8. Slovan Duslo ŠAĽA 
20:21 – 23 bodov, 9. Prievidza 25:34 – 23. bodov, 10. 
Humenné 17:23 – 19 bodov, 11. Trebišov 18:40 – 18 
bodov, 12. St. Ľubovňa 16:34 – 12 bodov. 

HÁDzANÁ

S pokojnejšie môžu bilancovať jesenné účinko-
vanie v medzinárodnej hádzanárskej WHIL 

zverenkyne trénerky Dariny Braunovej (Poznám-

z futbAlOVEj A hÁdzANÁRSKEj KuchYNE duSlA

Mesto Konskie (Poľsko) – MsP ŠAĽA 11:0 (Skowron 
3, Majchrzak 3, Pluczienik 2, Sczepanik 1), Oroszlány 
– Konskie 0:9 (Skowron 4, Michorek 2, Szcepanik 1, 
Pluczienik 1, Majchrzak 1) , ŠAĽA – Telč 0:6 (Dolejš 
a Kadlec 2, Roudenský, Navrátil), ŠAĽA – Oroszlány 
1:5 (Krajčík – Buday a Somogyi 2, Csóra), Konskie 
– Telč 4:2 (Skowron a Michorek 2, – Kouba, Kríž 
(p.k.).

Konečné poradie medzinárodného turnaja: 
1. Mesto Konskie 24:2 – 9 bodov, 2. Mesto Telč 

10:4 – 6 bodov, 3. polícia Oroszlány 5:12 – 3 body, 
4. MsP Šaľa 1:22 – 0 bodov. Najlepším strelcom tur-
naja sa stal s deviatimi gólmi Pawel Skowron, hráč 
víťazného kolektívu. Futbalový kolektív MsP Šaľa, 
ktorý bol v tomto roku posilnený o niekoľko hráčov 
z radov poslancov mesta v tomto ročníku reprezen-
tovali hráči: Jozef Belický, Štefan Krajčík, Ľuboš Stre-
danský, Július Vanko, Ambróz Vörös, Ľuboš Hučko, 
Jaroslav Petkov, Rudolf Kuklovský, Michal Lužica 
ml., Ján Komjáthy a svoje miesto si na palubovke za-
stal aj Peter Krokavec, náčelník šalianskej mestskej 
polície. Po prvýkrát v doterajšej desaťročnej histórii 
konania medzinárodného halového futbalového tur-
naja o „Putovný pohár náčelníka MsP Šaľa“ sa sta-
li víťazom futbalisti z družobného Konskieho, ktorí 
nenašli v priebehu celého turnaja premožiteľa a po 
zásluhe si odniesli prvenstvo v turnaji štyroch dru-
žobných miest a kapitán mužstva Leszek Baranski si z 
rúk prednostu MsÚ Šaľa Ing. Ladislava Gálla prevzal 

aj prekrásny pohár. Spoločné posedenie a slávnostné 
vyhodnotenie v priestoroch kultúrneho domu v Ša-
li – Veči prinieslo bohatú výmenu skúseností medzi 
zúčastnenými nielen v pracovnej, ale aj športovej ob-
lasti, v ktorej si prisľúbili opätovné stretnutie o rok na 
pohostinnej šalianskej pôde.
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Vyhlásenie najlepších športovcov
za rok 2007 v meste

NOMINujtE ŠPORtOVcOV
Termín podania prihlášky: 18. januára 2007 
Kategória: 

jednotlivci –mládež
kolektív – mládež
jednotlivci – dospelí
kolektív – dospelí
tréneri
funkcionári
osobitné ocenenie

Pri nominácii uveďte: 
meno a priezvisko, dátum narodenia, názov 
športového klubu, adresa bydliska, sídla, športo-
vá disciplína, dosiahnuté výsledky v roku 2007.

