
	n ročník VIII. n september 2007 n nepredajné

MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

DIVADlO BOlKA POlÍVKY
V ŠAlI

D ňa 19. októbra 2007 navštívi naše mesto Divadlo Bolka Polívky a predstaví sa nám hrou Pro 
dámu na balkoně. Mestské kultúrne stredisko Šaľa srdečne pozýva všetkých občanov na tento 

nevšedný divadelný zážitok, ktorý sa bude konať v estrádnej sále domu kultúry v Šali o 19.00 hodine. 
Námet a réžiu má pod taktovkou samotný Bolek Polívka, ktorý v hre aj účinkuje, spolu so svojimi he-
reckými kolegami ako Jaroslav Tichý, Jiří Pfeifer, Luděk Horáček či Tomáš Matulík. Autor a herec Bo-
lek Polívka sa nám v hre predstaví v úlohe večného lovca ženských sŕdc. Toto divadelné predstavenie 
malo premiéru v roku 1999 a teší sa priaznivým ohlasom u divákov. Príďte sa kultúrne vyžiť a zabaviť 
sa na úrovni. 

Tešíme sa na vás!
Mgr. Zuzana Slobodníková

Bližšie informácie sa dozviete na tel. čísle: 031 / 771 4059. 
V pondelok od 9.00 – 12.00, v stredu  až piatok od 9.00 – 12.00 a 19.00 – 20.00 

a v sobotu a v nedeľu od 19.00 – 20.00.

PRO DÁMu 
NA BAlKONě

19. OKtóBRA O 19.00
V DIVADElNEj SÁlE DOMu KultúRY
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z MAtRIKY
Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 16.7.2007 do 15.8.2007
Diana Blahová, Oliver Čačaný, Ján Ďurík, Sophia Eisellová, Tobiáš Fašanok, Jakub Huček, 
Nina Letková, Karin Molnárová, Dominik Nagy, Zuzana Páleníková, Patrik Pistovič, Matúš 
Píš, Dominika Setinská, Nikoletta Setinská, Michal Stručka, Lukáš Špendla, Matúš Vagovič, 
Gabriel Alex Varga, Peter Zeleňák.

Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 16.7.2007 do 15.8.2007
Dušan Babka a Eva Kovácsová, Tomáš Baranovič a Klaudia Belyová, Tomáš Botka a Martina Sedláková, 
Boris Grell a Jana Grambličková, František Grieč a  Helena Melicherová, Peter Hipp a Martina Dicsérová, 
Zdeněk Hvězda a Andrea Prokopcová, Martin Kellner a Mária Szatmárová, Tomáš Koštial a Eva Braunová, 
Dušan Majer a Zuzana Kružlíková, Peter Monosi a Júlia Laczkóová, Martin Mosný a Ivica Pittichová, Patrik 
Polák a Júlia Brandová, Michal Stieranka a Daniela Némethová, Pavol Strapko a Eva Hajtolová, Boris Szöcs 
a Marta Lenčéšová, Radoslav Španka a Michaela Hollá, Imrich Tóth a Želmíra Floreková, Kristián Varga 
a Renáta Borzová, Miroslav Zelman a Miroslava Dobiašová.
Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 16.7.2007 do 15.8.2007
Anton Babinec (37), Mária Balušková (65), Veronika Belzárová (78), Emília Fehérová (67), Marian Hanák 
(37), Imrich Herencsár (76), Oto Horváth (44), Žofia Lipovská (80), Helena Petrová (92), Zuzana Solíková 
(20), Štefan Strapko (68), Marta Špániková (52), Zuzana Šulíková (31)

referát evidencie obyvateľstva

»

»

»
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z matriky

NAŠI juBIlANtI
august 

95 rokov: Helena Dobrá
85 rokov: Etela Sopkovičová, Margita Krajčovičová 
80 rokov: Ľudovít Fiala, Helena Žilinská, Ing. Ján Vravušek, Ladislav Csápka, Anna Mrázová
75 rokov: Mária Ondrašinová, Jozef Hátas, Ing. Vojtech Boháč.

»
»
»
»

ŠtAtIStIKA OBYVAtEĽOV MEStA
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

august 2007 29 39 14 64 24 447

INzERujtE 
V MESAČNÍKu 
SAMOSPRÁVY

veľkosť plochy farebná čiernobiela

1 strana 7.000 Sk 3.500 Sk

1/2 strany 3.500 Sk 1.750 Sk

1/4 strany 1.750 Sk 875 Sk

1/3 strany 2.400 Sk 1.200 Sk

ceny sú konečné 
uzávierka ďalšieho čísla: 12.10.2007 
(pri objednávke na 6 mesiacov zľava 10%)

kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 2351
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mestské zastupiteľstvo

6. RIADNE ROKOVANIE MEStSKéhO 
zAStuPItEĽStVA V ŠAlI 6. septeMbra 2007

M estské zastupiteľstvo prerokovalo Ana-
lýzu efektívnosti informovania na zá-

klade „Zásad informovania v meste Šaľa“. Ako 
podklad k analýze slúžil aj prieskum, ktorý pre-
biehal v priebehu augusta. Z analýzy vyplynula, 
okrem iného, aj potreba osadenia ďalších infor-

mačných tabúľ. Poslanci zastupiteľstva schválili 
uznesenie, podľa ktorého budúci rok pribudnú 
tri informačné tabule (hlasovanie H1). V súčas-
nosti sa jedna nachádza priamo pred budovou 
mestského úradu, ďalšia pri dome kultúry a tre-
tia vo Veči pri pošte.

PRIBuDNú INfORMAČNé tABulE

u znesením zastupiteľstva bola budova bý-
valej základnej školy na ulici Komenské-

ho vo Veči odňatá zo správy ZŠ Bernolákova. Bu-

dova je majetkom mesta a poslanci uložili úlohu 
vypracovať materiál jej alternatívneho využitia 
(hlasovanie H2).

BuDOVA KOMENSKéhO VOĽNÁ

NEPREDANé 
POzEMKY

P oslanci zastupiteľstva odmietli predať 
pozemok na Vlčanskej ulici (nárožie 

Vlčanskej a Budovateľskej ulice) (hlasovanie 
H4). Nesúhlasili ani s odpredajom záhradiek 
členom záhradkárskej osady „Pri kúpalisku“ 
– (hlasovanie H5).

PROgRAM hOSPODÁRSKEhO A SOcIÁlNEhO 
ROzVOjA MEStA ŠAĽA A OKOlIA (roky 2007-2013)

P rogram hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) je 

strategickým dokumentom, ktorý (hlasovanie 

H3) by mal určiť smerovanie mesta zo stredno-
dobého hľadiska.

(hlasovanie H8) Mestské zastupiteľstvo v Šali 
so znepokojením prijalo Návrh nariadenia vlády 
SR, ktorým sa mení nariadenie č. 751/2004 Z.z. 
o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti. Sme presvedčení, že mini-
málna sieť má určovať počet zariadení, s ktorými 
poisťovne uzatvoria zmluvy, ale v žiadnom prí-
pade nemá obsahovať zoznam konkrétnych ne-
mocníc. Je v kompetencii poisťovní, s kým zmlu-
vy uzatvoria a s kým nie.  

Postup ministerstva zdravotníctva sa dotkol aj 
nemocnice v Šali, ktorú má v prenájme n.o. ForLife. 
Nemocnica v Šali nevytvára stratu a je teda schopná 
samostatnej existencie. Avšak vytvorenie minimál-
nej siete stavia nemocnicu do závetria, kam rozhod-
ne nepatrí.

Dúfame, že Vláda SR nebude zasahovať do mecha-
nizmov, ktoré fungujú a že v záujme občanov – pa-
cientov ustúpi od vytvárania zoznamov a teda od 
umelého vyčleňovania preferovaných zariadení.

VYhlÁSENIE K SItuÁcII V SúVISlOStI 
S NEMOcNIcOu V ŠAlI 

StANOVISKO 
K žIADOStI

N a mesto Šaľa sa obrátil Úradu Nitrian-
skeho samosprávneho kraja s otázkou, 

či majú občania mesta záujem o pohotovostnú 
lekárenskú službu aj v noci. Mestské zastupiteľ-
stvo prijalo stanovisko, podľa ktorého je leká-
renská služba poskytovaná do 22.00 hod. dosta-
točná (hlasovanie H7).
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H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
Bartošovič Štefan, Ing. nepr nepr nepr nepr proti za za za
Bečár Igor, MUDr. za za nepr proti proti za za za
Belický Jozef, Mgr. nepr nepr nepr nehl proti za za nepr
Botka František, Ing. za za za nepr nepr nepr nepr nepr
Dubis Tibor za za za proti proti za za za
Gomboš Peter, RSDr. za za za za zdrz nehl nehl nehl
Grell Jozef, MUDr. nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr
Gyurovszky László, Ing. za za za za zdrz za za za
Hikkel Svetozár, MUDr. nepr nepr nepr zdrz zdrz za za za
Hollý Peter, Ing. za nehl za proti proti za za za
Husárik Jozef, Ing. za za za za proti za nehl za
Kántor Marián, Ing. za za za zdrz proti za za za
Kmeťo Ján za za za proti nehl za zdrz za
Košičár Ladislav, Ing. za za nehl za zdrz nehl zdrz za
Kováč Ivan, Ing. za za za za proti za za za
Lužica Michal, Ing. za za za zdrz zdrz za za za
Mečiar Jozef, Ing. za za za proti proti za za za
Mikula Tibor, Ing. nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr nepr
Polónyi Miroslav, Ing. za za za proti proti za za za
Psotová Helena, Ing. nepr nepr nepr za proti za zdrz za
Stredanský Ľubomír, Ing. za za za proti proti za za za
Talajková Gabriela za za nehl proti zdrz za proti za
Varsányi Jozef, Mgr. za za za nehl nehl za za za
Velasquézová Erika, Ing. nepr nepr za proti zdrz za proti za
Veresová Milena za za nehl proti proti za proti za
za/zdržal/proti 18/0/0 17/0/0 15/0/0 6/3/10 0/7/13 20/0/0 14/3/3 20/0/0
nepr - neprítomný (ospravedlnený), nehl - nehlasoval, zdrz - zdržal sa

NOVé 
hROBOVé 
MIEStA

N a základe rozhodnutia zastu-
piteľstva bude do rozpočtu 

mesta na rok 2008 zaradená investí-
cia, ktorej cieľom je vytvorenie nových 
hrobových miest a miest pre ukladanie 
urien na cintoríne v Šali. Nové miesta 
vzniknú odstránením starej márnice 
(hlasovanie H6).

BuDE NA 
OKtóBROVOM 
zAStuPItEĽStVE 

(okrem iného):
• Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní do-

tácií
• Doplnenie VZN o používaní zábavnej pyrotechniky
• VZN o daniach a miestnom poplatku za komunálne od-

pady 
• Doplnenie VZN o evidencii pamätihodností mesta
• Založenie komunitnej nadácie

tERMÍNY ROKOVANÍ MEStSKéhO zAStuPItEĽStVA

11. október 15. november 13. december
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Z astupiteľstvo volilo nových členov komisií. 
Niektorým členom komisií automaticky 

zaniklo ich členstvo z dôvodu ich nízkej účas-
ti. Ďalší členovia sa vzdali svojho členstva. Voľ-
né miesta v komisiách vznikli aj preto, že došlo 
k rozdeleniu komisie školstva a kultúry na dve 
samostatné komisie.

Zoznam nových členov komisií:
1. Komisia školstva
poslanci: Jozef Varsányi, Mgr.
neposlanci: Katarína Dohányosová, Mgr., Lý-

dia Muráriková, Mgr., Beáta Sobotová, Magdalé-
na Bajlová. 

2. Komisia kultúry
poslanci: Svetozár Hikkel, MUDr., Gabriela 

Talajková, Erika Velázquezová, Ing.
neposlanci: Roman Bezák, Mgr. Art., Miroslav De-

mín, Rubin Kostov, Tibor Kováč, Andrej Lelič, Mgr., 

»

»

Zuzana Slobodníková, Mgr., Krisztína Száz, Mgr.
3. Komisia hospodársko - finančná
poslanec: Ľubomír Stredanský, Ing.
4. Komisia sociálna, pre mládež, šport a nezis-

kové organizácie
poslanec: Igor Bečár, MUDr.
5. Komisia územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia
neposlanci: Juraj Kudrna, Ing., Tibor Ševčík. 
Predsedníčkou komisie školstva sa stala Ing. 

Helena Psotová a predsedníčkou komisie kultúry 
Ing. Erika Velázquezová.

»

»

NOVÍ ČlENOVIA KOMISIÍ

NOVý ČlEN 
MEStSKEj RADY

P oslanec M. Polónyi sa vzdal členstva 
v mestskej rade. Zastupiteľstvo do tejto 

funkcie zvolilo poslanca Ing. Mariána Kántora.

