




Mesačník samosprávy mesta Šaľa / August 200602
IN

Z
E
R

C
IA



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / August 2006 23

IN
Z

E
R

C
IA



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / August 200622
K

R
O

N
IK

A
, 

IN
Z

E
R

C
IA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA - JÚL 2006 

Vydáva Mesto Šaľa – Mestský úrad, Šéfredaktor: Marek Strápek, redaktor:  Mgr. Július Morávek, 
telefón: 0903 296 392,  redakčná  rada: Ing. Jana Nitrayová, Ján Komjáthy, Irena Kocsisová, Bc. Martin Hipp, 
Mgr. Vlasta Vargová, adresa redakcie: MsÚ v Šali – oddelenie marketingu a komunikácie, Námestie Sv. Tro-
jice 7, 927 15 Šaľa, telefón: 7705981-4 kl. 215, 220, náklad: 3500 ks,  foto: M.Pospiš, email: noviny@sala.sk, 
grafi cká úprava: M.Fabián., tlač: RplusM,  združenie podnikateľov, registračné číslo OÚ v Šali: 6/1998/X/2/2001/1-2003.

Naše ratolesti

Bozk novomaželov

Rozlúčili sme sa

Daniela Iványiová, Simona Szlamková, Adam 
Mészáros, Radka Hatvanyová, Matej Zaprel, Ema 
Očenášová, Ema Miškovičová, Samuel Vizvári, 
Noémi Kumanová, Andrej Herceg, Alexandra 
Andrášiková, Kristína Bujková, Andrea Krišková, 
Tomáš Nemček,  Daniel Kováč, Stanislav 
Draškovič, Lea Valencínová, Veronika Lencsésová

Marek Čamaj a Mgr. Marcela Vlčková, Jozef Szalay a Mi-
roslava Jakodová, Peter Táborský a Lucia Strapková, Milan 
Zuberec a Katarína Holpová,  Igor Štefunko a Beáta Šokyová, 
Lukáš Janáč a Antónia Gyöngyová, Marek Lednický a Lucia 
Lavuová, Jozef Hladek a Mgr. Jana Turčeková, Zoltán Rudnoki 
a Dagmar Solíková, Václav Švejkovský a Lucia Špalková, 
Miroslav Lakatoš a Silvia Hanslová, Michal Karlubík a Jana 
Meszárošová, Igor Takáč a Mgr. Janka Chityelová, Tomáš 
Marcel a Ildikó Nyitraiová, Zoltán Szabó a Mgr. Marcela 
Haboráková, Ing. Tibor Vaško a Afrodita Bajramiová

Terézia Runáková 61 r., Ing. František Belzár 79 r., 
Edita Tomášová 71 r., Žofi a Krutká 79 r.,
Alžbeta Keszeliová  60 r.,Ladislav Gyalog  28 r., Ti-
bor Szabo 48 r., Alžbeta Mészárosová 95 r.,  Klára 
Farkašová 65 r., Jozef Szabo 78 r., Jozefína Job-
bágyová 82 r., Mária Hanková 71 r., Mária Vrťová 
100 r., Mária Šmidová 77 r., Vladimír Hianik 52 r.

Naši jubilanti

90-ročná Mária Večeřová, 
85-roční Štefan Szedlák, Alžbeta Eliášová, 80-
roční Ladislav Kollár, Jozef Gál, Jozef Papp, Anna 
Mésárošová, Emília Lajsoczká, 
75-roční Ing. Zdenko Schreiber, Anna Hrubošková, 
Mária Kertészová, Edita Kelemenová, Zdenka 
Rusinová, Michal Suchý, Anna Litvová, Ing. An-
ton Bobák, Edita Varsányiová, Rozália Hamarová
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DISTRIBUČNÁ   SIEŤ   MESAČNÍKA
Pre značný záujem o mesačník samosprávy mesta Šaľa zverejňujeme 
distribučnú sieť mesačníka:

01. HM Kaufl and, Ul. SNP
02. COOP Jednota, Námestie Sv. Trojice
03. COOP Jednota Lux, Ul. SNP
04. Mestský úrad
05. Mestská knižnica
06. Mestské kultúrne stredisko
07. Kluby dôchodcov
08. Duslo, a. s. – vstupný areál
09. všetky čerpacie stanice pohonných hmôt
10. HM TESCO, Nitrianska ul.
11. Reštaurácia Švéda
12. Reštaurácia Lukas
13. Reštaurácia Cardinál
14. Pizzeria La Gondola, Nitrianska ul.
15. Spoločný školský úrad – pre ZŠ a MŠ
Uzávierka čísla je vždy 1.-ho bežného mesiaca. Mesačník je dis-
tribuovaný v rozpätí 11.- 14. bežného mesiaca. Mesačník je nepredaj-
ný, pre záujemcov je poskytovaný zdarma. Vychádza v náklade 3.500 
v-ýtlačkov.
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02. COOP Jednota, Námestie Sv. Trojice

redakcia

ZMENA  DOPRAVY   V  CENTRE   MESTA
Mesto Šaľa, oddelenie strategického 
plánovania a rozvoja mesta oznamuje 
širokej verejnosti, že v súvislosti s re-
alizáciou stavby „Pešia zóna Šaľa 
centrum – 1. etapa“ dochádza znovu 
k zásadným zmenám v organizácii do-
pravy - dopravným obmedzeniam 
v priestore pred budovou mestského 
úradu a Nám. Sv. Trojice a v ďalšej 
fáze dôjde i k úplnej uzávierke Hlavnej 
ulice v úseku medzi Nám. Sv. Trojice 
a Budovateľskou ulicou. 

V tejto súvislosti bude prímestská  
a diaľková autobusová doprava po 
ukončení rekonštrukcie vozovky 
ako i dvoch zastávok pri Olym-
pii na Vlčanskej ulici (podľa ter-
mínu ukončenia rekonštrukčných 
prác 18. 8. 2006) od 21. 8. 2006 
premávať opäť v pôvodných trasách. 