Nominácie posielajte na e-mail 
kuklovsky@sala.sk alebo poštou na: 

Rudolf Kuklovský, Mestský úrad Šaľa, 
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

»
»
»
»
»
»
»
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ka autora: do skončenia prvej polovici súťaže treba 
odohrať ešte jedno kolo, v ktorom cestujú 12. 1. 2008 
naše hádzanárky na palubovku Veselí n/M.), ktoré 
sú po desiatom kole na druhom mieste tabuľky iba 
s dvojbodovou stratou na vedúce Michalovce, ktoré 
sme dokázali v doterajšom priebehu WHIL dokázali 
poraziť iba my, keď sme im uštedrili na šalianskej pa-
lubovke v 8. kole prehru 34:28(18:12). Našim diev-
čatám sa darí aj v Slovenskom pohári, kde sa pre-
bojovali už do semifinále, v ktorom sa stretnú ako 
minuloročný víťaz v druhej polovičke decembra s 
mužstvami Michaloviec, Partizánskeho a Trenčína v 
Michalovciach na záverečnom turnaji. 

Tabuľka wHIL po 10. kole: 
1. Michalovce 345:228 – 18 bodov, 2. ŠAĽA 

299:228 – 16 bodov, 3. Olomouc 285:242 – 15 bodov, 

4. Bratislava 256:242 – 13 bodov, 5. Trenčín 260:244 
– 12 bodov, 6. Veselí n/M 265:264 – 11 bodov, 7. 
Banská Bystrica 266:285 – 8 bodov, 9. Jindř. Hradec 
230:251 – 6 bodov, 10. Slávia Praha 230:251 – 5 bo-
dov, 11. Zlín 201:2267 – 5 bodov, 12. Nitra 233:346 
– 2 body. 

Najlepšie strelkyne wHIL: 1. Handlová – 70/24 
gólov (Veselí n/M), 2. I. Luzumová – 69/19 (Písek), 
3. ŠALATOVÁ – 64/18 (ŠAĽA), 4. Rúčková – 63/24 
(Zlín), 5. Černá – 59/17 (Slávia Praha), 6. Vidiečano-
vá – 58/11 (Banská Bystrica), 7. Šašková – 55 (Olo-
mouc), 8. Budayová – 55/4 (Zlín), Tóthová – 55/8 
(Michalovce), 10. Keclíková – 55/15 gólov (Písek),..... 
Gáborová – 35/5 , L. Weibelová – 34/9, Trochtová 
– 30, Csalava – 29/9, Váradyová – 28, Pileková – 26 
gólov (všetky Duslo Šaľa).

z futbAlOVEj A hÁdzANÁRSKEj KuchYNE duSlA

VtIPNE O ŠPORtE

Boxer príde po prehratom dueli do zubnej ambulan-
cie. Po krátkej prehliadke sa ho pýta lekár. „Budeme 
musieť trhať. Chcete to aj s umŕtvením?“ 
„Nemusíte,“ odpovedá boxer, „ale vo vlastnom záuj-
me to môžete urobiť!“ 

***
Na zimnom štadióne sa rozprávajú dve staršie dá-
my o známej krasokorčuliarke. „Neviem ako to tá 
„sliepka“ robí, ale vyzerá vždy tak sviežo!“ 
„Nečuduj sa,“ odvetí jej druhá. „Veď tri štvrtiny 
života strávila na ľade!“ 

***
Po skončení stretnutia napísal rozhodca do Zápisu o 
stretnutí. „Vylúčil som hráča hostí číslo sedem, lebo 
mi povedal, že som slepý ako patrón. Keď som sa ho 
následne spýtal, že čo to povedal, následne pridal, že 
naviac som aj hluchý.“

***
„Mali by ste trénovať ľahkú atletiku,“ hovorí lekár 
obéznej žene. „A ktorú disciplínu?“ pýta sa žena. 
„Každý deň najskôr preskočíte obed a potom aj 
večeru,“ dodáva lekár. 

***
„Vyzlečte sa,“ hovorí lekár pacientovi. Keď vidí jeho 
dokopané nohy, vraví: „Vy budete hrať zrejme hokej, 
alebo futbal!“ „Ale čoby! To mám od mariášu v krč-
me,“ dodáva pacient. 