B ývalé mestské záchody, ktoré špatili Vl-
čanskú ulicu, sú už definitívne preč. 

Koncom augusta, po rokoch nepoužívania, boli 
odstránené.

gRANtOVý PROgRAM 

N adačný fond Tecso Stores, a.s. Nadácie 
Pontis vyhlásil zamestnanecký granto-

vý program Tecso pre zdravšie mestá, v rámci 
ktorého bude prerozdelených medzi školy, obce, 
mestá a mimovládne organizácie viac ako 447 
tis. Sk. Formuláre žiadosti si nájdete v prílohe 
e-mailu. Maximálna výška grantu je 70 000 Sk. 
Viac na www.sala.sk.

POzVÁNKA

P ozývame vás na stretnutie s vedením 
mesta a poslancami zastupiteľstva.

Veča:
24. september 18.00 dom kultúry Veča
Šaľa:
1. október 18.00 zasadačka MsÚ
Téma:
Optimalizácia siete škôl a diskusia
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N ezamestnaní v rámci 
aktivačných prác čis-

tia mestské komunikácie

VEREjNÁ VYhlÁŠKA 
PRIMÁtORA MEStA
P rimátor mesta Šaľa v záujme vytvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu 

života a ochrany životného prostredia v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 36 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj 
VZN mesta Šaľa č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa 

vyhlasuje
CELOMESTSKÚ DERATIZÁCIU

v termíne od 15. októbra do 11. novembra 2007 v dobe trvania 4 týždňov

Podmienky na zabezpečenie celomestskej deratizácie:
1. Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a chovatelia hospodárskych zvierat (aj 

drobných) sú povinní v termíne do 01. 10. 2007 uzavrieť zmluvu o výkone deratizácie vo svojom 
objekte, resp. v areáli s podnikateľským subjektom, oprávneným na výkone deratizačných činností 
(ďalej len oprávnený subjekt) a po dohode s deratizačnou firmou oznámiť Mestskému úradu v Šali 
názov oprávneného subjektu. 

2. V osobitných prípadoch je možné (min. 1 mesiac pred začatím deratizácie) po jeho prejednaní s re-
ferátom životného prostredia mestského úradu dohodnúť si iný – rešpektovateľný termín výkonu, 
pričom si Mesto Šaľa vyhradzuje možnosť nariadiť opakovanú deratizáciu v čase trvania celomest-
skej deratizácie. 
Oprávnený subjekt je povinný dodržiavať Metodiku a harmonogram deratizácie (členenie na dera-

tizačné pásma)
Výkon deratizácie podlieha kontrole Mesta Šaľa v zmysle Čl. 5 ods. 2 VZN a nedodržanie uvedených 

povinností môže byť sankcionované v zmysle Čl. 5 ods. 3 VZN č. 30/2001.
Bližšie informácie o podmienkach výkonu celomestskej deratizácie vám budú poskytnuté na MsÚ 

v Šali, na referáte ŽP, tel. č.: 031/770 5981, kl.127. 
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Mestský úrad v Šali v spolupráci s firmou SITA Slovensko, a. s. organizuje

DNI jESENNéhO uPRAtOVANIA
Šaľa I. v termíne od 12. do 14. októbra 2007

budú veľkoobjemové kontajnery (ďalej VOK) rozmiestnené na nasledovných uliciach:
1. Rozhranie Váhovej a Robotníckej 6. Rozhranie Smetanovej a SNP 10. Novomeského – vnútroblok
2. Bottova – vnútroblok 7. Kpt. Jaroša – pri vým. stanici 11. 1.mája – piatok, 8. mája – sobota
3. Partizánska – za DK Chemik  8. Mostová 12. Rozhranie Murgašovej a SNP
4. Hlboká – pri garážach 9. Murgašova – pri Vodomonte 13. Jesenského – od Hlavnej
5. Rozhranie Švermovej a Kráľovskej

Šaľa II. v termíne od 19. do 21. októbra 2007
budú VOK rozmiestnené na nasledovných uliciach:

1. Nábrežná – pri artézskej studni 6. Družstevná – pred bytovkou PS 10. Jarmočná – vedľa súdu
2. Hviezdoslavova a Štefánika – vnútroblok 7. Orechová – oproti kotolni 11. Kukučínova – pri kotolni
3. Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej  8. V. Šrobára – vnútroblok 12. J. Palárika – vnútroblok
4. Rozhranie Štefánika a Školskej 9. Rozhranie Jesenského a Jazernej 13. P.J. Šafárika – pred v. č. 7
5. Školská – pred amfiteátrom

Mestská časť Veča v termíne od 26. do 28. októbra 2007
Veľkoobjemové kontajnery (ďalej VOK) budú rozmiestnené na nasledovných uliciach:

1. Rozhranie Trnoveckej a Hliníka 4. Slnečná 7. Nivy – pri SOUCH
2. Komenského – pri kotolni  5. Jilemnického 8. Rozhranie Lúčnej a Nitrianskej
3. Cintorínska  6. Bernolákova

Mestská časť Hetmín a Kilič v termíne od 26. do 28. októbra 2007
V Hetmíne aj v Kiliči bude občanom k dispozícii veľkoobjemový kontajner (ďalej VOK). 
Kontajner sa bude vyvážať priebežne po naplnení.
VOK sú určené pre ukladanie veľkorozmerného komunálneho odpadu, ktorý nie je možné uložiť 

do bežných odpadových nádob pri cyklickom vývoze komunálneho odpadu (napr. starého nábytku, 
pneumatík a drobného stavebného odpadu do objemu 1 m3 a iného veľkorozmerného odpadu). 

!!! Do nádob je zakázané ukladať biologický odpad zo zelene (bude sa vyvážať až do polovice 
novembra tak, ako doteraz) a nebezpečné zložky odpadu !!!

!!! NEPREhlIADNItE !!!
ZBER NEBEZPEČNÝCH ZLOŽIEK KO A ELEKTROODPADU

Nebezpečné zložky: staré autobatérie, staré žiarivky a výbojky, nádoby z náterových hmôt a chemikálií, oleje, 
chemikálie, farby z tlačiarní, staré pesticídy a iné.

Elektroodpad: TV, videá, chladničky, pračky, fény, počítače, hriankovače, mikrovlnné rúry, vysávače, mobilné 
telefóny, elektronické hračky a pod.

Tieto bude možné bezplatne odovzdať do označeného zberného vozidla spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. 
Termín zberu:  12. októbra 2007 (piatok) v čase od 15.00 do 17.00 hod.
 19. októbra 2007 (piatok) v čase od 15.00 do 17.00 hod. 
 na parkovisku na Nám. A. Dubčeka (oproti Olympii)
 26. októbra 2007 v čase od 15.00 do 17.00 hodiny  
 na parkovisku na Pribinovom námestí (pred reštauráciou Corgoň)

Bližšie informácie vám poskytneme na MsÚ Šaľa, 
3. poschodie, č. dverí 306, alebo na t.č. 770 59 81–3, kl. 127.

informácie
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NÁjDEtE NA StRÁNKE
www.SAlA.SK
I nternetová stránka mesta poskytuje statické in-

formácie, ale aj možnosti komunikácie s mest-
ským úradom, primátorom a poslancami. 

Máte možnosť vyjadriť sa v elektronických dotaz-
níkoch (obr. web1), v ktorých sa budeme pravidel-
ne pýtať na váš názor v rôznych oblastiach.

Jednoduchý formulár (obr. web2) vám umožňu-
je poslať akúkoľvek otázku na mestský úrad, resp. 
primátora.

Ak chcete vedieť, kde a čo sa o Šali píše, navštívte 
sekciu „Šaľa v médiách“ (obr. web3).

Na stránke mesta nájdete aj:
informácie poskytnuté v zmysle zákona č. 
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám,
elektronická úradná tabuľa,
všeobecne záväzné nariadenia mesta,
dochádzka poslancov a občanov na rokovania 
mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komi-
sií,
zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva 
a archív zápisníc z predošlého funkčného obdo-
bia volených orgánov samosprávy,
zápisnice z rokovaní mestskej rady,
zápisnice z rokovaní komisií,
materiály určené na rokovania mestského zastu-
piteľstva, mestskej rady a komisií za podmienky 
dodržania ochrany osobných údajov,
diskusné fórum
záznamy zo služobných ciest poslancov, primáto-

»

»
»
»

»

»
»
»

»
»

ra, prednostu a vedúcich organizačných útvarov 
mestského úradu,
štruktúra mestského úradu so zoznamom 
všetkých zamestnancov.
rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta,
všetky platné zmluvy, ktorých jednou zo zmluv-
ných strán je mesto Šaľa alebo spoločnosť založená 
mestom Šaľa alebo s majetkovou účasťou mesta,
ponukové konania, verejné obstarávania, verejné 
súťaže a ich vyhodnotenie,
dotácie poskytnuté mestom,
došlé faktúry na mesto,
zoznam služobných telefónov s mesačnými ná-
kladmi na ich používanie,
zoznam miestnych komunikácií vrátane popisu 
ich technického stavu

jm

»

»
»

»

»
»
»

»

obr. web 1» obr. web 3» obr. web 4»

obr. web 2»

www.sala.sk
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Ktoré z informačných prostriedkov využívate 
najčastejšie (uveďte max. 3)? Uvádzame v poradí, 
v akom sú informačné prostriedky využívané.

1. Letáky, plagáty 
2. Internetová stránka mesta
3. Informačné tabule mesta
4. Mesačník samosprávy
5. Úradná tabuľa mesta
6. Internetové terminály
7. Verejné zhromaždenia
8. Poslanecká kancelária

Úradná tabuľa mesta a informačné tabule
Úradnú tabuľu sleduje 45% opýtaných občanov 

a všetky informačné tabule sleduje 63% občanov. 
Z prieskumu tiež vyplynulo, že občania prejavili 
záujem o ďalšie informačné tabule. Vzhľadom na 
sledovanosť informačných tabúľ pribudnú v bu-
dúcom roku ďalšie.

Kde by ešte mohli byť info tabule umiestnené:
na sídliskách 7%
nákupné centrá 6.5%
železničná stanica 3%
autobusové zástavky 1.5%

Sú na tabuliach informácie, ktoré hľadáte?
Áno 31%
Nie 30%

Aké informácie na tabuliach chýbajú?
akcie v meste, kultúrne 
a športové podujatia 5.8%
plán mesta, názvy ulíc 1.7%

Internetová stránka mesta
Internetovú stránku navštevuje 63% občanov, pri-

čom aspoň raz za týždeň ju navštívi 33% občanov. 
Aspoň raz za mesiac ju navštívi 50% občanov. So 
stránkou vyjadrilo spokojnosť 45% a nespokojnosť 
9 percent respondentov. V prieskume odpovedali 
respondenti aj na otázku, aké informácie na stránke 
chýbajú a z odpovedí vyplynulo, že nažiadanejšie na 
stránke mesta je zvýšenie jej prehľadnosti.

Mestské tlačové periodikum
Mesačník samosprávy vychádza vo zvýšenom ná-

klade od februára 2007, čiže doteraz vyšlo 6 čísel. 
K mesačníku sa podľa prieskumu dostane 72% res-
pondentov. Mesačník číta 56% občanov. Z priesku-
mu vyplynuli aj lokality, v ktorých je distribúcia me-

VYhODNOtENIE PRIESKuMu VEREjNEj 
MIENKY (AuguSt 2007)

M estské zastupiteľstvo v Šali prijalo Zásady informovania občanov mesta na svojom 2. rokova-
ní 29. marca 2007. Aby bolo zrejmé, ako informovanie vnímajú občania, ktoré informačné 

prostriedky využívajú a ako sú s nimi spokojní, vykonal Mestský úrad v Šali v auguste prieskum verejnej 
mienky. Prieskumu sa zúčastnilo 831 občanov mesta. Štruktúra respondentov je uvedená v tabuľke.

Pohlavie Vek Hetméň Kilič Šaľa Veča Celkový súčet
Muž 18-40 r   110 45 155
 41-60 r  1 66 35 102
 61a viac r 2 28 15 45
 do 17r  43 29 72
 (prázdné)  1 1
celkom muži 2 1 247 125 375
Žena 18-40 r  1 120 63 184
 41-60 r  70 48 118
 61a viac r  1 36 24 61
 do 17r  47 34 81
celkom ženy  2 273 169 444
Celkový súčet 2 3 520 294 819

prieskum
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sačníka nedostatočná a kde sa pokúsime o nápravu.
V mesačníku je najväčší záujem o šport, kultúru 

a informácie o dianí v meste. Naopak, dopyt je po 
zvýšení prehľadnosti, informáciách o poslancoch.

Letáky, bulletiny a plagáty
Letáky a plagáty s informáciami o mestských ak-

ciách sú s 82 percentami najvyužívanejším informač-
ným prostriedkom medzi občanmi.