Zmeny sa dotknú mestskej autobusovej 
dopravy (MHD). V dôsledku výluky 
premávky pred budovou mestského 
úradu budú jednotlivé autobusové spoje 
premávať podľa nového cestovného 
poriadku s platnosťou od 21. 8. 2006. 

Dôjde k malej úprave trás. Z dôvodu 
zachovania a zabezpečenia obslužnosti 
doterajších zastávok MHD budú niektoré 
spoje premávať cez ulicu J. Feketeházyho 
(obslužná komunikácia) k nemocnici so 
zastávkami pri budove pošty, z opačného 
smeru pri dome ľudového bývania, resp. 
cez ulicu Vlčanskú a Dolnú a ďalej po 
ulici P. Pázmaňa so zastavovaním na 
„Pohotovostnom sídlisku“ v mieste za-
stávok prímestských liniek. Táto zmena 
bude zmenou trvalou! Preto žiadame 
cestujúcu verejnosť v prípade nejasností 
sa obrátiť na vodičov príslušných spojov.

Pre ostatné druhy dopravy  bude 
umožnené využívať sieť štátnych 
a miestnych komunikácií za podmienky 
rešpektovania prenosného dopravného 
značenia schváleného príslušným 
okresným dopravným inšpektorátom. 

Zásobovanie objektov a prevád-
zok v dotknutej lokalite na Hlavnej 
ulici bude umožnené z ulice 
Kukučínovej, resp. J. Feketeházyho. 

Pohyb chodcov bude umožnený po 

vyznačených trasách a prístup do jednot-
livých obchodov     a zariadení bude cez 
prechodové lávky. 

Predpokladaný termín ukončenia prác na 
tejto 1. etape pešej zóny je do 15. 11. 2006. 

Nakoľko sa jedná o dosť zásadnú 
zmenu v organizácii dopravy v centre 
mesta Šaľa, žiadame všetkých vodičov 
o rešpektovanie prenosného značenia. 
Žiadame vodičov, aby v danej loka-
lite obmedzili používanie vozidiel.
Verejnosť prosíme o trpezlivosť a poro-
zumenie.
    

Ing. Jana Nitrayová 
vedúca OSPaRM

Pre ostatné druhy dopravy  bude 
umožnené využívať sieť štátnych 
a miestnych komunikácií za podmienky 
rešpektovania prenosného dopravného 

 schváleného príslušným 
okresným dopravným inšpektorátom. 

Zásobovanie objektov a prevád-
zok v dotknutej lokalite na Hlavnej 
ulici bude umožnené z ulice 
Kukučínovej, resp. J. Feketeházyho. 

zumenie.
    

Ing. Jana Nitrayová 
vedúca OSPaRM
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Otázka pre Ing. Janku Chudú, samostatného 
odborného referenta ekonomického oddelenia MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Šali na 3. riadnom zasadnutí dňa 29. júna 2006 preroko-
valo a schválilo úpravu rozpočtu mesta Šaľa. V uznesení sa uvádzajú iba číselné 
údaje, ktoré pre občanov nemajú vypovedaciu hodnotu. Preto sa pýtame: Z akých 
dôvodov prišlo k úprave rozpočtu, ktorých kapitol, prípadne položiek sa týka?

Na položenú otázku sme dostali tieto konkrétne fakty:

A: PRÍJMY
- zvýšiť príjmy z nájomného od spoločnosti Bytkomfort o 1 500 tis. Sk. Na zák-
lade mandátnej zmluvy spoločnosť platí mesačné zálohy vo výške 500 tis. Sk, 
ktoré sú následne po ukončení štvrťroku vyúčtované. V poslednom štvrťroku 
tak tri splátky budú celé príjmom mesta a vyúčtovanie bude až v roku 2007.
- zvýšiť príjmy z decentralizačnej dotácie na  výkon štátnej správy starostlivosti o 
životné prostredie o 91 tis. Sk. Prostriedky sú použité na úseku ochra-
ny prírody a krajiny, úseku štátnej vodnej správy, úseku ochrany pred 
povodňami a na ochranu ovzdušia. Tieto prostriedky sú už príjmom mesta.
- zvýšiť príjmy z decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie na úseku 
školstva o 2 220 tis. Sk. Zvýšenie príjmov je výsledkom dohadovacieho konania. 
-   zvýšiť ostatné príjmy o 100 tis. Sk
- zvýšiť príjmy z predaja bytov o 400 tis. Sk. Rast je spôsobený jednorazovým 
odpredajom dvoch bytov. 
- zvýšiť kapitálové príjmy o 1 212 tis. Sk. Sú to prostriedky, ktoré mesto získalo ako 
nenávratný  fi nančný  príspevok  od  Dexia  banky a.s.
-  zvýšiť príjmy z predaja prebytočného majetku o 38 tis. Sk
- zvýšiť príjmy v príjmových fi nančných operáciách po prevedení prostried-
kov z fondu rozvoja bývania o 60 tis. Sk a z rezervného fondu o 70 tis. Sk