***
Pýtajú sa novopečeného šoféra, ako sa mu darí za 
volantom. „To ti je ako šach, raz zrazím pešiaka 
a potom zasa bežca.“ 

 Upravené príslovia a porekadlá
V ringu nepoznal ani brata. Brat zasa jeho po 
treťom kole.
Aký je rozdiel medzi futbalistom a záhradní-
kom? Žiadny, obaja okopávajú.
Odvážnemu šťastie praje. Stal sa futbalovým 
rozhodcom. 
O Škótoch hovoria, že sú šetrní. Neplatí to však 
v rozdávaní faulov.
Futbalový tréner je ako pyrotechnik. Musí 
rýchlo a presne načasovať formu.
Korením hokeja bývali góly. Dnes sú to boxer-
ské vložky. 
Pravda vždy zvíťazí. U rozhodcu to však nie je 
isté. 
Kde sa dvaja hokejisti bijú, tam im chodí tretí 
za ženami.
Keď si hráč myslí, že má hru v malíčku, presta-
ne používať hlavu.
Ako sa na rozhodcu volá, tak sa z disciplinárky 
ozýva.

zozbieral a upravil Jozef SKLENÁR

»
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V  ľudových predstavách je známy ako bielovla-
sý deduško s veľkou bradou. O sv. Mikulášovi 

je známych viac legiend o obdarovávaní ako i o je-
ho skutočnom živote. Narodil sa niekedy okolo roku 
270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne 
v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dob-
ročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom 
v Myre – v dnešnej Dembre na 
juhu Turecka.

Už po stáročia je obľúbe-
ný najmä u detí, ktoré nielen 
na Slovensku 6. decembra 
očakávajú od neho množstvo 
sladkých darčekov vo svojich 
vyleštených čižmičkách alebo 
topánočkách. Svätomikulášska 
tradícia vychádza aj z jeho za-
svätenej ochrany nad deťmi. 

Zvyk obdarúvať deti sa roz-
mohol v krajinách celého sve-
ta, ale predovšetkým v stredo-
európskych slovanských 
krajinách. Za svojho ochrancu 
ho pokladá pravoslávne Rus-
ko, ktoré prijalo kresťanstvo až 
v 10. storočí. Mnohé, najmä eu-
rópske mestá nesú jeho meno, 
napr. St. Nicholas v Anglicku 
či Liptovský, Plavecký alebo 

Borský Mikuláš na Slovensku. Svätý Mikuláš bol 
vďaka legendám patrónom kupcov, majiteľov zálož-
ní, námorníkov, lekárnikov či voňavkárov. 

6. decembra zavítal i k nám, do Mestskej knižnice 
v Šali, kde príjemne prekvapil našich malých čitate-
ľov sladkými darčekmi. V tento deň každý návstev-
ník detského oddelenia s radosťou a nadšením za-

recitoval svätému Mikulášovi 
tú najkrajšiu básničku, akú sa 
naučil a za odmenu si mohol 
vybrať darček z veľkého červe-
ného Mikulášovho vreca. A tak 
sa deň svätého Mikuláša v na-
šej knižnici niesol v znamení 
vianočných piesní, veršov, vin-
šovačiek, kolied. 

Keďže svätý Mikuláš bol 
podľa legiend aj patrónom le-
kárnikov, veľmi ochotne náš 
mikuláššky sviatok sponzorsky 
podporili dve lekárne v meste 
Šaľa. Preto za našich malých 
čitateľov poďakovanie pat-
rí PharmDr.Anke Lenčéšovej 
– lekáreň DALEN a PharmDr. 
Deniske Páldyovej – lekáreň 
Unipharma v Poliklinike Šaľa. 