Internetové terminály
35% úspešnosť majú aj internetové terminály, kto-

ré sú rozmiestnené na niekoľkých miestach v Šali. 
O takýto spôsob získavania informácií má záujem 
prevažne mladšia časť obyvateľstva.

Poslanecká kancelária a verejné zhromaždenia
Najmenej využívanými informačnými prostried-

kami sú poslanecká kancelária s 1% a verejné zhro-
maždenia, na ktorých sa zúčastňuje 16% občanov. 
Napriek nízkej návštevnosti poslaneckej kancelárie 
by sa chcelo stretávať s poslancami 18% opýtaných.

Rozdiel vyplýva zrejme z toho, že o existencii po-
slaneckej kancelárie nie je verejnosť dostatočne in-
formovaná.

Ako často by sa malo konať verejné 
zhromaždenie?

1x za mesiac 21%
1x za štvrťrok 24%
1x za rok 15%

Obľúbenosť informačných prostriedkov  
podľa veku respondentov:

do 17 rokov
internetová stránka mesta a internetové terminály
18 - 40 rokov
internetová stránka mesta a info tabule mesta
41- 60 rokov
informačné tabule mesta a mesačník samosprávy
60 a viac
informačné tabule mesta a mesačník samosprávy
všetci
letáky a plagáty

jm

»

»

»

»

»

B udova bývalej školy na Komenského 
ulici vo Veči je uvoľnená. Ako by mala 

byť využitá?
A. Múzeum
B. Galéria
C. Sídlo mestskej polície
D. Kancelárske priestory
E. Obchodné priestory
F. Sociálne služby

G. Reštauračné zariadenie
H. Iné (konkretizujte)

Do ankety sa môžete zapojiť odoslaním SMS 
správy vo forme: Budova a vaša voľba (príklad 
správy: Budova C) na tel. číslo 0911 117 127 
alebo e-mailom na adresu: melusova@sala.sk. 
Dotazník nájdete aj na stránke www.sala.sk 
medzi elektronickými dotazníkmi.

ANKEtA

prieskum
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chcEtE VEDIEť, ČO SA DEjE V ŠAlI?
ODOBERAjtE SMS SPRÁVY O DIANÍ V MEStE

SMS cENtRuM
dozviete sa o kultúrnych a spoločenských ak-
ciách v meste
dozviete sa o dianí v meste
môžete sa mesta opýtať na čokoľvek
môžte sa zúčastniť ankiet

SMS centrum je služba, ktorá umožňuje oboj-
smernú komunikáciu medzi občanmi a samosprá-
vou mesta. Občania môžu SMS Centrum použiť 
najmä na kladenie otázok mestu a poslancom. 
Naopak mesto a poslanci ho môžu využiť na infor-
movanie občanov o chystaných akciách rôzneho 
druhu. A na získavanie spätnej väzby, čiže na ro-
benie prieskumov a ankiet. Služby SMS Centra 
už využíva viac ako 100 občanov Šale. Mesto Šaľa 
bude využívať SMS Centrum s tým, že jeho finan-
covanie na tento rok je zabezpečené zo sponzor-
ských zdrojov.

Koľko a kedy?
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.

Ako sa prihlásiť do SMS Centra
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 po-

dobne)
P – správy od politických strán
K – správy o kultúrnych podujatiach

»

»
»
»

»

»

S – správy o spoločenských podujatiach
Z – správy od ďalších občianskych združení, ne-

ziskových 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).

Čo vás to bude stáť?
Zaplatíte iba za jednu registračnú SMS–ku váš-

mu mobilnému operátorovi podľa jeho cenníka 
(cca 2 Sk). Potom už neplatíte nič s výnimkou, ak 
sa zúčastníte Ankety a odpoviete nám na otázku 
– v tom prípade opäť platíte iba operátorovi bež-
nú cenu za SMS správu.

jm

Príklady SMS správ, ktoré sme v posledných 
dňoch odoslali:

16.7.-20.7. od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 
hod. Tyzden detskej radosti - sutaze, hry, zaba-
va pre deti. SD Veca, vstup zdarma. SMS Cen-
trum.

Pozvanka: koncert (etno, rock) na namesti v Sali 
v sobotu 14.7. od 19.00 hod. SMS Centrum.

Anketa : suhlasite s premiestnenim amfiteatra?  
ANO-NIE. SMS Centrum.

Pozyvame Vas na otvaranie Vahu. Zajtra, 
7.7.2007 na plazi na pravej strane Vahu pod 
schodami. Od 13.00 do 18.00 detske sutaze. Od 
17.00 do 24.00 koncert kapiel, obcerstvenie: pi-
vo, gulas, klobasa...SMS Centrum.

»

»

»

»

»

sms centrum
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ZľAVy: 
38%  na 6 kom. - Luxury, na 5 kom. 
-  Elegance od 10.9. do 31.9.2007
40%  na 5 kom. -  Elegance  
rozmer 2100x1600 mm

RK-TRADING, Ing. Roman Kabina
autorizované zastúpenie INCON

Kancelária: Štúrova 1 (budova POŠTY)
Mobil: 0905/601186
Cenové kalkulácie: 

Tel/fax: 031/7707704 (12.oo-16.oo hod.)
sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

•

•

inzercia
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Z výšený pohyb žiakov a študentov v meste sme-
rom k školským budovám, plné parkoviská 

a cesty pri školách, žiaci s kvetmi, prváci s rodičmi, 
to všetko 3. septembra signalizovalo príchod nové-
ho školského roka 2007/2008. Slávnostné otvorenie 
prebehlo v Šali na 6 základných školách, z toho na 
jednej s vyučovacím jazykom maďarským, za účasti 
predstaviteľov samosprávnych orgánov mesta Šaľa. 
Primátor mesta Martin Alföldi s vedúcim spoločné-
ho školského úradu Michalom Vrbovským postupne 
navštívili všetky základné školy. Do prvých tried na-
stúpilo v tomto školskom roku 223 žiakov, čo je o 12 
viac ako v predchádzajúcom školskom roku. Počet 
žiakov na ZŠ sa však podľa predbežných informácií 
oproti školskému roku 2006/2007 znížil o 132 (pres-
né štatistické údaje sa zisťujú k 15. 9.) V ZŠ Bernolá-
kova o 67 žiakov, v ZŠ Hollého o 25 žiakov, v ZŠ Hor-
ná o 31 žiakov, v ZŠ Krátka o 3 žiakov, ZŠ Pionierska 
o 7 žiakov a v ZŠ s VJM o 5 žiakov. Je to o niečo viacej 
ako sme predpokladali. Príčinou je odchod väčšieho 
počtu žiakov 4. ročníka do 8–ročného gymnázia. Aj 
z uvedených štatistík vyplýva, že zásadnejšia optima-
lizácia siete škôl a racionalizácia ich prevádzky dozre-
la. Cez prázdniny sa na školách intenzívne pracovalo. 
Okrem bežného upratovania, opráv a údržby sa od-
straňovali najzávažnejšie nedostatky vyplývajúce zo 
zlého technického stavu budov. Najrozsiahlejšie bo-
li: v ZŠ Bernolákova výmena kotla a úprava podlahy 

v telocvični, v ZŠ Hollého oprava strechy a pokračo-
vanie rekonštrukcie sociálnych zariadení, v ZŠ Hor-
ná oprava strechy, v ZŠ Pionierska kompletná oprava 
strechy na jednom pavilóne, v ZŠ s VJM oprava vnú-
torných priestorov. V MŠ to bolo odstránenie havárií 
na vodovodných potrubiach a kanalizácií v MŠ Bu-
dovateľská, MŠ Hollého a MŠ 8. Mája, dokončenie fa-
sády na MŠ Šafárika, oprava strechy na MŠ Okružná 
a komplexná rekonštrukcia kúrenia v MŠ Družstev-
ná ul. Na realizáciu uvedených akcií a ďalších opráv 
sa použili prostriedky v sume takmer 4,5 mil. Sk. Na 
inováciu zariadení do školských jedální (ZŠ Horná, 
ZŠ Krátka, ZŠ Bernolákova a MŠ 8. mája) sa použilo 
takmer 300 tis. Sk. Ide o prostriedky, ktoré mesto do-
stane zo štátneho rozpočtu na prenesené a originál-
ne kompetencie, teda nie z prostriedkov získaných 
priamo mestom. Všetky školy a školské zariadenia sú 
v rámci daných podmienok a možnosti pripravené 
na nový školský rok.

Slávnostný začiatok školského roka pre prváčikov 
pokračoval 4. septembra 2007 v Mestskom dome 
kultúry. Privítal ich primátor mesta Martin Alföldi. 
Každému prvákovi odovzdal „Žiacku knižku prvá-
ka“, ktorú im darovalo mesto. Pani učiteľkám odo-
vzdal kvet s prianím trpezlivosti a radosti z úspechov 
zverených žiakov. Súčasťou stretnutia bolo divadelné 
predstavenie, ktorého boli žiaci aktívnymi účastník-
mi a ktoré sa im veľmi páčilo.

j ednou zo základných požiadaviek pri výchove 
a vzdelávaní mladej generácie nie sú len zá-

kladné vedomosti a poznatky z rôznych predmetov, 
ale čoraz viacej vystupuje do popredia počítačová 
a jazyková „gramotnosť“. Základy osvojovania cu-
dzích jazykov odporúčajú pedagógovia a psycholó-
govia už v predškolskom veku. Promptne na tieto 
požiadavky zareagovali materské školy v Šali. Na 
všetkých materských školách je od 3. septembra 
2007 zavedené vyučovanie cudzích jazykov, kon-
krétne anglického jazyka. Na dve materské školy: 
MŠ Družstevná ul. a MŠ Ul. 8. mája boli do trvalého 
pracovného pomeru prijaté 2 učiteľky, pani učiteľka 

Ürgeová a pani učiteľka Zimmermannová, s kvalifi-
káciou pre vyučovanie anglického jazyka. Podľa po-
treby budú vyučovať aj v susedných MŠ. Vyučovanie 
na ďalších MŠ bude zabezpečené externe. 

Vyučovanie bude prebiehať podľa schválených 
učebných programov pre MŠ. Bude koordinované 
a metodicky usmerňované internými kvalifikovaný-
mi učiteľkami. Je pripravovaný plán ďalšieho jazyko-
vého vzdelávania učiteliek MŠ tak, aby na každej MŠ 
pôsobila kvalifikovaná učiteľka MŠ pre cudzí jazyk. 
V ďalších rokoch je zabezpečovaná nadväznosť po-
kračovania vyučovania cudzieho jazyka na základ-
ných školách.

NA VŠEtKých MAtERSKých ŠKOlÁch 
V ŠAlI SA VYuČujE ANglIcKý jAzYK

NA ŠKOlÁch V ŠAlI SA zAČAl 
NOVý ŠKOlSKý ROK

školstvo
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V  Šalianskom dome kultúry sa 
04.09.2007 o 09.00 hod. kona-

lo slávnostné privítanie prváčikov do 
školských lavíc základných škôl. Zú-
častnili sa ho všetci žiaci prvých tried 
spolu s ich triednymi pani učiteľkami. 
Samozrejme nemohol chýbať primátor 
mesta Šaľa Martin Alföldi, ktorý našich 
prváčikov osobne privítal a poprial im 
veľa úspechov a vytrvalosti v štúdiu. 
Taktiež sa žiakom osobne pozdravil 
a predstavil vedúci spoločného školské-
ho úradu PaedDr. Michal Vrbovský. 

Takto mali naši prváci možnosť uvi-
dieť nielen pána primátora a vedúceho 
školského úradu v Šali, ale spoznali sa aj medzi sebou 
navzájom. Po úvodnej časti, kedy prebehlo uvítanie, 

odovzdali sa deťom ich prvé žiacke 
knižky a malá pozornosť od mesta Šaľa, 
nasledovalo prekvapenie pre deti.

Bolo ním interaktívne Divadielko 
Dunajka a prezentovalo sa hrou Maj-
sterko Maliarko. Všetkých malých di-
vákov si hneď po prvých minútach zís-
kalo a deti sa smelo a s chuťou zapájali 
do jednotlivých divadelných vstupov. 
Nechýbal tu smiech, spev a výborná 
nálada. Sme radi, že sa Privítanie pr-
váčikov naozaj vydarilo a páčilo sa im. 
Nezostáva nám iné, ako dúfať, že aj 
v škole sa im bude páčiť aspoň tak, ako 
na divadelnom predstavení. Veríme, že 

im štúdium prinesie minimálne takú radosť, akú ma-
li počas utorkového dopoludnia. 