B: VÝDAVKY
Program 1. Doprava:
- zvýšiť kapitálové výdavky na investičnej akcii – obslužná komunikácia – o  800 tis. 
  Sk. Časť faktúr za  obslužnú komunikáciou boli z roku 2005 uhradené v roku 2006 
  (cca. 340 tis. Sk) a potrebné je dokončiť ešte sadové úpravy (cca. 460 tis. Sk).
- zvýšiť kapitálové výdavky na okružnú križovatku pri Olympii o 500 tis. Sk. 
  Zvýšenie vyplýva zo skutočných reálnych nákladov. 
Program 2. Kultúra:
- zvýšiť bežné výdavky v podprograme šport o 100 tis. Sk na základe schválenej 
  požiadavky poslancov na poskytnutie  príspevku pre tenistov.
- znížiť výdavky v podprograme MsK o 40 tis. Sk. Tieto prostriedky budú presunuté         
  do programu 16. Mestský informačný systém na zakúpenie počítača pre MsK.
- vytvoriť novú položku výdavkov v podprograme kultúra MsÚ – Dotácie PO a FO 
  podnikateľom  vo výške 200 tis. Sk.  Dotácia bude poskytnutá na základe sch
  váleného poslaneckého návrhu na rekonštrukciu kaplnky na cintoríne v sume 150 
  tis. Sk a na sanáciu židovského cintorína v sume 50 tis. Sk.
Program 3. Školstvo:
- zvýšiť bežné výdavky na prenesené kompetencie na úseku školstva o 2 220 tis. Sk. 
  Rastúce výdavky sú prepojené s  príjmovou časťou rozpočtu.
Program 7. Ľudské zdroje:
- znížiť výdavky na civilnú službu o 50 tis. Sk. Plánované výdavky na rok 2006 
  nebudú realizované.
Program 9. Public relation:
- znížiť bežné výdavky na údržbu infokioskov o 70 tis. Sk a presunúť tieto pros
  triedky do programu 16. Mestský informačný systém kapitálové výdavky na 
  rekonštrukčné úpravy budov a prevádzkových zariadení, kde budú nové infokiosky 
  umiestnené.
Program 10. Správa mestskej zelene a mobiliáru:

- zvýšiť výdavky na renováciu artézs-
  kych studní o 60 tis. Sk (komplexná 
  renovácia artézskej studne na ul. M.R. 
  Štefánika). Časť z týchto prostriedkov 
  bude presunutá z programu 13. Verejno-
  prospešné služby – kanal. poklopy.
- zvýšiť kapitálové výdavky na výstavbu 
  detského ihriska na ul. Čs. armády o 
  300 tis. Sk.
Program 12. Verejné osvetlenie:
- zvýšiť výdavky na elektrickú energiu 
  verejného osvetlenia o 557 tis. Sk. 
  Dôvodom je vyúčtovanie elektrickej 
  energie za rok 2005. 
Program 13. Verejno-prospešné služby:
-  znížiť výdavky o 50 tis. Sk na 
  zabezpečenie kanalizačných poklopov. 
  Tieto prostriedky sú presunuté do pro
  gramu 10. Správa mestskej zelene 
  a mobiliáru na renováciu artézskych 
  studní.
Program 15. Správa majetku a prevádz-
ka budov:
-  znížiť bežné výdavky na všeobecný
  materiál v MsKS o 150 tis. Sk a na 
  údržbu MsKS    o 50 tis. Sk a tieto 
  prostriedky presunúť do kapitálového 
  rozpočtu na rekonštrukciu kotolne v 
  MsKS.
Program 16. Mestský informačný 
servis:
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 40
  tis. Sk na zakúpenie počítača pre MsK.
  Prostriedky sú presunuté z rozpočtu 
  MsK. 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 
  70 tis. Sk na realizáciu infokioskov a 
  stavebných úprav potrebných na u-
  miestnenie týchto zariadení.  
Program 17. Projektový manažment:
- zvýšenie kapitálových  výdavkov na 
  kamerový systém o 54 tis. Sk. Ide o 
  doplatenie diela z roku 2005. 
Program 19. Mestské s.r.o., Príspevkové 
organizácie:
zvýšiť príspevok pre OSS o 1 000 tis. Sk. 
Požiadavka OSS vyplýva zo skutočného 
výpadku príjmov tejto organizácie od 
VÚC Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Uznesením NSK bol schválený 
rozpočet, ktorý okrem zákonného nároku 
kryje požiadavky subjektov poskytu-
júcich sociálne služby na území kraja 
len vo výške 45%. Pre OSS to znamená 
výpadok príjmov o 3 651 tis. Sk. Po 
uskutočnení racionalizačných opatrení 
OSS požaduje na vykrytie nevyhnutých 
prevádzkových nákladov 2 497 tis. Sk.
   Ing. J. Chudá

prevádzkových nákladov 2 497 tis. Sk.
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YPRÍPRAVA HÁDZANÁROK POKRAČUJE

V dňoch 27. júla popoludní som navštívil 
prvoligový tréning šalianskych hád-
zanárok. Prítmie v hale, k tomu horúce 
a dusné ovzdušie, ťažko dýchateľný vz-
duch, v takomto prostredí začal tréning. 
Disciplinovane, s nasadením realizovali 
jednotlivé prvky podľa pokynov trénerskej 
dvojice i v prítomnosti sekretára klubu.

Využil som jeho prítomnosť a 
začal som sa zaujímať o úroveň 
kondičného sústredenia v Bojniciach.
Už po veľa rokov sa práve Bojnice 
stávajú miestom kondičnej prípravy 
našich hádzanárok.

Na kondičnú prípravu bol použitý 
okolitý kopcovitý terén, lesné cestičky, 
no i lúky a telocvičňa. Hráčky ráno 
absolvovali rozbeh, tréning dopolud-
nia i popoludní, večer ešte regenerá-
cia. Tak to bolo od 17. až do 23. júla.

Prípravy sa nezúčastnili hráčky Anta-
lová a Púčiková pre zdravotné problémy.

Po návrate z Bojníc pokračuje príp-
rava v domácich podmienkach. Napriek 
úmornej horúčave sa trénuje dvojfá-
zovo. Ku kondičnej príprave sa pridáva 
príprava herná i taktická. Pre zdravotné 
ťažkosti chýba naďalej Púčiková, krátko-
dobe i Váradyová. Káder je doplnený 
príchodom staronových posíl, všetky 
sú k dispozícii, domáce i zo zahraničia.

Hernú prípravu už začiatkom augus-
ta preveria dva zápasy s popredným 
družstvom maďarskej ligy z Győru.
V náročných podmienkach športovej 
haly je príprava naozaj tvrdá. Žiadala 
by sa rekonštrukcia klimatizácie, no i 
iných častí haly. Veď tento rok uplynie 
20 rokov od jej postavenia a uvede-
nia do prevádzky. Za dve desaťročia sú 
mnohé časti opotrebované i zastaralé. 
Čas na renováciu.

redakcia

@Internet bez platenia

Každý pracovný deň, teda od 
pondelka do piatku v čase od 8.00 
do 15.00 hodiny môžu záujemco-
via bezplatne používať internet.