Magdaléna Lenčéšová

MIKulÁŠ V MEStSKEj KNIžNIcI
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hIStORIcKý KAlENdÁR VýROČÍ 
OSObNOStÍ V ROKu 2007 – dEcEMbER

DURGUT, Jozef Alojz – 135. výročie úmrtia
14. január 1790 Mojmírovce – 12. november 1872 

Ostrihom, Maďarsko
Cirkevný hodnostár. V rokoch 1812 a 1825 pôso-

bil ako kaplán a farár v Šali. V roku 1864 titulárny 
biskup a arcibiskupský vikár, 1869 ostrihomský veľ-
prepošt, pápežský prelát. Znalec cirkevného práva.

ENGLISCHOVÁ, Gabriela – 70. výročie naro-
denia
17. november 1937 Trnovec nad Váhom – 7. janu-

ár 1981 Bratislava
Maliarka, reštaurátorka. Študovala na gymnáziu 

v Komárne, v rokoch 1955 – 56 Strednej škole ume-
leckého priemyslu, 1957 – 63 na VŠVU v Bratislave. 
Pôsobila ako odborná asistentka na Vysokej škole vý-
tvarných umení a ako reštaurátorka v niekoľkých or-
ganizáciách, naposledy v Ústredí umeleckých reme-
siel v Bratislave. Zreštaurovala vyše 70 umeleckých 
diel, zamerala sa najmä na gotiku.

DéRI, Aladár – 120. výročie narodenia
10. december 1887 Šaľa – 9. november 1943 Šaľa
Lekárnik. Farmáciu študoval vo Viedni a v Buda-

pešti. Pôsobil ako lekárnik v Šali. V roku 1925 dostal 
živnostenské povolenie na výrobu sódovej vody, kto-

»

»

»

rú prevádzkoval na Hlavnej ulici. Spoluorganizátor 
rôznych kultúrnych podujatí, režisér ochotníckych 
divadelných predstavení. Na svojom dvore zriadený 
tenisový kurt sprístupnil verejnosti.

SÖTéR, František – 95 výročie úmrtia
1830 – 12. december 1912 Trnovec nad Váhom 

(poch.)
Farár. Bol správcom farnosti rímsko–katolíckej 

cirkvi v Trnovci nad Váhom, členom rádu Svätého 
Adalberta, ktorý na miestnej farnosti pôsobil 32 ro-
kov. Počas svojho pôsobenia, asi v roku 1902 sa priči-
nil o vyvŕtanie prvej artézskej studne v obci.

JANICS, Kálmán – 95. výročie narodenia
29. december 1912 Kráľová nad Váhom – 20. au-

gust 2003 Kráľová nad Váhom
Lekár, spisovateľ, publicista, verejný činiteľ. Študo-

val na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil 
ako lekár v Komárne, Trenčíne a v Jelšave. Po napísa-
ní knihy A hontalanság évei musel zanechať zamest-
nanie lekára. Pracoval ako skladník, neskôr lekár 
v Hydrostave a v Dusle Šaľa. Zakladateľ Maďarskej 
kresťanskodemokratickej strany, člen parlamentu.

Mk

»

»

M estské kultúrne stredisko Šaľa všetkých 
srdečne pozýva na divadelné pred-

stavenie Všetko o mužoch, ktoré sa uskutoční 
15.01.2008 o 19.00 h v divadelnej sále DK Šaľa. 
Cez päť príbehov a troch hercov dramaturg Mi-
ro Gavran odhaľuje vonkajšiu tvár, ale aj intím-
ne duševné zákutia rozličných mužov, ich osudy 
a pády, ale aj veselé a komické príbehy, do kto-
rých sa dostanú. Je to jedno z najlepších predsta-
vení, ktoré zobrazuje súčasný život a ktoré bolo 
v poslednom období uvedené na divadelných 
doskách. A to práve vďaka skvelým hereckým 
výkonom a výbornej réžii.

Akýmsi spojovacím príbehom je priateľstvo 
troch kamarátov „na život a na smrť“, ktoré pre-

trváva až do chvíle, kým na povrch nevypláva, že 
jeden z nich má blízko nielen k svojmu kamošo-
vi, ale aj k jeho manželke a ľúbostné pletky po-
značia aj ďalšie dva osudy. Celkom z iného súdka 
je príbeh o podnikateľoch v oblasti chlapského 
striptízu pre dámy – ale to už by sme nemali pre-
zrádzať...