Mgr. Zuzana Slobodníková

V DOME KultúRY ŠAĽA

PRIVÍtANIE PRVÁČIKOV

Noví (staronoví) riaditelia

N a základe výberového konania a návrhu vý-
berovej komisie, ktorou bola príslušná rada 

školy, vymenoval primátor mesta v súlade s § 3 ods. 
(11) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve

od 1. 8.2007 do funkcie riaditeľa ZŠ Hollého 
ul. Mgr. Jána Minára (uvoľnená funkcia po 
PhDr. Kuklovskom)
od. 1. 9. 2007 do funkcie riaditeľky MŠ Ul. P. 
J. Šafárika Danu Molnárovú (doterajšia riadi-
teľka, k 31.8.2007 jej skončilo zákonom sta-
novené 5-ročné funkčné obdobie)
Prajeme im v ich pôsobení veľa pracovných 

a osobných úspechov.

»

»

Primátor mesta Martin Alföldi za asistencie 
vedúceho spoločného školského úradu Michala 
Vrbovského odovzdáva prvákom žiacke knižky.
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SVEtElNÁ SIgNAlIzÁcIA PO NOVOM

N a prelome mája a júna prebehlo sčítanie do-
pravy na svetelných križovatkách. Na základe 

odporúčaní dopravných inžinierov bola svetelná sig-
nalizácia upravená nasledovne (na oboch rovnako):

jm

deň zapnutie vypnutie
pondelok – piatok 06.00 18.00
sobota 08.00 12.00
nedeľa vypnuté

Celkové zaťaženie 
križovatky za 24 hodín:

VE 464
VG 402
VA 6447
VC2 6982
VB 1081
VD 785
SB 531
VC1 813
Spolu	 17	505

doprava
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Celkové zaťaženie 
križovatky za 24 hodín:

VA 4029
VB 930
VC 7377
VG 2327
SA 3375
SB 1107
Spolu	 19	145

SALÓN LORIEL               Nešporova 26, Šaľa
ponúka nasledujúce služby: w MANIKÚRU
 klasickú, francúzsku. japonskú, špeciálnu, parafínové zábaly
 w NECHTOVÝ DIZAJN
 gélové a akrylové nechty profesionálnymi výrobkami am.firmy PERFECT NAILS
 w PEDIKÚRU – mokrú

VEľKOOBCHOD 
pre nechtové dizajnérky – profesionálne gély a akrylové prášky am.firmy PERFECT NAILS, štetce, glittre, 

rôzne ozdoby - aj na dobierku.
Info: http://www.perfectnails.sk                                                e-mail: obchod@perfectnails.sk

Objednávky.:  
Orange: 0908 215 744, 

T-mobile: 0911 215 740

doprava
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PRIPOMIENKujtE zÁMER MEStA

DEtSKé IhRISKÁ 
– KONcEPcIA ROzVOjA

N a verejné pripomienkovanie je predložená Koncepcia rozvoja detských ihrísk. 
Našim cieľom je dať do detských ihrísk systém. Cieľom koncepcie je určiť, ktoré 

detské ihriská treba ponechať a rozširovať a ktoré treba zrušiť. Máme v meste veľa ihrísk 
a veľa zvyškov ihrísk. Menej ihrísk sa jednoduchšie udržiava a skvalitňuje. Celá koncep-
cia je k dispozícii na stránke www.sala.sk a môžete ju pripomienkovať do konca októbra. 
Poslancom mestského zastupiteľstva by mala byť predložená na novembrovom rokova-
ní. Vaše pripomienky môžete posielať aj e-mailom na adresu melusova@sala.sk.

I. ÚVOD
Súčasná doba prináša popri mnohých výdobyt-

koch aj negatíva. Patrí medzi ne aj zhoršená pohybo-
vá kultúra detí. Detské ihriská sú jedným z miest, kde 
môžu deti tento nedostatok odstraňovať. Zároveň sa 
ihriská stávajú miestom kontaktu s ostatnými deťmi, 
rozvíja sa ich osobnosť, myslenie, empatia, kreativita. 
Poskytujú deťom mnohé možnosti zábavy a rodičom 
možnosti stretávania sa a odovzdávania si skúseností 
pri raste svojich ratolestí.

II. SÚČASNÝ STAV
Na území mesta Šaľa a v mestskej časti Veča detské 

ihriská pozostávajú z dvoch oblastí a to:
1. Konštrukčné zariadenia ihrísk
Problémom konštrukcií a príslušenstiev detských 

ihrísk je nutnosť splnenia európskych noriem a ob-
tiažne zabezpečenie ochrany technického stavu v dô-
sledku veľkej roztrúsenosti na celom území mesta. 
Tento stav zvyšuje finančné nároky na údržbu i sa-
motný monitoring detských ihrísk. V auguste roku 
2006 bola vykonaná kontrola na niektorých zariade-
niach detských ihrísk (prevažne drevených) Inšpek-
torátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre 
Nitriansky kraj, ktorá bola zameraná na kontrolu 
plnenia bezpečnosti ustanovených v zákone NR SR 
č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskor-
ších predpisov v komodite detských ihrísk. Záverom 
kontroly bolo, že kontrolované zariadenia detských 
ihrísk nezodpovedajú STN EN 1176.

»

»

2. Pieskoviská
Problémom pieskovísk je zabezpečenie čistoty 

piesku v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníc-
tva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská, 
hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mlá-
dež. Znečistenie pieskovísk spôsobujú neohľaduplní 
psíčkari, túlavé mačky, narkomani, vandali a v nepo-
slednom rade občania, ktorí prerábajú bytové jadrá. 
Mesto Šaľa zabezpečuje podľa finančných možnos-
tí každoročne výmenu piesku na začiatku sezóny 
takmer vo všetkých pieskoviskách a následne preko-
panie a polievanie vodou v čase od 15. apríla do 30. 
septembra kalendárneho roka. Tieto opatrenia však 
často vyznievajú v očiach občanov ako nedostatočné. 
Jediným podľa nášho názoru možným riešením je 
oplotenie pieskovísk. Nie je však možné z finančných 
dôvodov uskutočniť oplotenie na všetkých pieskovis-
kách. Preto je nutné, aby tomu predchádzalo zníže-
nie počtu pieskovísk koncentráciou do centrálnych 
sídliskových oblastí a likvidácia pieskovísk na peri-
férii mesta. Týmito opatreniami sa dajú problémy len 
čiastočne minimalizovať, nie je možné ich úplne od-
strániť (napr. problematika túlavých mačiek). V tom-
to prípade je jediným účinným riešením uskutočňo-
vanie pravidelných rozborov pieskovísk zameraných 
na fekálne, koliformné baktérie, enterokoky, salmo-
nelu a rôzne vývinové štádia parazitov. Rozbory pies-
kovísk sú však finančne náročné tzn. kompletná ana-
lýza stavu jedného pieskoviska pozostáva minimálne 
zo štyroch odberov. Cena jedného odberu sa pohy-
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buje v rozpätí okolo 5 tis. Sk (rozbor 20 tis. Sk/ na 1 
pieskovisko). V rozpočte na rok 2007 je 50 tis. Sk na 
rozbory pieskovísk.

III. NÁVRH OPATRENÍ
1. Kumulácia do väčších centrálnych detských ihrísk
2. Likvidácia osamotených zariadení detských ihrísk, 

dočasne je možné ich preniesť a použiť do centrál-
nych detských ihrísk

3. Oplotenie zoštíhleného počtu pieskovísk, pravi-
delná údržba piesku v zmysle vyhlášky MZ SR, 
uskutočňovanie rozborov na piesok

»

4. Postupné oplocovanie detských ihrísk podľa fi-
nančných možností (v r. 2007 bude oplotené det-
ské ihrisko na ul. Lúčna – Veča )

5. Zabezpečenie ihrísk prevádzkovým poriadkom, 
ktorý zavedie pravidlá vstupu do areálov ihrísk, 
čím sa čiastočne obmedzí ich zdevastovanie napr. 
staršími deťmi

6. Zahrnúť do rozpočtu kapitálové prostriedky vo 
výške min 400 tis. Sk/ročne, bežné výdavky na 
údržbu ihrísk min. 350 tis.Sk, rozbory piesku 150 
tis. Sk

Charakteristika zariadení a popis funkčnosti súčasného stavu:
zariadenie popis počet funkčné nefunkčné
kolotoč otáčavý, s kovovou konštrukciou 2 1 1

preliezka kovová konštrukcia, v tvare oblúk, rebrina, trojuholník, polooblúk, 
hranatý oblúk, valec, štvorec 34 34 0

hojdačka kovová konštrukcia, prevažovací princíp 17 14 3

hojdačka kovová alebo drevená konštrukcia, na ktorú sa zavesia závesné hoj-
dačky 18 6 12

pieskovisko väčšinou s betónovými obrubníkmi, rôznych tvarov 63 42 21
ihrisko betónové alebo škvárové plochy na volejbal, futbal a basketbal 15 13 2
šmýkalka kovová alebo drevená konštrukcia (schodíky) a plastová šmýkalka 10 8 2
šmýkalka s 
domčekom

drevený komplex schodíkov, zastrešeného domčeka a plastovej šmý-
kalky 5 4 1

lavičky betónové alebo kovové konštrukcie 177 135 42
pneumatiky pneumatiky zasadené v zemi, fungujúce ako preliezky 9 9 0

Navrhujeme ponechať a dobudovať detstké ihriská v nasledovných lokalitách:
Detské ihriská, ktoré navrhujeme ponechať a rozšíriť:

ŠAľA: 1. Hralaland – pri Bille, 2. Vnútroblok Okružná, Partizánska, 3. Vnútroblok kpt. Jaroša, Jánošíkova, 
4. Vnútroblok Hlavná, Jesenského, 5. Šrobára, 6. P. J. Šafárika, 7. J. Palárika, 8. Vlčanská, 9. Budovateľská, 10. 
1.mája, 11. 8.mája, 12. vnútroblok SNP, Vajanského, Nešporova, 13. Kukučínova, 14. Bottova

Asfaltové ihriská: A. kpt. Jaroša, B. Novomeského, C. Bottova, D. Vlčanská, E. V. Šrobára
VEČA: 1. Lúčna, 2. Rímska, 3. Vnútroblok Slnečná, G. L. Svobodu, Narcisová, 4. Vnútroblok Nitrianska, 

Narcisová, 5. Vnútroblok Narcisová - za záhradami Komenského, 6. Fr. Kráľa pri bloku č. 6
Asfaltové ihriská: A. Cintorínska, B. Slnečná, C. Slnečná.

detské ihriská
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ŠAĽA V KAlENDÁRI NA ROK 2008
M esto bude mať v roku 2008 svoj kalendár. 

Vzniká na podnet mesta a jeho realizáciu 
zabezpečuje FOTOCENTRUM – Igor Boháč. Texto-
vú časť ku kalendáru pripravuje Július Morávek.

Ešte si pamätáme historický kalendár na rok 2002, 
ktorý vznikol pri príležitosti milénia mesta.

Kalendár na rok 2008 bude mať iný ráz, chce pred-
staviť zaujímavé detaily, historické fakty, osobnosti, 
stavby.

Kalendár každý mesiac prinesie graficky i textovo 
informáciu, ktorá by mala zaujať. Budú tu napríklad 
archeologické nálezy i nájdené predmety pri výskume 

v kaštieli, informácie o svetoznámom fotografovi, či 
maliarovi a grafikovi, no aj o najdlhšom železničnom 
moste i najhlbšej artézskej studni.

Pravda, nemožno všetko vopred prezradiť. Pre mi-
lovníkov Šale bude určite príťažlivým, pre zberateľov 
hľadaným, pre rodinu zaujímavosťou mať doma celý 
rok svoje mesto.

Nástenné kalendáre z dielne Igora Boháča získa-
vajú každoročne ocenenie, snahou kalendára Šale na 
rok 2008 je pokračovať v tomto trende.

Mk

V  mesiaci september uzrie 
svetlo sveta nová publiká-

cia o Šali. Bude to kniha, ktorá ob-
sahuje vyše 100 starých pohľadníc 
s textom ku každej pohľadnici.

Zostavovateľom publikácie 
a autorom textu je Mgr. Július Mo-
rávek, ktorý oslovil súkromných 
zberateľov i Štátny archív v Ša-
li s myšlienkou pripraviť takúto 
publikáciu. V knižke sú staré po-
hľadnice zo zbierok archívu, Sta-
nislava Mešťana, Františka Pateka 
i Terézie Juhosovej.

Najstaršia pohľadnica je z roku 1899, kniha pre-
chádza obdobím Rakúsko – Uhorska, I. ČSR, obdo-
bím 2. svetovej vojny, keď Šaľa bola pričlenená 
k horthyovskému Maďarsku a výber končí približne 
v polovici minulého storočia.

V publikácii sa čitateľ dozvie, ako sa menila tvár 
Šale. Mnohé zobrazené časti mesta, budovy, ulice už 
dnes neexistujú. Žijú však pamätníci tých čias, im 
patrí vďaka za rady a informácie.

Grafickú podobu knihy, úpravu starých pohľadníc, 
práce pre tlačiareň a cudzojazyčný preklad zabezpe-
čovalo FOTOCENTRUM Igora Boháča.