Takúto službu poskytuje Re-
gionálna a rozvojová agentúra 
Šaľa vo svojich priestoroch.
Sídli v budove Obvodného 
úradu v Šali na Hlavnej ul-
ici (Harmincova budova). 

redakcia

PREZENTUJTE VAŠU 
SPOLOČNOSŤ
noviny@sala.sk

0903 296 392
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PROGRAM KINA

15.-16.08.2006 (utorok,streda), letné kino 21.00 h                                                            MP 15 r.
LIBERTIN

Nebudete ma mať radi. V každej generácii sa objaví nejaká osobnosť, ktorá má natoľko pri-
aznivý vzťah k vyvolávaniu škandálov, rebélií, porušovaniu tabu, že sa jej skôr či neskôr...
Film: VB, 114 min, ČT, dráma                                                                               Vstupné 50,- Sk  
17.-18.08.2006 (štvrtok,piatok), letné kino 21.00 h                                                           MP 12 r.

SEXI PISTOLS
Akčná sexi komédia s kráskami. Každý ich chce dostať. Sáru, dcéru bohatého bankára a Máriu, 
obyčajné dievča, spája veľmi málo - až do dňa, kedy jeden zamestnanec bankovej spoločnosti...
Film: USA, 93 min, ČT, sexy akčná komédia                                                        Vstupné 55,- Sk  
20.08.2006 (nedeľa), letné kino 21.00 h                                                                             MP 12 r. 

DOO WOP
Ziggi sníva o tom, že sa stane hudobným producentom a manažérom kapely, ktorá raz bude hrať 
v parížskej Olympii... Je to ale len sen. V skutočnosti kapelá hrá len občas v malých špinavých..
Film: Francúzsko, 90 min., ČT, dráma                                                                   Vstupné 50,- Sk 
22.-23.08.2006 (utorok,streda), letné kino 21.00 h                                                            MP 12 r.
                                                                      GEJŠA
Aj gejša môže milovať... Dej fi lmu sa odohráva v tajomnom  a exotickom sve-
te, ktorý si dodnes zachováva svoje kúzlo. Ani vojna nedokáže zlomiť jej vôľu.
Film: USA, 145 min.,ČT, romantická dráma                                                         Vstupné 55,- Sk
24.-25.08.2006 (štvrtok,piatok), letné kino 21.00 h                                                           MP 12 r.

RÝCHLO A ZBESILO: TOKIJSKÁ JAZDA
V rýchlosti je krása. Najrýchlejšia akčná séria súčasnosti. Po LA a Miami, sa presunieme 
do Tokia. Aj nelegálne automobilové preteky Vám môžu poskytnúť možnosť, ako utiecť...
Film: USA, 100 min., ST, akčný                                                                            Vstupné 55,- Sk
26.-27.08.2006 (sobota,nedeľa), letné kino 21.00 h                                                           MP 12 r.

PIRÁTI KARIBIKU: TRUHLICA MŔTVEHO MUŽA
Kapitán Jack je späť! Pokračovanie úspešného dobrodružného veľkofi lmu. Kapitán Jack 
Sparrow sa vydáva na more, aby splatil dlh krvi legendárnemu pirátovi Davey Jonesovi...
Film: USA, 149 min, ST, akčný dobrodružný veľkofi lm                                       Vstupné 65,- Sk  
29.-30.08.2006 (utorok,streda), letné kino 21.00 h                                                                    MP

NÁŠ OTEC PES
Komédia o mužovi, ktorý sa snaží žiť normálnym životom napriek faktu, že sa občas zmení na 
ovčiarskeho psa. Síce mu to bráni v kariére, ale naučí sa, ako byť lepším otcom a manželom.
Film: USA, 90 min, ČT, dobrodružná rodinnákomédia                                         Vstupné 55,- Sk  
31.08.-01.09.2006 (štvrtok, piatok), letné kino 21.00 h                                                     MP 12 r.

DA VINCIHO KÓD
Máloktorý román sa dočkal takého úspechu, ale aj rozhorčených reakcií ako thriller Da Vin-
ciho kód. Je niečo pravdy na písanom slove? Alebo sa Vatikán bráni každému jednému dielu...
Film: USA,148 min, ČT, thriller                                                                            Vstupné 59,- Sk
06.09.2006 (streda) o 20.00 h, fi lmový klub

OBRAZY STARÉHO SVETA
Nevšedný dokument citlivo a s pochopením kreslí podoby starých dedinčanov, 
žijúcich zdanlivo na okraji spoločnosti, v podmienkach hraničiacich s biedou...
Film: SR, 1972, 64 min, réžia: Dušan Hanák                                                  Vstupné : 40/60,-Sk
07.-08.09.2006 (štvrtok, piatok) o 20.00 h                                                                         MP 15 r. 

RAJ HNEĎ TERAZ
Hrdinami tejto drámy sú dvaja Palestínci – Khaled a Said, ktorí spolu od detstva vyras-
tali. Po dosiahnutí dospelosti sú naverbovaní k samovražednému teroristickému útoku...
Film: Fr/Nem/Hol/Izrael, ČT, 91 min., dráma                                                       Vstupné: 59,-Sk
13.-14.09.2006 (streda, štvrtok) o 20.00h                                                                          MP 12 r.

SUPERMAN SA VRACIA
Po rokoch záhadnej absencie sa “muž z ocele” vracia späť na Zem v epic-
kom akčno-dobrodružnom fi lme Superman sa vracia – úplne novom príbehu...
Film: USA / Austrália, ST, 154 min., akčný/dobrodružný/fantasy/sci-fi                Vstupné: 60,-Sk
15.09.2006 (piatok) o 20.00 h                                                                                            MP 12 r.