Najlepšie bude, ak sa prídete sami pozrieť na 
toto divadelné predstavenie, v ktorom účinkujú 
známi slovenskí herci Gregor Hološka, Peter Ko-
čiš a Jozef Bujdák. Vstupné je 220,– Sk. Tešíme 
sa na vás.

Mgr. Zuzana Demínová 

dIVAdElNé PREdStAVENIE 

VŠEtKO O MužOch

kultúra
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PlESOVÁ SEzóNA V ŠAlI

11.1. 16. mestský ples
26.1.  Zábava ľudí dobrej vôle – ples KDH
2.2. Ples združenia Csemadok
8.2. 5. ples oz Lepšia Šaľa
16.2 Ples poľovníkov

V ianoce sú časom pokoja a rodiny. Ale aké 
by to boli Vianoce bez rozprávok? Tie si 

nielen naši najmenší budú môcť pozrieť v MsKS 
– DK Šaľa. Pripravili sme pre nich totiž ROZ-
PRÁVKOVÝ VÍKEND. Začíname 28.12. 2007 
o 16.00 hodine rozprávkou SPLÁCHNUTÝ, po-
tom pokračujeme MADAGASKAROM. V sobo-

tu 29.12. 2007 to budú rozprávky ako ŠKAREDÉ 
KÁČATKO A JA a ROBOTI. Taktiež premieta-
me od 16.00 hodiny. Vstup je zdarma, ale kapa-
cita sály je obmedzená, preto žiadame záujemcov 
o dochvíľnosť. Tešíme sa na Vás!

Mgr. Katarína Botlová

VIANOcE S ROzPRÁVKOu

SVIAtOČNé dNI A hudObNé 
POPOludNIA

M estské kultúrne stredisko Šaľa sa aj po-
čas tohoročných vianočných sviatkov 

podujalo zorganizovať niekoľko hudobných kon-
certov. Už tradične sa bude 26.12.2007 – na Štefa-
na konať Vianočný koncert Šalianskych umelcov 
v kostole Sv. Margity Antiochijskej. Svoj talent 
nám predvedú domáci umelci, ktorí si pre tú-
to výnimočnú príležitosť pripravili zaujímavý 
program. 

V novom roku sme pre Šaľanov pripravili ma-
lé prekvapenie. Po prvýkrát sa v Šali predstaví 
najznámejšia slovenská hudobná formácia zlo-
žená zo siedmych spevákov spievajúca a´capella 
FRAGILE. Jej členmi sú známe osobnosti ako 

napríklad dirigent Braňo Kostka, herečka Soňa 
Norisová či spevák Svätopluk Malachovský. Tá-
to skupina sa venuje interpretácii známych sve-
tových rock – pop – jazz hitov v zaujímavých 
a’cappella aranžmánoch – teda len sedem spevá-
kov bez hudobných nástrojov. Repertoár skupi-
ny FRAGILE tvoria piesne svetových interpretov 
ako: Sting, Stevie Wonder, Norah Jones, The real 
group… No a kedy a kde sa bude toto vystúpe-
nie konať? V šalianskom kostole Sv. Margity An-
tiochijskej, 05.01.2008 o 17.00 h! Vstupné bude 
dobrovoľné.

Trojkráľový koncert sa bude konať 06.01.2008 
o 17.00 h v novom Večianskom kostole. To naj-
lepšie zo svojho repertoáru odprezentuje šalian-
sky hudobný zbor Caecilia chorus, ktorý má nao-
zaj bohatý a pestrý repertoár. Všetkých vás preto 
srdečne pozývame na hudobné vystúpenia, ktoré 
sme pre vás pripravili. Mestské kultúrne stredis-
ko Šaľa praje všetkým krásne a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov, obohatené o nevšedné kul-
túrne zážitky! 