Spoluprácou zostavovateľa a fotocentra tak vzniklo 
dielo pod názvom „Šaľa na starých pohľadniciach.“

Autori venujú publikáciu pánom Markusovi Gál-

lovi a Karolovi Šmidovi, ktorí sa desaťročia venovali 
histórii i prítomnosti Šale.

Publikácia vychádza pri príležitosti 1005. výročia 
prvej písomnej zmienky o tomto území.

Staré pohľadnice sú výpoveďou minulosti. Sú nie-
len nostalgiou, ale aj svedectvom, ako ľudia žili, aký 
bol ich svet, akú stopu zanechali ďalším generáciám.

Publikácia vychádza v náklade 1 500 kusov pre po-
treby mesta, ktoré bude zabezpečovať aj distribúciu 
a predaj.

Kto chce spoznať minulosť svojho mesta, ten ur-
čite siahne po knihe, kto ju poznal a osobne prežil, 
pre toho to bude návrat do rokov mladosti, či života 
minulých generácií.

Mk

StARé POhĽADNIcE – NOVÁ 
KNIhA

Takúto podobu mala Hlavná ulica koncom 30. rokov minulého sto-
ročia. Vpravo známa Horváthova krčma.

naša história
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hIStORIcKý KAlENDÁR VýROČÍ 
OSOBNOStÍ A uDAlOStÍ V ROKu 2007

OSOBNOStI

KENDRAI (Kendray), Gabriel – 210. výročie 
úmrtia
14. február 1724 Voderady – 18. január 1797 Šaľa
Kazateľ, spisovateľ. Filozofiu študoval na univerzi-

te v Košiciach, teológiu vo Viedni. Pôsobil ako učiteľ, 
neskôr kazateľ v Komárne, od 1756 kazateľ – misio-
nár v Šahách, 1762 v Jágri, od 1770 hospodár rehoľ-
ného domu v Trnave. Po rozpustení rehole pôsobil 
v Šali ako diecézny kňaz v pastorácii.

TAKÁCS (Takáts), Viliam – 35. výročie úmrtia
21. január 1914 Šaľa – 20. január 1972 Šaľa
Ľudový maliar. Gymnaziálne štúdiá neukončil, 

vyučil sa za obchodníka. Vybudoval si ateliér a stal 
sa vyhľadávaným majstrom. Venoval sa maľbe kra-
jiniek, zátiší a portrétov, vymaľoval kostoly v Žihárci 
a v Tešedíkove.

GUSTINI, Ján – 295. výročie narodenia a 230. 
výročie úmrtia
23. november 1712 Zubrohlava – 31. január 1777 

Močenok, poch. v Nitre
Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Od 

roku 1762 nitriansky biskup a posledný dedičný nit-
riansky župan, zakladateľ bohosloveckého seminára 
v Nitre. Na Kalvárii dal vystavať kláštor pre nazaré-
nov a budovu pre penzionovaných kňazov Prame-
ritae Quieti. Obnovil tradíciu mariánskych pútí na 
Kalvárii, podporoval stavby a opravy kostolov.

Rippa, Blažej Konštantín – 95. výročie narode-
nia
1. február 1912 Trnovec nad Váhom – 17. január 

1981 Bratislava
Lekár, publicista. Študoval na gymnáziu v Nitre, 

medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Za-
kladateľ a vedúci interného oddelenia Železničnej 
polikliniky v Bratislave. Venoval sa histórii medicí-
ny, problematike pracovného lekárstva a zdravot-
no–osvetovej činnosti. Spoluzakladateľ Národnej 
transfúznej služby, jeden zo zostavovateľov štatútu 

»

»

»

»

darcovstva krvi a kritériami na dobrovoľných darcov, 
aktívny pracovník Československého Červeného krí-
ža.

PÁZMAŇ, Peter – 370. výročie úmrtia
4. október 1570 Oradea, Rumunsko – 19. marec 

1637 Bratislava
Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, poli-

tik. V rokoch 1601 – 03 misionár v Šali a v Košiciach, 
1607 –16 pôsobil na dvore nitrianskeho biskupa 
a ostrihomského arcibiskupa F. Forgáča, 1616 ostri-
homský arcibiskup, 1629 kardinál v Trnave. Podpo-
roval budovanie cirkevných škôl, ústavov a činnosť 
reholí.

Tvorca jezuitského kolégia v Šali, podľa jeho pro-
jektov bol postavený renesančný kaštieľ.

MACHÁČEK, Pavol – 120. výročie narodenia
25. marec 1887 Holíč – 2. január 1969 Holíč
Kňaz, verejný činiteľ, publicista, historik, redaktor. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a v Trnave, 
teológiu študoval v Ostrihome a v Innsbrucku. V ro-
ku 1913 rímskokatolícky kaplán v Tesárskych Mly-
ňanoch, 1931 – 1938 farár v Šali. V publikácii Šaľa 
v dejinách (Nové Zámky, 1935) spracoval dejiny Šale 
do konca 18. storočia. 

uDAlOStI

1002 – prvá písomná zmienka o území Šale 
(Terra Wag) – 1005. výročie
1002 – prvá písomná zmienka o území obce 
Diakovce (Terra Wag) – 1005. výročie
1237 – 1240 – prvá písomná zmienka o obci 
Tešedíkovo (Pered) – 770. výročie
1907 – 100 rokov od vydania regionálneho týž-
denníka Vágsellye és vidéke (Šaľa a okolie)
1952 – 55. výročie vzniku umeleckej školy 
v Šali

(Z bibliografie Krajskej knižnice v Nitre 
zostavil Július Morávek)

»

»

»

»

»

»

»

naša história
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ŠPORtOVÁ MOzAIKA

StRElcI PRIVIEzlI 
OPäť MEDAIlY

V  Domaniži sa uskutočnili majstrovstvá Slo-
venska v streľbe z guľových zbraní, na ktorých 

si v konkurencii pretekárov z 34 oddielov vybojovali 

štart aj strelci šalianskeho streleckého klubu. Podobne 
ako pred rokom potvrdili šalianski strelci dobrú for-
mu a okrem zisku dvoch bronzových medailí (v mlá-
dežníckej kategórii ju získal Róbert Baručák a medzi 
seniormi iba 20-ročný Tomáš Martiška) privážajú 
si z majstrovstiev Slovenska aj niekoľko výborných 
umiestnení. Z výsledkov vyberáme: Športová puška 
60 dorast: 1. Ivan Pjatek (ŠG Košice) – 571 bodov,... 
3. Róbert Baručák (ŠSK Šaľa) – 567 bodov,... 5. Peter 
Pavlík (Komárno) – 560 bodov. (poznámka autora: 
trénuje v Šali). ŠPU 60 kadeti družstvá: 1. ŠKP Pre-
šov – 1717 bodov,... 4. kraj Nitra (Koloman Polgár, 
Róbert Baručák (obaja Šaľa), Peter Pavlík (Komárno) 
– 1689 bodov. Ľubovoľná malokalibrovka 60 muži 
družstvá: 1. Dukla Banská Bystrica 1740 bodov,... 4. 
ŠSK Šaľa (František Liptai st., Erik Kováč, František 
Liptai ml.) – 1702 bodov. Ľubovoľná malokalibrov-
ka 3x40 muži: 1. Vlastimil Veselka (ŠKP Bratislava) 
– 1149 bodov,... 3. Tomáš Martiška (ŠSK Šaľa) – 1.129 
bodov. Okrem šalianskych strelcov sa z Nitrianskeho 
kraja na majstrovstvá Slovenska prebojovali strelci 
z Komárna, Bánova a Kolty, ktorí však na medailové 
umiestnenia nedosiahli.

Na obr. družstvo mužov zľava: Ľudovít Kováč 
– predseda šalianskeho streleckého klubu, Erik 
Kováč, František Liptai ml. a František Liptai 
st., ktoré skončilo na 4. mieste.

V  pondelok 20. augusta 2007 sa 
rozlúčila rodina, smútoční hos-

tia, ale aj široká športová verejnosť s An-
tonom Keszelim, ktorý zomrel vo veku 
nedožitých 80 rokov. 

 S aktívnym futbalom začínal medzi 
seniormi už ako 17-ročný počas štúdií 
v Nových Zámkoch. Kožené „čudo“ ho 
pravdepodobne „poslúchalo,“ nakoľko 
v rokoch 1946 – 1950 hrával už v maďar-
skej lige za MTK Budapešť a Dorogi Bányász, kde 
pôsobili v tomto období futbalisti ako: Sándor, Gel-
lér, Kovács, Hidegkúti, Lántos, Buzánszky,… ktorí 
neskôr preslávili maďarský futbal. Po päťročnom 
pôsobení v Maďarsku aktívne pôsobil v Piešťanoch 
a s hráčskou aktívnou činnosťou skončil v rodnom 
Trnovci n/V. Už v závere aktívnej činnosti študoval 
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, 
kde v roku 1966 získal najvyššiu trénerskú licenciu, 
tréner I. triedy – profesionál. V tom roku prebral na 
4 roky slovenskú dorasteneckú reprezentáciu a od 
roku 1970 spolu s trénerom Vladimírom Mirkom 
viedol československú dorasteneckú reprezentáciu. 

V priebehu tohto pôsobenia s najlepší-
mi mládežníckymi talentami prešli jeho 
„rukami“ takí futbalisti, akými boli: Se-
man, Chovanec, Jurkemik, Nehoda, Gaj-
dúšek, bratia Čapkovičovci, Luža, Čer-
nil, Ihring,… z ktorých viacerí neskôr 
obliekli seniorský reprezentačný dres, 
resp. pôsobili, alebo pôsobia na postoch 
trénerov, či funkcionárov popredných 
futbalových oddielov. Za jeho úspešnú 

prácu pri dorasteneckých reprezentáciách mu bo-
lo v rokoch 1977 – 1979 a 1987 – 1990 umožnené 
„trénovať“ s niektorými ďalšími trénermi (Uhrín, 
Šimončič, Békešský) v afrických rozvojových kraji-
nách. Anton Keszeli trénoval v Alžírsku, kde sa mu 
podarilo s klubom MPA Mouloudia Alger získať aj 
majstrovský titul. Prestávky medzi pôsobením v za-
hraničí a po ňom vypĺňal odborným trénerským ve-
dením na Slovensku, najviac v klube Slovan Duslo 
Šaľa, ako tréner mládeže a seniorov, resp. metodik 
klubu viac ako 10 rokov. Svoje bohaté funkcionárske 
a trénerské skúsenosti (poznámka autora: šesť rokov 

zOStAlA PO ňOM futBAlOVÁ PEČAť

Pokračovanie na 23. str.
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ŠPORtOVÁ MOzAIKA

DVOjNÁSOBNý 
BRONz VOltÍžE

V  maďarskom Káposvári sa uskutočnili maj-
strovstvá Európy vo voltíži, na ktorých si prá-

vo účasti v reprezentácii Slovenska vybojovali aj vol-
tížni pretekári Slávia SOUP Šaľa, ktorí okrem súťaži 
skupín, reprezentovali taktiež v súťažiach jednotliv-
cov. V seniorskej súťaži naši reprezentanti obhajovali 
titul majstrov Európy, ktorý prekvapujúco vybojovali 
pred dvoma rokmi v talianskej Brescii. Napriek vý-
bornému výkonu družstvo seniorov na koni Vilám 
v zložení: Andrea Bičová, Adrián Tóth, Silvia Ižma-
nová, Radoslav Psota, Ladislav Majdlen, Lucia Hol-
bíková a Viliam Naštický ml. skončilo v konkurencii 
družstiev zo 14 štátov na treťom mieste so ziskom 
7,693 bodu, keď ich predstihlo strieborné Rakúsko 
8,158 bodu a víťazné Nemecko so ziskom 8,266 bo-
du. Príjemným prekvapením pre slovenskú výpravu 
však bolo vystúpenie družstva Slávia SOUP Šaľa v ju-
niorskej súťaži, ktoré na koni Rony v zložení: Lucia 
Vlasáková, Michal Fogaš, Martina Šagátová, Jovana 
Pejčicová, Timea Szekerešová, Ivan Slezák a Zuza-
na Štrbavá sa po prvýkrát prebojovalo na európsky 
šampionát a hneď vybojovalo bronzovú medailu. Tá-
to medaila je v doterajšej histórii česko – slovenskej 
voltíže prvou v tejto kategórii. V súťaži jednotlivcov 
– seniorov, kde Slovensko reprezentovali okrem ša-
lianskeho jazdca Adriána Tótha ešte Miroslav Kron-
ka (9. miesto) a Tomáš Šátor (13. miesto) z Freestylu 
Poprad, sa podarilo nášmu pretekárovi po výbornom 
výkone prebojovať do finále, kde obsadil nakoniec 
pekné 7. miesto so ziskom 8,085 bodu, keď zvíťazil 

Vorberg (Nemecko) – 8,596, pred Andreanim (Fran-
cúzsko) – 8,379 bodu a Looserom (Švajčiarsko) – 8, 
376 bodu, čo hovorí o nesmiernej vyrovnanosti finá-
lovej osmičky. V tejto kategórii neštartoval šaliansky 
pretekár Ladislav Majdlen, ktorý obsadil pred rokom 
v Aachene (Nemecko) na svetovej jazdeckej olympi-
áde tretie miesto a v súčasnosti pomáhal družstvu 
k zisku bronzu. V kategórii žien bola v reprezentácii 
Slovenska okrem Jany Fodorovej (14. miesto) a Valé-

rii Sabolovej (37. miesto), obe zo Slávie UVL Koši-
ce, tiež šalianska jazdkyňa Alexandra Vávrová, ktorá 
skončila v najpočetnejšie obsadenej kategórii na 20. 
mieste, keď zvíťazila Jarzová, pred Faltinovou (obe 
Rakúsko) a Ströhovou (Nemecko).