4 VECI
Štyria generačne spriaznení mladí fi lmári uvádzajú do kín kvarteto svojich fi lmov – tri doku-
menty a jeden hraný. Spoločnou témou týchto fi lmov je každodennosť v nevšednej podobe...
Film: Česká republika, 75 min., krátky fi lm / dokument                                       Vstupné: 50,-Sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !!!

AUGUST - SEPTEMBER 2006
KALENDÁR VÝROČÍ 

august 2006

SVOBODOVÁ, ETELA
20. výročie úmrtia
25. november 1903 Banská Štiavnica – 3. au-
gust 1986 Trnava
Pedagogička, spisovateľka pre deti a mládež. V 
rokoch 1918 – 22 študovala na učiteľskom ústave 
v Bratislave a v Trnave, kde pôsobila až do roku 
1939. V rokoch     1946- 1972 pôsobila v Šali, 1954 
– 1960 učila na Strednej všeobecnovzdelávacej 
škole. Autorka umelých rozprávok a pov-
estí, detského románu, zostavovateľka 
výberu Nedeľné besiedky s piesňami.

VALKOVIČ, GUSTÁV
85. výročie narodenia
30. august 1921 Malé Vozokany - Nové Vo-
zokany – 21. január 1980 Nitra
Vysokoškolský pedagóg. Po absolvovaní Filoz-
ofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratis-
lave stredoškolský profesor v Komárne, v rokoch 
1954 – 60 riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy 
v Šali, od roku 1960 pôsobil na Pedagogickom 
inštitúte (teraz Univerzita Konštantína Filo-
zofa), v rokoch 1972 – 80 ako dekan a vedúci 
Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty v Ni-
tre. Autor a spoluautor odborných monografi ck-
ých prác, učebných textov, štúdií a článkov.

redakcia

Príprava súťaže montérov
V priestoroch kúpaliska Horné Saliby sa v 
dňoch 27.-29. septembra 2006 uskutoční 
súťaž zručnosti vodovodných montérov. 
Súťaže sa zúčastní deväť družstiev zo 
Slovenska. Súťaž organizuje Zápa-
doslovenská vodárenská spoločnosť, a. 
s. Z jej poverenia sa o prípravu stará a 
úlohy zabezpečuje odštepný závod Šaľa. 
Táto súťaž sa organizuje každý rok, 
je prehliadkou vysokej profesionality 
zúčastnených, je však i možnosť stret-
nutí, výmeny skúseností i spoznávania sa 
zamestnancov vodárenskej spoločnosti.
      
   

Mk

zamestnancov vodárenskej spoločnosti.
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REKONŠTRUKCIA VLČANSKEJ ULICE 
Od začiatku júla do po-
lovice augusta vládne na 
Vlčanskej ulici stavebný
ruch. Uzavretie ulice súvisí s roz-
siahlou rekonštrukciou, ktorá 
je potrebná, pretože má prísť k 
zmene kvalifi kácie ulíc v meste. 
Vlčanská ulica sa stane štátnou 
cestou 3. triedy a Hlavná ulica 
sa stane miestnou komuniká-
ciou pre budúce budovanie 
pešej zóny v centre mesta.
Rekonštruovaná cesta dostane 

nielen celkom nový povrch, ale 
príde aj k rozšíreniu vozovky, 
vymenia sa obrubníky, vybuduje 
sa nová odstavná plocha pre au-
tobusy pri Komexe. Upravia sa 
zelené plochy, budú kombino-
vané so zámkovou dlažbou, 
rozšíria sa odbočovacie oblúky.
Ako nám povedal p. M. Pre-
kop z oddelenia investičnej 
výstavby mestského úradu, nák-
lady    rekonštrukciu znáša mesto 
z vlastného rozpočtu vo výške asi 

Víťazom verejného obstarávania na rekonštrukciu Hlavnej u-
lice a Námestia Sv. Trojice je fi rma SATES, a. s. z Považskej 
Bystrice. Začiatkom augusta zástupcovia fi rmy prevzali stave-
nisko, približne týždeň budú robiť zameriavanie, aby v druhej 
polovici augusta začali pracovať. Na fotografi i je výrobný 
riaditeľ Ing. Ladislav Bačík spolu s primátorom a prednostom 
mestského úradu na miestach budúcej pešej zóny centra mesta.

Mk

CENTRUM BUDE STAVAŤ  SATES

Pred vyše rokom bol slávnostne 
položený základný kameň projektu 
„Odkanalizovanie regiónu Šaľa,“ ktorý 
je v značnej miere fi nancovaný z pros-
triedkov EÚ, konkrétne fondu ISPA.
Realizácia projektu bola rozdelená na 
dve časti, na rekonštrukciu čističiek 
odpadových vôd a na budovanie a 
rekonštrukciu kanalizačnej siete.
Pretože kanalizácie i ČOV sú v 
správe vodárenskej spoločnosti, obrá-
tili sme sa na vedúceho odštepného 
závodu Západoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti a. s. Šaľa pána Ladi-
slava Szabóa, aby sme sa dozvedeli, ako 
pokračujú práce v jednotlivých obciach.