Mgr. Zuzana Demínová

fAŠIANGOVÁ 
zÁbAVA PRE 
VŠEtKých
V sobotu 26. januára 2008 vás opäť po-

zývame na pravú fašiangovú tanečnú 
zábavu do Spoločenského domu vo Veči. Za-
číname o 20.00 hodine. Do tanca vám až do 
4-tej hodiny rannej bude hrať hudobná sku-
pina TOP. Prineste si všetko na čo máte chuť. 
Vstupenky v hodnote 80 Sk si môžete zakú-
piť v SD Veča od 16. januára, v pracovných 
dňoch od 8.00 do 16.00 hod. 

Bližšie informácie poskytneme na telefón-
nom čísle 771 54 06.

Mgr. Katarína Botlová

kultúra
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PROGRAM KultúRNYch 
POdujAtÍ MsKS 

26.12.2007 16.00 h
Vianočný koncert – Šalianski umelci
Miesto: Kostol Sv. Margity Antioch. Vstupné: dobrovoľné

28. – 29.12.2007 16.00 a 17.30 h
Rozprávkový víkend: Škaredé káčatko a ja, Spláchnutý, Ro-
boti, Madagaskar
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: zdarma

31.12.2007 20.00 h
Silvestrovská oldies party
Miesto: DK Šaľa, ES. Vstupné: 180,- Sk

05.01.2008 17.00 h
Novoročný koncert - FRAGILE
Miesto: Kostol sv. Margity Antioch. Vstupné: dobrovoľné

06.01.2008 17.00 h
Trojkráľový koncert – Caecilia chorus
Miesto: nový kostol vo Veči. Vstupné: dobrovoľné

08.01.2008 15.00 h
Rómsky klub – tanečné popoludnie
Miesto:  KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

09.01.2008 10.00 h
Vystúpenie Materiniek pre MŠ
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

10.01.2008 14.00 h
Premietanie pre školské kluby
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: zdarma

11.01.2008 15.30 h
Hračkovňa – tvorivé dielne
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

11.01.2008 19.00 h
Ples mesta Šaľa
Miesto: DK Šaľa, ES, foyer DS

13.01.2008 16.00 h
Rozprávkovo - Materinky
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: 44,- Sk

14. – 25. 01.2008 09.00 – 17.00 h (pracovné dni)
Výstava – Slovenská izba
Miesto: SD Veča. Vstupné: zdarma

15.01.2008 19.00 h
Divadelné predstavenie – Všetko o mužoch (Divadlo J. Palá-
rika Trnava)
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 220,- Sk

15.01.2008 10.00 h
Tvorivé dielne pre žiakov zŠ
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

15.01.2008 15.00 h
Rómsky klub – tvorivé dielne
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16.01.2007 10.00 h
Vystúpenie Materiniek pre MŠ
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: zdarma

17.01.2007 15.00 h
Súťaž v tvorbe účesov pre dievčatá
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

19.01.2008 09.00 h
Kurz grafológie pre dospelých (4 soboty)
Miesto: KS Večierka. Vstupné: poplatok za kurz 1000,- Sk

19.01.2008 20.00 h 
Oldies party – DJ Laco
Miesto: DK Šaľa, ES. Vstupné: 70,- Sk

20.01.2008 17.00 h
Ochotnícke divadlo
Miesto: SD Veča. Vstupné: dobrovoľné

22.01.2008 15.00 h
Rómsky klub – maľujeme zimu
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz

23.01.2008 15.00 h
Súťaž v maľovaní – zimné radovánky
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

25.01.2008 15.30 h
Hračkovňa – tvorivé dielne
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

26.01.2008 20.00 h
Fašiangová zábava – hrá skupina TOP
Miesto: SD Veča. Vstupné: 80,- Sk

27.01.2008 17.00 h
Nedeľníček
Miesto: SD Veča. Vstupné: 30,- Sk

29.01.2008 15.00 h
Stavanie snehuliakov
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma

31.01.2007 09.00 h
Vystúpenie Materiniek pre MŠ
Miesto: DK Šaľa, BS. Vstupné: zdarma

!!! zmena programu vyhradená !!!
Srdečne vás pozývame na všetky akcie.
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