Trénerka a zároveň lonžérka oboch šalianskych 
bronzových skupín Jana Majdlenová videla účinko-
vanie svojich zverencov nasledovne: „Zisk bronzovej 
medaily vzhľadom k nesmiernej vyrovnanosti európ-
skej seniorskej špičky teší. Mimoriadne a príjemne 
ma prekvapili juniori, ktorí štartovali po prvýkrát na 
takomto fóre a hneď podali výkon na hranici svojich 
možností. Senior Adrián Tóth splnil úlohu postupom 
do finále. V budúcom roku už bude jazdiť iba indivi-
duálne súťaže a tak môže ísť výkonom a umiestnením 
vyššie. Seniorská reprezentantka Alexandra Vávrová 
skončila v strede štartovného poľa, ktoré bolo najpo-
četnejšie zastúpené. S výkonmi, umiestnením, ale aj 
vystupovaním sme potvrdili nielen oprávnenosť no-
minácie, ale aj spoľahlivosť a úctu k reprezentačnému 
dresu.“ Pretekári a vedenie TJ Slávie SOUP Šaľa sa 
môže pochváliť ešte jedným úspechom z majstrov-
stiev Európy, nakoľko boli jediným oddielovým klu-
bom, ktorý získal dve medailové umiestnenia v kon-
kurencii 23 družstiev zo 16 štátov.

bol tiež členom Ústrednej trénerskej rady v Prahe 
a Bratislave) zúročil v 80. rokoch, keď pôsobil 5 
rokov ako predseda okresného futbalového zväzu 
v Galante. 

Anton Keszeli vo viac ako 50-ročnej aktívnej 
činnosti v najpopulárnejšom športovom odvetví, 
futbale, zanechal na svojich zverencoch, kolegoch, 
funkcionároch a kluboch rukopis svojej práce, 
ktorý sa nedá prehliadnuť. Z toho dôvodu stráca 
v ňom slovenské futbalové hnutie a verejnosť osob-
nosť, ktorá sa výrazne podieľala na jej zveľaďovaní, 
nakoľko celý svoj plodný život zasvätil iba rodine 
a koženej lopte.

Česť jeho pamiatke!

Dokončenie zo str. 22
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z hÁDzANÁRSKEj A futBAlOVEj KuchYNE

futBAl 

V  minulom ročníku 1. ligy a hlavne v nadstav-
be prelínacej súťaže o postup do Corgoň ligy, 

v ktorej naši futbalisti vo viacerých prípadoch „ťahali 
za kratší koniec“ nebola divácka verejnosť spokojná 
s hrou, ale najmä s výsledkami a umiestnením našich 
futbalistov. Bolo logické, že prišlo k zmenám nielen 
na trénerskom poste, ale aj v hráčskom kádri. Novým 
kormidelníkom sa stal Ladislav Totkovič (bývalý 
šéftréner mládeže v MFK Košice), asistentmi Martin 
Babinec a Ondrej Takács. V hráčskom kádri sú no-
vými tvárami: brankár Penksa (Ružomberok), Hrmo 
(Hradec Králové), navrátilci z hosťovaní: Kertész, Si-
monides, Rojka, Špánik, či dorasteneckí odchovanci: 
Benkö, Kováčik, Matušica,... sme vás oboznámili už 
v minulom čísle. Ako ukázala prvá štvrtina nového 
ročníka prvoligovej súťaže (poznámka autora: bude 
sa hrať trojkolovo – 33 stretnutí) úvod futbalistom 
Slovana Duslo Šaľa vyšiel nad očakávanie. Veď po 
úvodných štyroch kolách „zaknihovali“ plné bodové 
zápisy a usadili sa bez straty kvetinky na čele prvoli-
gového peletónu. Opäť sa však nevyvarovali slabších 
chvíľok straty formy ako v minulosti a ďalšie štyri 
kolá, z toho tri majstrovské stretnutia na domácej 
pôde nevyhrali a postupne nielenže ustupovali z ve-

dúcich pozícií, ale strácali aj dôveru fanúšika, ktorý 
veril, že Slovan Duslo ŠAĽA bude medzi mužstvami, 
ktoré budú trvalo „mútiť“ vodu v boji o corgoňligo-
vé miestenky. V ďalších štyroch kolách čakajú našich 
reprezentantov nielen dôležité súboje o cenné prvo-
ligové body, ale aj o dôveru náročného šalianskeho 
futbalového diváka a z toho dôvodu by mali naši hrá-
či predvádzať čím skôr hru a výkony, na aké sme boli 
v minulosti zvyknutí. 

hÁDzANÁ

V  čase čítania týchto riadkov budú mať naše 
hádzanárky, ktoré patria už dlhé roky k špič-

ke česko – slovenskej hádzanej, štartujúcej v medzi-
národnej WHIL možno za sebou aj tri súťažné kolá. 
Z toho dôvodu, že v priebehu hádzanárskej prestáv-
ky prišlo vo väčšine klubov k zmenám v hráčskych 
kádroch, ktorým sa nevyhli ani v našom kolektíve 
(poznámka autora: z družstva po sezóne odišli: Lýdia 
Jakubisová – zahraničné angažmá, Orsolya Rózsová 
a Melinda Erdösová – koniec aktívnej činnosti, no-
vou posilou je Eva Hodošková z Iuventy Michalovce 
a po materskej dovolenke sa vrátila Andrea Weibelo-
vá – Czánik). Z toho dôvodu boli veľmi dôležitými 
štarty na medzinárodných hádzanárskych turnajoch, 

Vyžrebovanie a výsledky 1. futbalovej ligy ročník 2007/2008 – jeseň 
1. kolo: Duslo ŠAĽA – Humenné 2 : 1 (1:0) Dékány, Gašparík (11 m) 
2. kolo LAFC Lučenec – Duslo ŠAĽA 1 : 2 (0:2) Vencel 2 
3. kolo: Duslo ŠAĽA – STARÁ ĽUBOVŇA 2:0 (2:0) Vencel 2 
4. kolo: INTER BLAVA – Duslo ŠAĽA 1:3 (1:1) Dékány, Lancz, Vencel 
5. kolo: Duslo ŠAĽA – TREBIŠOV 1 : 1 (1:1) Lancz 
6. kolo: Rimav. Sobota – Duslo ŠAĽA 2 : 0 (1:0) 
7. kolo: Duslo ŠAĽA – PRIEVIDZA 1 : 1 (1:1) Lalák 
8. kolo: Duslo ŠAĽA – Prešov 1 : 2 (0:1) Matušica 

Najbližší program futbalistov Slovana Duslo ŠAľA v I. lige:
9. kolo: SO 15.09.2007 15.30 hod. Podbrezová – Duslo ŠAĽA 
10. kolo: SO 22.09.2007 15.00 hod. Duslo ŠAĽA – Košice „B“ 
11. kolo: NE 30.09.2007 10.30 hod. Michalovce – Duslo ŠAĽA
12. kolo: SO 06.10.2007 14.00 hod. Humenné – Duslo ŠAĽA
13. kolo: SO 20.10.2007 14.00 hod. Duslo ŠAĽA – Lučenec

Poznámka: Mužstvá označené veľkými písmenami sú nováčikmi 1. ligy.

šport
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v ktorých mohla dať trenérka Slovana Duslo Šaľa Da-
rina Braunová možnosť rozohrať sa všetkým hráč-
kam širšieho kádra. Z výsledkov na medzinárodných 
turnajoch vyberáme: 

Turnaj o Pohár generálneho riaditeľa DUSLA
Slovan Duslo ŠAĽA – Štart Bratislava 21:19 , Slo-

van Duslo ŠAĽA – Štart Trenčín 34: 23, Slovan Duslo 
ŠAĽA – Slokov Veselí n/M 26:19. 

Duslo: Némethová, Túrociová – Trochtová 4+3+1, 
Martanovičová 1+1+0, J. Braunová 2+2+1, Gábo-
rová 0+8/1+9/2, Váradyová 1+4+3, Hodošková 
1+5+3, Csalava 2+3/1+3/1, Czánik 0+4+0, Šalatová 
5/1+2/1+6/2, Pileková 2+0+0, L. Weibelová 3+2/1+0. 
Tréner: D. Braunová. Poznámka: za priezviskom 
hráčky je počet strelených gólov v jednotlivých stret-
nutiach turnaja. Celkové poradie: 1. Slovan Duslo 
ŠAĽA 81:71 – 6 bodov, 2. ŠKP Štart Bratislava 70:65 
– 4 body, 3. Slokov Veselí n/M 74:77 – 2 body, 4. 
Štart Trenčín 77:87 – 0 bodov. Najlepšou strelkyňou 
sa s 25 gólmi stala Marcela Handlová (Veselí n/M), 
brankárkou Lívia Némethová (Slovan Duslo ŠAĽA) 
a hráčkou Hana Janšáková (ŠKP Štart Bratislava) 

Medzinárodný hádzanársky turnaj o Pohár mie-
ru v Olomouci
V metropole Hanej v Olomouci sa uskutočnil už 

49. ročník medzinárodného hádzanárskeho turnaja 
žien o Pohár mieru. Výsledky nášho družstva: Slovan 
Duslo ŠAĽA – HK Štart Trenčín 23 : 17 góly: Šalato-
vá 6/3, Martanovičová 5/1, Csalava 4, Váradyová 3, 
Trochtová 2, Hodošková 2, Braunová 1, Wr. Neustadt 
– Duslo ŠAĽA 15 : 27 Šalatová 8, Czánik 4, Csalava 
4, Martanovičová 3, Pileková 3, Gáborová 2, Brauno-
vá, Váradyová a Weibelová po 1, Duslo ŠAĽA – Je-
lenia Gora 27 : 22 Csalava 7/3, Gáborová 5, Šalatová 
4/2, Braunová 3, Hodošková 3, Czánik 2, Trochtová, 
Martanovičová a Pileková po 1. Gliwice – Duslo ŠA-
ĽA 16 : 23, Duslo ŠAĽA – Olomouc 18 : 22. Koneč-
ná tabuľka medzinárodného turnaja: 1. DHK Zora 
Olomouc 125 : 98 – 10 bodov, 2. Slovan Duslo ŠA-
ĽA 118 : 92 – 8 bodov, 3. HK Štart Trenčín 115 : 117 
– 6 bodov, 4. Wiener Neustadt 105 : 129 – 4 body, 5. 
Jelenia Gora 111 : 123 – 2 body, 6. Sośnica Gliwice 
119 : 134 – 0 bodov. Za najlepšiu hráčku turnaja bola 
vyhlásená Andrea ŠALATOVÁ (Duslo ŠAĽA), naj-
lepšou brankárkou sa stala Barbora Raníková a naj-

»

»

lepšou strelkyňou s 30 gólmi Kateřina Vašková (obe 
Olomouc). Na druhom mieste skončila Magda Ziol-
kowska – 27/4 gólov z Gliwic a tretie miesto obsadila 
Andrea Šalatová (ŠAĽA) – 24/7 gólov. 

Hádzanárky Dusla vyhrali Slovácky pohár
U českého vicemajstra Slokov Veselí n/M, uspo-

riadateľa medzinárodného hádzanárskeho turnaja sa 
uskutočnil v Hodoníne ďalší ročník Slováckeho tur-
naja, na ktorom nahradil na poslednú chvíľu poľskú 
Sośnicu Gliwice rakúsky ligista Tulln. Výsledky me-
dzinárodného turnaja: Slovan Duslo ŠAĽA – WAT 
Atzgersdorf 31 : 24, Slovan Duslo ŠAĽA – Tulln 
28 : 16, Slovan Duslo ŠAĽA – Slokov Veselí 27 : 20. 
Slovan Duslo ŠAĽA vyhral bez straty bodu medzi-
národný hádzanársky turnaj. V boji o tretie miesto 
v rakúskom derby porazil účastník Pohára EHF Fec-
ton Wat Atzgersdorf – HDC Tulln 22 : 16 a obsadil 
na turnaji tretie miesto. Hádzanárky Slovan Duslo 
ŠAĽA na turnaji reprezentovali: Némethová, Túroci-
ová – Trochtová, Martanovičová, Gáborová, Brauno-
vá, Csalava, Váradyová, Šalatová, Czaník, Pileková, 
Weibelová (Poznámka: chýbali „maródi“ Fabiánová 
s Fečovou). Brankárka Dusla Lívia Némethová bola 
vyhlásená za najlepšiu brankárku turnaja. 