Dozvedeli sme sa, že v obciach 
Tešedíkovo a Žihárec práce zdržala vys-
oká spodná vody, čo vyvolalo aj nepred-
vídané náklady. Napriek určitému sklzu 
je predpoklad pre dodržanie harmono-
gramu odovzdania kanalizačných sietí.
V Kráľovej nad Váhom tiež nastalo 
spočiatku zdržanie, napriek tomu boli 
práce ukončené včas. K tomu treba dodať, 
že obci patrí prvenstvo v ukončení prác.
Ťažkosti sa vyskytli aj v Dlhej nad 
Váhom. Spočiatku v tom, že prichád-
zalo ku kolízii trás iných inžinierskych 
rozvodov – plyn, voda. Prišlo k 
niekoľkým narušeniam rozvodov, práce 
však postupujú podľa harmonogramu.
V osade Hetméň sú práce pred dokon-
čením, harmonogram bude tiež dodržaný.
Rovnako sú vybudované privádzače 
z Močenku a Hornej Kráľovej po 
Veču, kde budú napojené na existu-
júcu sieť smerujúcu do ČOV vo Veči.
Po rokovaniach došlo k dohode, že 
prevádzkovateľom siete v Močenku a 
Hornej Kráľovej bude odštepný závod Ni-
tra a nie Šaľa, meracie zariadenie sa nach-
ádza pri Veči a tam sa bude robiť aj kon-
trola kvality vody pracovníkmi OZ Šaľa.
V Šali sa v súčasnosti pracuje na 

uložení kanalizačného zberača 
vetvy „K“  na Staničnej ulici.
Boli ukončené pretláčacie práce 
pod železničnou traťou, čím bolo 
doriešenie smeru Šaľa- Diako-
vce a napojenie obce Diakovce.
Je predpoklad, že preberanie sietí v 
Šali bude predčasne, hoci pôvodne 
aj pri týchto prácach bol určitý sklz.
Druhú časť prác tvorí rekonštrukcia 
čističiek odpadových vôd. Postup prác 
zdržalo niekoľko faktorov. Okrem zhoto-
venia vykonávacích projektov ovplyv-
nila postup prác dlhšia zima, v súčasnosti 
sú to silné horúčavy, ktoré vyvolávajú 
nepríjemný zápach, čo negatívne 
vplýva na životné prostredie a 
vyvoláva sťažnosti občanov.
V súčasnosti pracuje ČOV vo Veči 
na provizórny režim. Po dokončení 
rekonštrukcie budú spĺňať ČOV
 prísne normy Európskej únie.
    M k

AKO POSTUPUJE ODKANALIZOVANIE REGIÓNU

10 miliónov Sk.
D o k o n č e n i e 
rekonštrukcie je 
podmienkou pre 
začiatok prác na 
Námestí Sv. Tro-
jice a na Hlavnej 
ulici, aby do 
konca roka sa 
vytvorila nová 
tvár centra mesta.

 Mk

Ladislav Szabó

www.sala.sk
denné informácie o dianí v 

našom meste

foto: Strapek

foto: Komjáthy

foto: Komjáthy
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MOODY’S UDELILA PRVÉ RATINGY PODĽA 
NÁRODNEJ RATINGOVEJ STUPNICE NA SLOVENSKU
Ratingové hodnotenie podľa metodiky o Národnej ratingovej stupnici pre 
Slovensko z júna tohto roku

Moody’s Investors Service (‘Moody’s’) udelila dvanásť nových ratingov podľa 
Národnej ratingovej stupnice (ďalej len „NSR“) na Slovensku podľa metodiky NSR 
v Slovensku z 15.júna 2006. 
Ratingová stupnica umožňuje porovnanie relatívnej úverovej bonity hodnotených 
subjektov (vrátane relevantnej externej podpory) na Slovensku a používa svetovo 
uznávané symboly Moody´s modifi kované „sk“ označením. Moody’s Investors 
Service bude vydávať aj medzinárodne porovnateľné ratingy podľa globálnej ratin-
govej stupnice (GSR), ktoré nebudú mať označenie „sk“ za ratingovým hodnotením. 
Pre podrobnejšie údaje o slovenských ratingoch podľa NSR, si pozrite prosím 
špeciálnu správu publikovanú v júni tohto roku pod názvom „National Scale Ratings 
in Slovakia - Národná ratingová stupnica v Slovensku“, ktorá podrobne vysvetľuje 
ako Moody´s rozvíja a implementuje systém národných (lokálnych) ratingov.

Boli udelené nasledovné národné (lokálne) ratingy podľa NSR: 
Mesto Púchov: dlhodobý národný rating emitenda Aa1.sk so stabilným výhľadom 
Mestská časť Bratislava-Rača: dlhodobý národný rating emitenda Aa1.sk so stabilným 
výhľadom 
Mesto Krupina: dlhodobý národný rating emitenda Aa2.sk so stabilným výhľadom 
Mesto Handlová: dlhodobý národný rating emitenda Aa3.sk so stabilným výhľadom
Mesto Šaľa: dlhodobý národný rating emitenda Aa3.sk so stabilným výhľadom
Mesto Spišská Nová Ves: dlhodobý národný rating emitenda Aa2.sk so stabilným 
výhľadom
Mesto Považská Bystrica: dlhodobý národný rating emitenda Aa2.sk so stabilným 
výhľadom
Home Credit Slovakia a.s.: dlhodobý národný rating emitenda A3.sk so stabilným 
výhľadom
B.O.F a.s.: dlhodobý národný rating emitenda Baa1.sk so stabilným výhľadom 
Istrobanka a.s.: dlhodobý národný rating emitenda Aa2.sk so stabilným výhľadom
Termming a.s.: dlhodobý národný rating emitenda Ba1.sk so stabilným výhľadom
Železnice Slovenskej Republiky: dlhodobý národný rating emitenda Aa1.sk s pozitív-
nym výhľadom   na možné zvýšenie ratingu.

Moody’s Investors Service je vedúca spoločnosť v oblasti poskytovania ratingov, rešerží a analýz rizíka. Ratingy a analýzy 
pokrývajú takmer 35 triliónov USD dlhu, ktorý sa vzťahuje na približne 170.000 fi remných a vládnych cenných papierov 
a štrukturovaného dlhu, viac než 100.000 dlhopisov verejného fi nancovania, 10.000 korporátnych vzťahov a 100 krajín. 
Moody’s taktiež publikuje kreditné vyjadrenia, rešerže,a komentáre, s ktorými pracuje viac než 2.600 inštitúcií 
a 16.500 užívateľov na celom svete. Moody’s Investors Service je dcérskou spoločnosťou Moody’s Cor-
poration (NYSE: MCO), ktorá zamestnáva približne 2.500 pracovníkov v 20 krajinách a v roku 2004 mala 
tržby na úrovni 1.4 miliardy USD. Ďalšie informácie o spoločnosti sú k dispozícii na www.moodys.com. 