Vyžrebovanie hádzanárskej WHIL – ročník 
2007/8
Medzi dvanástkou najlepších kolektívov Česka 

a Slovenska je po prvýkrát český nováčik Jindřichův 
Hradec (nahradil Kunovice) a medzi slovenskú há-
dzanársku elitu sa vrátil náš regionálny partner HK 
Nitra (namiesto Partizánskeho) , ktoré zostúpilo. 

1.kolo: SO 8.9.2007 Duslo ŠAĽA – HK Nitra 
(18.00), 2. kolo: SO 15.9.2007 Štart Bratislava – Slo-
van Duslo ŠAĽA o 17.30 hod., 3. kolo: SO 22.9.2007 
Slovan Duslo ŠAĽA – Štart Trenčín o 18.00 hod., 4. 
kolo: SO 29.9.2007 Casta Písek – Slovan Duslo ŠAĽA 
o 15.00 hod., 5. kolo: sobota 6.10.2007 Slovan Duslo 
ŠAĽA – Slávia Praha o 18.00 hod.. (29:19 a 28:26). 6. 
kolo: NE 14.10.2007 DHC Olomouc – Slovan Dus-
lo ŠAĽA o 14.30 hod., 7. kolo: SO 27.10.2007 Slovan 
Duslo ŠAĽA – HC Zlín o 18.00 hod..

Športové spravodajstvo pripravil 
Jozef SKLENÁR

»

»

šport
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S kvelé české filmy, vysoká návštevnosť a voľný 
vstup. Aj takto by sa dal nazvať projekt Bažant 

Kinematograf, ktorý aj tento rok zavítal do nášho 
mesta a potešil mnohých Šaľanov. Počas večerov od 
22.–25.08.2007 sa nám predstavili štyri celovečerné 
filmy z českej produkcie, ktoré zaznamenali pozitív-
ny ohlas u divákov. Na Námestí Sv. Trojice sa nám 
postupne vždy o 20.30 hod. najskôr predstavil krátky 
kreslený film a následne  sa prezentoval jeden z hra-
ných filmov. Mali sme možnosť pozrieť si diela ako 
Účastníci zájezdu, Fimfárum, Štěstí a Kráska v ne-
snázích. 

Návštevnosť bola veľmi vysoká, cca 400 divákov 

na jeden večer. Filmy si prišli pozrieť mladí, rodičia 
s deťmi, ale aj starší spoluobčania, z čoho nám vyplý-
va, že Kinematograf oslovil všetky vekové kategórie. 

Spomínaný projekt sa konal pod záštitou Mest-
ského kultúrneho strediska Šaľa a spoločnosti Hei-
neken Slovensko, ktorá bola hlavným sponzorom 
tejto akcie. Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo 
propagáciu, miesto na premietanie a sedenie ako aj 
technickú podporu. Po skončení štvordňovej filmo-
vej produkcie nám nezostáva iné, ako konštatovať, že  
tohoročnému Kinematografu prialo nielen počasie, 
ale aj priazeň obyvateľov Šale.

Mgr. Zuzana Slobodníková

BAžANt 
KINEMAtOgRAf 2007

K ultúrne stredisko Večierka začalo svoju čin-
nosť dňa 06.08.2007 v nových priestoroch na 

Družstevnej ulici (bývalá škôlka J. Palárika, nad ma-
terským centrom v Šali).

Otvorenie nových priestorov privítali deti „krs-
tom“, kde pripravili posedenie spojené so spevom a 
krásnym vinšom do ďalšej spoločnej činnosti. Boli 
pripravené rôzne podujatia. Deti si mohli uplatniť 
svoju fantáziu na malej módnej prehliadke, ktorá ich 
veľmi zaujala. 

„Besedy o všeličom“ padli taktiež na úrodnú 

pôdu, kde sme zistili, ako veľmi chýbajú deťom spo-
ločné chvíle rozprávania sa s rodičmi. V tvorivých 
dielňach si mohli vystrihovať rôzne kvetinky z pa-
piera a urobiť si pekné papierové náhrdelníky. Ďa-
lej sme mali tanečné i hudobné popoludnia, súťaže, 
kreslenie, spoločenské hry a stolnotenisový turnaj.

Bolo nám všetkým spolu veľmi dobre, mali sme 
príjemný pocit z našich spoločne strávených dní. 
Samozrejme najväčšiu radosť sme mali vďaka Mest-
skému úradu v Šali z nových priestorov.

S poďakovaním Katarína Gáborová a všetky deti

MESIAc DEtSKEj RADOStI V KS 
VEČIERKA V NOVých PRIEStOROch
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V  dňoch 20.08.2007 až 24.08.2007 sa v Kultúr-
nom dome v Šali – Veči konal Týždeň detskej 

radosti. Mestské kultúrne stredisko Šaľa zorganizo-
valo toto podujatie so zámerom aktívne a pestro vy-
plniť voľný čas detí z mestskej časti Šaľa – Veča. Počas 
týždňa sa deti mohli venovať tancu, spevu, rôznym 
súťažiam, hrám, zábavno – športovým činnostiam, 
no aj osvetovej činnosti vo forme prednášky zamera-
nej na prevenciu proti drogám. 

Počas celého týždňa sa deťom venovali pracovníci 
Mestského kultúrneho strediska zo Šale, ktorí sa sna-
žili vytvoriť deťom čo najpestrejší program. Ich cie-
ľom bolo deti zaujať, vytvoriť im príjemné prostredie 
a čo najefektívnejšie využiť ich voľný čas. Rozvinúť 
v deťoch záujem o hudbu, tanec, šport a ukázať im, 
ako tráviť čas prázdnin v kruhu rovesníkov. 

Deti sa v hojnom počte zúčastňovali všetkých 
aktivít, ktoré im zamestnanci Mestského kultúr-
neho strediska pripravili a aj sami si organizovali 
a tvorili programy, ktorými zabávali svojich ka-
marátov. Na týždni detskej radosti sa zúčastni-
li deti a mládež vo vekovom rozmedzí od 6 do 
14 rokov, no aj napriek tomuto pomerne veľké-
mu vekovému rozdielu sa podarilo, aby si každý 
z účastníkov našiel svoje pole pôsobnosti. Deti sa 
individuálne či skupinovo venovali športovým 
aktivitám ako futbal, vybíjaná, tanec či pingpong, 
kresleniu, spevu a mnohým iným činnostiam. 
Boli však aj chvíle, kedy sa všetci spolu zúčastnili 
prednášky zameranej na prevenciu proti drogám, 
športových pretekoch, súťaže v kreslení alebo 
v tancoch.

Posledným dňom Týždňa detskej radosti bol 
piatok. Deti sa ako aj v predošlé dni prišli pote-
šiť a stretnúť sa s priateľmi. Zábava bola ako inak  
výborná. Na konci dňa dostal každý účastník 
diplom za účasť. Mestské kultúrne stredisko bo-
lo veľmi spokojné s vysokou návštevnosťou detí, 
ich kreativitou a otvorenosťou. Zostáva len dúfať, 
že aj počas budúcich prázdnin sa podarí zorgani-
zovať podobnú akciu, ktorá bude mať minimálne 
taký istý pozitívny ohlas u detí ako mala táto.

Mgr. Zuzana Slobodníková

MAtERINKY NA KREMNIcKých gAgOch

S tredoeurópsky festival humoru a satiry 
v Kremnici sa konal v dňoch 23.–26. au-

gusta 2007.  Na dvadsiaty siedmy ročník bol na 
návrh Akadémie humoru a satiry nominovaný aj 
šaliansky súbor Materinky pri MsKs a CVČ Šaľa. 

Materinky na festivale odohrali dve predstave-
nia v Uličke slávnych nosov. Tesne pred prvým 
predstavením boli odhalené umelecké reliéfy 
tvárí Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča. Ma-
terinky odohrali svoju hru hneď po spomienko-
vom výstupe Stanislava Štepku a Radošinského 
naivného divadla, ktorí s nostalgiou zaspieva-
li pre pani Kolníkovú a Janka Melkoviča pieseň 
Chýbaš mi stále viac.

Materinky uviedli hru Aleny Demkovej „Klau-
ni a kolotoč“. Krásne počasie a zaplnená plocha 
pre divákov v Uličke slávnych nosov prispeli 
k výbornej atmosfére. 

Členovia súboru sa zúčastnili aj na 22. roční-
ku súťaže trojčlenných družstiev v improvizácii 
na danú tému. Pohár improvizácie viedol a spolu 
s našimi hercami improvizoval aj Milan Marko-
vič. Na dve úspešné vystúpenia budú Materinky 
dlho spomínať. Bol to naozaj krásny zážitok.

Súbor Materinky pokračuje v príprave na ďalší 
festival „Divadelná chalúpka“ , ktorý sa v septem-
bri uskutoční v Brezne. Klaunov zo Šale uvidia 
deti v Brezne, Čiernom Balogu i v Polomke.

týžDEň DEtSKEj RADOStI 
V ŠAlI – VEČI

futBAlIStI z cVČ 
V POĽSKu

K oncom augusta sa  dvanásťčlenné mužstvo 
Interligy pri CVČ Šaľa zúčastnilo v družob-

nom meste Konskie v Poľsku na futbalovom turnaji 
miest.

Turnaj sa konal pri príležitosti dní mesta Kon-
skie. Na oslavách v meste Konskie boli hosťami aj 
primátor mesta Šaľa Martin Alfoldi a prednosta 
MsÚ Ladislav Gáll. Futbalistov sprevádzal riaditeľ 
CVČ Šaľa Michal Malárik.

kultúra
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V  piatok 31.08.2007 sme sa tak, ako aj po mi-
nulé roky, lúčili s letnou kultúrnou sezónou 

v Šali. Rozlúčka sa začala o 17.30 v Kostole Sv. Margi-
ty v Šali koncertom Henriety Záležákovej a jej žiakov. 
Na koncerte odzneli tóny klasickej hudby, muzikálo-
vé a populárne piesne. Počas celého vystúpenia vlád-
la vynikajúca nálada a prítomných si úplne podmani-
la očarujúca atmosféra, ktorá na mieste vládla.

V spomínaný deň sa konali na mestskom amfi-
teátri koncerty modernej hudby. Ako prvá sa Šaľa-
nom o 19.00 hod. predstavila dynamická skupina 
SKA2TONICS. Priestor pod pódiom sa premenil na 
tanečný parket hneď po prvých chytľavých tónoch. 
Ako druhá sa prezentovala skupina POLEMIC, ktorá 
už aj tak výbornú náladu vystupňovala a udržiavala 
ju až do konca koncertu. Piatkový večer bol teda pre-
sýtený kvalitnou hudbou a veselosťou prítomných.

V sobotu 01.09.2007 sa od 14.00 konala pred bu-
dovou kultúrneho domu v Šali  druhá časť Rozlúčky 
s letom. Všetko sa začalo dobrodružným hľadaním 

pokladu pre deti. Následne na to nám Mestská polí-
cia a kynológovia predviedli ukážku psovodov. Pred 
hlavným vchodom do domu kultúry vystúpili det-
skí speváci a zatancovali deti z Centra voľného času. 
Na záver sme mali možnosť zblízka si pozrieť zásah 
Hasičského zboru – hasenie horiaceho auta a jeho 
následné rozoberanie. To však nebolo všetko. Počas 
celého popoludnia sa v okolí Domu kultúry konali 

sprievodné akcie ako maľovanie na tvár, detský paint-
ball, jazda na historických vozidlách. Akcie sa zúčast-
nila aj Mestská polícia a Regrutačné stredisko Nitra, 
ktoré boli pripravené venovať sa záujemcom a odpo-
vedať im na ich zvedavé otázky.

Mestské kultúrne stredisko Šaľa sa snažilo aj tento 
rok  pripraviť pre obyvateľov Šale zaujímavý a pestrý 
program. Dúfame, že všetkým, čo sa na ňom zúčast-
nili, sa podujatie páčilo a na budúci rok si ho prídu 
zase pozrieť aj so svojimi priateľmi.

Mgr. Zuzana Slobodníková

ROzlúČKA S lEtOM
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ČO PRIPRAVujE MSKS

l eto je už za nami, končia sa 
gril party a opekačky na Vá-

hu, končí sa kúpanie pod holým ne-
bom, ako aj chytanie bronzu zo sl-
nečných lúčov. A keďže počasie nám 
nekompromisne dáva najavo, že je 
treba pripravovať sa na zimu, aj ak-
tivity pod holým nebom sa začínajú 
presúvať do vnútorných priestorov. 
Inak to nie je ani v prípade poduja-
tí, ktoré organizuje Mestské kultúr-
ne stredisko v Šali. Avšak aj chlad-
nejšie počasie a vnútorné priestory 
poskytujú viaceré možnosti kultúr-
neho vyžitia. Na túto sezónu sme si pre vás pri-
pravili niekoľko nových podujatí, avšak zostali 
sme verní aj tým, ktoré sa v uplynulom období 
tešili vašej návštevnosti a spokojnosti.