Zápach vo Veči
informácia pre občanov 

V posledných dňoch sa na MsÚ v Šali 
obrátili viacerí obyvatelia  mestskej 
časti Veča,  žijúci v  okolí ČOV Veča, 
ktorá sa nachádza na Ul. Fr. Kráľa, 
so žiadosťou o riešenie problému šírenia 
zápachu. Z toho dôvodu bolo  iniciované 
pracovné stretnutie s prevádzkovateľom 
verejnej kanalizácie a ČOV - ZVS 
a. s. Nitra, OZ Galanta, ktoré sa 
uskutočnilo na pôde MsÚ dňa 12. 07. 
2006. Na tomto stretnutí zástupcovia 
ZVS a. s. skonštatovali nasledovné:
V tomto období prebieha v rámci  
projektu „ISPA“ v areáli ČOV Veča 
aj ČOV Šaľa rekonštrukcia jednot-
livých stavebných objektov, ktorá si 
vyžaduje priebežné odstavenie niek-
torých stupňov čistenia. Tento mi-
moriadny režim čistenia odpadových 
vôd vykonáva ZVS a. s. na základe 
povolenia príslušného orgánu štátnej 
správy - Obvodného úradu životného 
prostredia Šaľa. Povolenie je časovo 
obmedzené do konca septembra tohto 
roku. Vzhľadom na túto skutočnosť 
ako aj súčasné pretrvávajúce teploty 
nad 30oC dochádza  k občasnému 
obťažovaniu obyvateľov žijúcich na-
jmä v blízkosti ČOV Veča zápachom. 
Rovnaká rekonštrukcia prebieha 
v tomto čase aj na ČOV Šaľa. Tento 
objekt sa však nachádza vo väčšej vz-
dialenosti od obytnej zóny a je 
situovaný v smere prevládajúcich 
vetrov, takže obdobné problémy sa 
môžu prejaviť aj tu, avšak v oveľa 
menšej miere. Na základe týchto 
skutočností vedenie ZVS a. s. ako aj 
MsÚ žiada  obyvateľov dotknutých častí 
o pochopenie a trpezlivosť, nakoľko sa 
jedná o iba o stav dočasný.  Zhotoviteľ 
stavby ZIPP, spol. s r. o. potvrdil, že 
práce budú ukončené do druhej dekády 
septembra roku 2006. Čo sa týka 
kanalizačného systému, boli zo strany 
ZVS a. s. už prijaté opatrenia na pred-
nostné preplachovanie a čistenie jednot-
livých úsekov kanalizačných zberačov 
a vetiev.  Cieľom rekonštrukcie kana-
lizácie ako aj oboch ČOV je práve 
zlepšenie stavu životného prostredia, 
ktoré je v záujme nás všetkých.
Za porozumenie ďakujeme.

Ing. Katarína Minarechová, Odd. ŽPaSÚ, MsÚ  

Prírastok Úbytok Spolu
narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

23 25 16 55 24 672

PREHĽAD OBYVATEĽSTVA V MESTE ŠAĽA - júl 2006

Iveta Nikodémová, OVO

redakcia

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam júl 2006

Ing. Zuzana Horváthová, OSPaRM

Sterna Consulting Nemocničná 1, Šaľa – predaj pečiva 
AQWATT s.r.o. Hlboká 3, Šaľa – prevádzkovanie kancelárie
Renata Kačiová Hlavná ul., Šaľa – prevádzkovanie mob. prívesného vozíka 
                                s rýchlym občerstvením
Mária Farkašová Hlavná  ul. č. 42, Šaľa – prevádzkovanie rýchleho občerstvenia



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / August 2006 19

K
U

LT
Ú

R
A18.8.2006 Zbor Caecilia chorus

Kostol Šaľa, čas: 18.00 h

19.8.2006 SiTy Oldies party /Dj. Robertko/
Amfi teáter Šaľa, čas: od 20.00 do 3.00 h

21.-25.8.2006 Týždeň detskej radosti
SD Veča, čas: od 9.00 do 12.00, od 14.00 do 
16.00 h

23.-26.8.2006 Bažant Kinematograf
Nešporová ulica /trhovisko v Šali/, čas: 20.30 
h

31.8.2006 Koncert žiakov Rity Záležákovej
Kostol Šaľa, čas: 19.00 h

1.9.2006 Rozlúčka s letom
Všade okolo DK Šaľa, čas: 14.00-22.00 h

11.-17.9.2006 Festival speváckych zborov
Kostol Šaľa

12.9.2006 Tvorivé popoludnie – rómsky klub
KS Večierka, čas: 15.00 h

13.9.2006 BBS Smejko – O začarovanom 
zámočku
KS Večierka, čas: 9.00 h

14.9.2006 Šikovné ruky
SD Veča, čas: 14.30

16.9.2006 Oldies Party
Estrádna sála DK, čas: 20.00 – 4.00

Zmena programu vyhradená !!!