Od októbra začíname s divadelnými predstave-
niami pre dospelých. Ako prvé sme si pre vás pri-
pravili skutočný bonbónik, pretože do Šale zavíta 
osobne Bolek Polívka, aby vás hrou „Pro dámu 
na balkóně“ rozosmial. Každý mesiac sa budeme 
snažiť priniesť Vám porovnateľne kvalitné diva-
delné produkcie rôznych žánrov, pre rôzne diva-
delné chute.

Tí, ktorí skôr uprednostňujú hudbu sa opäť 
môžu tešiť na „Hudobný klub“, ktorý však tento 
rok podľahol menšej zmene a bude v dvojmesač-
nej periodicite.

Plánujeme aj koncerty vážnej hudby, ako aj vy-
stúpenia populárnych skupín a spevákov, ktoré 
sa budú prezentovať prevažne počas šalianskych 
a večianskych slávností, nakoľko si už našli svoje 
stabilné miesto v kultúrnom dianí nášho mesta.

Ani tento rok nezabúdame na našich najmen-
ších. V Šali môžu deti vždy jednu nedeľu v me-
siaci zhliadnuť pekné divadielko v cykle „Roz-
právkovo“. No a vo Veči sa môžu zasa tešiť na 
„Nedeľníček“, kde sme pre ne pripravili filmové 
premietanie rozprávok, ale aj divadelné predsta-
venia. 

V nových priestoroch KS Večierka stále naplno 
funguje „Rómsky klub“, ktorý okrem stabilných 
a pravidelných návštevníkov, prijíma aj nových 

členov, ktorí sa môžu hrať, zabávať 
a čo to aj priučiť. Pred začiatkom leta 
sme v KS Večierka začali aj s „Hrač-
kovňou“, v ktorej sa môžete hrať aj 
naďalej.

Tí, ktorí už prekročili prah dospe-
losti sa každý mesiac môžu vyblázniť 
na jedinečných Oldies party. Samo-
zrejme nezabúdame ani na umenie 
výtvarné či fotografické. V DK Šaľa, 
SD Veča a KS Večierka sa snažíme 
prinášať stále nové výstavy od viac či 
menej známych autorov.

Ochotnícke divadlo vo Veči je 
ďalšou novinkou, ktorú sme priniesli pred začiat-
kom letnej sezóny a ktoré do SD Veča príde každý 
druhý mesiac, aby spríjemnilo a pobavilo širokú 
verejnosť.

Nezabúdame však ani na tradičné podujatia, 
ktoré sú kultúrno – etnologického charakteru 
ako  napríklad Colourfest a snažíme sa ich do-
pĺňať vždy niečím novým a nezvyčajným.Taktiež 
sa snažíme podchytiť tematicky ladené podujatia 
ako sú Halloween, Mikuláš, Fašiangy a pod.

O všetkých kultúrnych podujatiach sa môžete 
včas dozvedieť z mesačníka samosprávy, zo Slova 
Šaľanov, z informačných letáčikov či z plagátov. 
Nájdete ich aj na webovej stránke mesta a čosko-
ro aj na stránke Mestského kultúrneho strediska, 
ktorá je momentálne v štádiu príprav.

K dispozícii sme vám vždy počas pracovného 
týždňa na tel. čísle 031/ 770 40 51, kde vám radi 
zodpovieme na akékoľvek otázky o pripravova-
ných podujatiach v čase od 8.00 do 16.00. Pokiaľ 
vás zaujíma stav vstupeniek na podujatia, infor-
mácie môžete získať na tel. čísle 031/771 40 59 
a to vždy v pondelok od 9.00 do 12.00, stredu až 
piatok od 9.00 do 12.00 a 19.00 do 20.00 a v so-
botu a nedeľu od 19.00 do 20.00. Uvedené časy sú 
zároveň otváracími hodinami pokladne, kedy si 
môžete zakúpiť lístky na jednotlivé podujatia.

Pevne veríme, že vás naše podujatia aj v tejto 
sezóne zaujmú.

Tešíme sa na vás.
Ľudmila Iványiová

kultúra
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04.– 05.10.2007 (štvrtok – piatok)  MP 
RATATOUILLE – DOBRÚ CHUŤ
Animovaná komédia o živote potkanov vo francúz-
skej reštaurácii. Nový film od tvorcov filmov Autá 
a Hľadá sa Nemo. Mladý potkan Remy a jeho veľký 
sen stať sa veľkým francúzskym šéfkuchárom spustia 
sled komických situácií, ktoré prevrátia hore nohami 
kulinársku scénu v Paríži.
USA, 110min, SD, anim. rod. kom. Vstup.: 59,– Sk Čas: 17.30
 
04.– 05.10.2007 (štvrtok – piatok)  MP 12 r
EVAN VŠEMOHÚCI
Poznajte nového vyvoleného a jeho blízkych. Pred pár 
rokmi dostal Boh bláznivý nápad a prepožičal oby-
čajnému televíznemu reportérovi s tvárou Jima Car-
reyho svoje schopnosti. Dopadlo to neslávne. Po pár 
rokoch dostal nový bláznivý nápad...
USA, 96 min, ST, komédia Vstupné: 59,– Sk Čas: 20.00 h

06.– 07.10.2007 (sobota – nedeľa)  MP 
RATATOUILLE – DOBRÚ CHUŤ
Vstupné: 59,– Sk  Čas: 17.30 a 20.00 h

10. –11.10.2007 (streda – štvrtok)  MP 
ROMING 
Komédia o putovaní troch Rómov zo severu Čiech za 
tajomnou nevestou na Slovensko.
ČR, 105 min, satira, veselohra Vstupné: 59– Sk  Čas: 20.00h

12.10.2007 (piatok)  MP 12 r
CESTA BOJOVNÍKA
Vzoprel sa zlu a stal sa legendou. Amerika šesť storočí 
pred prvou Kolumbovou cestou. Na pokojné pobrežie 
prichádzajú Vikingovia a bezohľadne plienia, zabíja-
jú a zotročujú. Ako prišli, tak aj odišli. Veľmi rýchlo. 
Ostal po nich len malý chlapec, ktorého sa ujmú in-
diáni. Po pätnástich rokoch sa temní severania vra-
cajú...
USA, 100min, ČT, dobr., fant., Vstup.: 59,– Sk  Čas: 20.00 

13.–14.10.2007 (sobota – nedeľa)  MP 12. r
NOVÉ FRANCÚZSKO
Povstaň, miluj, bojuj... Veľkolepý historický film. Na 
pozadí rozsiahlej historickej fresky sa odohráva vý-
pravný príbeh o veľkej láske, ktorú ohrozuje osud 
a ľudské úmysly.
Kanada, FR, VB, 122min, ČT, hist., Vstup.: 59,– Sk Čas: 20.00 

18.10.2007 (štvrtok)  MP 15 r
BOURNOVO ULTIMÁTUM
Všetko si pamätá, nič neodpúšťa. Vynorený z vĺn mo-
ra, bez vedomia kto je, sa zrodil Agent bez minulos-
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•

•
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•

ti. Kúsky jeho životnej mozaiky mu pomaly odhaľujú 
rad tajomných miest z jeho minulosti.
USA, 100min, ST, thriller Vstupné: 59,– Sk  Čas: 20.00 h 

20.– 21.10.2007 (sobota, nedeľa)  MP 
SHREK TRETÍ
Konečne máte zelenú. Shrek, zelený obor so srdcom 
zo zlata, sa vracia na plátna kín v treťom pokračovaní 
úspešnej animovanej série pre celú rodinu! 
USA, 93min, SD, anim. kom. Vstup.: 50,– Sk Čas: 17.30 h

20.– 21.10.2007 (sobota, nedeľa)  MP 12 r
VYDÁŠ SA A BASTA
Keď sa mama rozhodne vydať svoje tri dcéry, nik jej 
v tom nedokáže zabrániť. Prvé dve idú ako po mas-
le, ale tá tretia bude ťažký oriešok…. ohrozuje osud 
a ľudské úmysly.
USA, 102min, ČT, romant. kom. Vstup.: 59,– Sk Čas: 20.00 h 

24.10.2007 (streda)  MP 15.r 
AUTO ZABIJÁK
Trhá asfalt, drví kosti. Kurt Russell ako vraždiaci ma-
niak za volantom nepozná zľutovanie. Život nie je len 
nadupané auto, ale aj nebezpečné otáčky... 
USA, 114min, ČT, thriller Vstupné: 59,– Sk  Čas: 20.00 h

25.10.2007 (štvrtok)  MP 12.r 
POSLEDNÁ LÉGIA
Jedno ostrie na obranu, jedno víťazstvo... tento meč 
patrí do ruky toho, ktorý je predurčený vládnuť. Rím-
ska ríša sa zmieta na pokraji zániku a nová legenda 
určená pretrvať naveky, čaká na svoj zrod
USA, GB, Francúzsko, 110min, ČT, historický veľkofilm Vstup-
né: 59,– Sk  Čas: 20.00 h 

27.–28.10. (sobota, nedeľa)  MP 12 r 
TEN, KTO DÁVA BACHA
Ktokoľvek má prachy, má moc! Po havárii, ktorú spô-
sobil, má poškodený mozog. Nevie si zapamätať viac 
vecí naraz. To je niečo pre zlodejov peňazí… Vie kde 
bol? Pozná tých ľudí? A čo vlastne vie?
USA, 99min., ST, thriller Vstupné: 59,– Sk Čas: 20:00 h

PRIPRAVujEME 
NA NOVEMBER

NINJA KORYTNAČKY,
MISS POTTER,

HVIEZDNY PRACH,
PREKLIATIE DOMU SLNEČNÍC.

•

•

•

•

•

program



mesačník samosprávy mesta Šaľa september 2007

�1

LCD televízor VIERA - 82 cm
HD Ready, HD rozlí‰enie 1366x768 bodov, zdokonalen˘ 3-D hrebeÀoví
filter, HDMI vstup, slovenské menu, teletext 500 strán, PAT, odozva 8 ms,
PC vstup, 3000:1, HDMI vstup, 2x SCART, DO

7 999,-
10 490,-

Digitálna videokamera
Systém: Mini DV, 30 x opt.1000 x dig. zoom, ovládanie a menu v ãe‰tine,
PURE COLOUR ENGINE, SOFT SKIN DETAIL, 2.5" POWER LCD
(105000 pix), 1.7s r˘chly start

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

www.andreashop.sk

Panasonic DMC-LS60EG

3 999,-
5 990,-

Digitálny fotoaparát
6 Mpix, 3x opt. zoom, opt. stab. obrazu, MEGA O.I.S.,
objektív 35-105mm, LUMIX DC VARIO
-ELMARIT, 2,0" LCD displej, 
zabud. pamäÈ 27MB

Panasonic TX-32LE7P

19 999,-
26 990,-

Plazmov˘ HD televízor - 107cm
rozlí‰enie:1024x768i bodov, kontr. pom. typick˘: 15000:, svetlosÈ: 1500
cd/m2, odozva: 2ms, Digital Crystal Clear, 3D hrebeÀov˘ filter, Active
Control, Virtual DolbySurround, PIP (1 tuner), teletext-1000str. Smart Text
boãné S,ª/Pvstup., slúch.v˘stup, 2xHMDI, 2 x SCART, DO

Philips 42 PFP 5332

29 999,-
35 990,-

Panasonic NV-GS60EP

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

107 cm

82 cm

2 799,-
3 999,-

Bezsáãkov˘ vysávaã

Príkon 1600, modrá, 
kovové trúbky, microfilter, Hepa filter

Electrolux ZAC 6708

Electrolux ERB 40003 W

14 990,-
19 999,-

Kombinovaná chladniãka 

objem chladniãky: 285 L,
objem mrazniãky: 92 L, V x · x H: 201 x 59, 5 x 63, 2 cm, spotreba
energie: 0,81kWh, energetická trieda A+, sklenené police

A+
EN. TRIEDA

+ darãek 
lopta PUMA

Zhora plnená práãka

Time manager, 5,5 kg, energetická
trieda: A+, spotreba: 0,93kWh/46
L, 1000ot/min, veºk˘ LCD displej,
EASY OPEN, odloÏen˘ ‰tart,
vyváÏené veko, detská poistka, V x
· x H: 85 x 40 x 60cm

Electrolux EWT 10620W

13 990,-
18 999,-

A+
EN. TRIEDA

A5_andrea  9/10/07  9:54 PM  Page 1