Námestie Sv. Trojice 

HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH

Zverejnená pohľadnica je veľmi obľúbenou fotografi ou. Miestom zhotovenia fotografi e je veža 
rímskokatolíckeho kostola. Tento pohľad sa niekoľkokrát použil v minulosti i v súčasnosti.
Kostol ako dominanta stredu obce dáva možnosť zachytiť územie z určitej výšky. Kompozične 
je fotografi a zaujímavá tým, že zachytáva atmosféru centra mesta približne pred 70. rokmi. Už 
je postavená budova okresného úradu podľa projektu architekta Harminca s oplotením, ktoré 
dnes už nejestvuje, zbúralo sa pri poslednej rekonštrukcii pred niekoľkými rokmi. Harmincova 
budova prekrýva rad domov na ľavej strane ulice. Pravá strana ulice je pre dnešného obyvateľa 
už iba históriou. Rožná budova bola krčmou, po majiteľovi ju volali Horváthova krčma, jej 
súčasťou bola aj záhradná časť, v 60. rokoch  minulého storočia tam boli ordinácie lekárov 
– všeobecní, detskí, zubní. V ďalších budovách boli obchody, v predajni obuvi predával p. Bu-
kovský, bolo tam mäsiarstvo a údenárstvo Mareka Gubiho, cukrovinky Eignera. V tomto rade 
je aj dom Feketeházyovcov, v ktorom  po roku 1918 bola aj ordinácia lekára. v rade domov to 
boli najmä rodinné domy, niektoré s obchodmi. V spodnej časti fotografi e je socha Svätej Trojice 
obklopená stromami. Vpravo od sochy je artézska studňa s kruhovým napájadlom pre kone i 
hovädzí dobytok. Jediným dopravným prostriedkom je sedliacky voz. Dynamika dnešných dní 
je v podstate iná ako atmosféra zobrazená na fotografi i. Autora fotografi e nepoznáme, fotografi a 
je zachovaná v štátnom archíve v Šali. Mk

Rockové popoludnie
V sobotu (15.7.2006) si fanúšikovia rockovej 
hudby prišli na svoje. Mestské kultúrne stredisko 
pre nich v rámci Kultúrneho leta zorganizovalo 
Rockové popoludnie. Podujatie sa konalo pred 
Spoločenským domom vo Veči. Svoju tvorbu 
predstavili 3 kapely. Popoludnie otvorila domáca 
kapela ANAR. Po nej sa nasledovalo vystúpenie 
hosťujúcich kapiel. Najprv to bola kapela THE 
SHIT a podujatie svojím vystúpením ukončila 
kapela TRRR... Z doterajších pozitívnych ohlas-
ov vychádza, že návštevníkom sa na Rockovom 
popoludní páčilo a určite sa v blízkej dobe zopakuje.

Katarína Botlová
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Prehľad VPM okresu Šaľa k 13.7.2006
ASISTENT CNC-STROJOV 
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

ASISTENTKA PRAVNICKEJ  
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

ČAŠNÍČKA - CSIMMA ŠTEFAN 
tel.:  0908751524 

ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA
tel.:  0903213957  kl. 7707510

DIZAJNER-ka/NAVRHAR-ka
tel.:  031/7011811 

ELEKTRIKÁR - ELEKTROFRANTA 
tel.:  0905565567 

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

FINANČNÁ ÚČTOVNÍČKA
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

KVALITÁR
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

LAKÝRNIK, ZVÁRAČ - STROJÁR 
tel.:  7806891-2 

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

MANAŽER ĽUDSKÉ ZDROJE
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

MÄSIAR - CHAMELEON
tel.:  0915726191 

MONTÁŽNA PRACOVNÍČKA
tel.:  7702703 

MURAR - LAKATOŠ ZOLTAN  
tel.:  0908812602 

MURÁR - VANKÓ CSABA 
tel.:  0907782329 

OBRABAČ KOVOV, VODÁR 
– KÚRENÁR, MURÁR – OBKLADAČ, 
OBRÁBAČ KOVOV, VEDÚCI MONTÉR, 
ZVÁRAČ - STROJÁR
tel.: 0905 30 00 75

PALIČ
tel.:  7701981 

PERSONALISTKA
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

POMOCNÁ KUCHARKA
tel.:  0910965063 

POMOCNÁ KUCHÁRKA
tel.:  0905401954 

POMOCNÁ KUCHÁRKA
tel.:  0903213957  kl. 7707510

POMOCNÝ PRACOVNÍK
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

POMOCNÝ PRACOVNÍK DO 
ČREVÁRNE
tel.:  0915726191 

POMOCNÝ ROBOTNÍK
tel.:  0907607733  kl. 0317014782

POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK
tel.:  0905467195 

PRACOVNÍK NA SPRACOVANIE 
DREVA 
tel.:  0317795529 

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

PREDAVAČ PODLAHOVÝCH KRYTÍN 
tel.:  0377781105 

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

PREDAVAČKA - BAKO TIBOR 
tel.:  0905554241 

PROJEKT MANAGER
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

PROJEKTOVÝ MANAŽER
tel.:  0903784642 

ROBOTNIK V DREVOVÝROBE
tel.:  0905609124 

SKLADNÍK 
tel.:  7706666kl.220 

SKLADNÍK 
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

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

STAVBY VEDUCI 
tel.:  031/7752811  kl. 0905823966

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

STAVEBNÝ ROBOTNÍK
tel.:  0903111843 

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

STROJNÍK RÝPADLO - NAKLADAČ
tel.:  0903889896 

TAMPOTLAČIAR
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

TEAM LÍDER
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

ÚČTOVNÍČKA
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

UPRATOVAČKA
tel.:  0905401954 

VODIČ C
tel.:  7708198 

VODIČ C
tel.:  7704951-3  kl. kl.206

VODIČ C
tel.:  7712636 

VODIČ C
tel.:  0905824166 

VODIČ C, E
tel.:  0905259834 

VODIČ MKD
tel.:  0317754124  kl. 0908617864

VRÁTNIK - STRÁŽNIK

tel.:  7706666kl.220 

VÝROBNÁ PRACOVNIČKA 
tel.:  0317715612  kl. 0902930460

VÝROBNY PRACOVNIK PRE JAS-
PLASTIK
tel.:  0905929087  kl. 0911929087

ZÁMOČNÍK
tel.:  0905214634 
ZÁMOČNÍK
tel.:  0907607733  kl. 0317014782

ZVÁRAČ
tel.:  0907607733  kl. 0317014782

ÚP ŠAĽA

ROZLÚČKOVÁ „GULÁŠ PÁRTY“

Rada školy pri MŠ Hollého v Šali v spolupráci s materskou 
školou  zorganizovali pre 148 detí rozlúčkovú „guláš párty“ pri 
rieke Váh.
Akcia sa uskutočnila na podnet predsedu RŠ a poslanca mesta 
Šaľa Ladislava Košičára, ktorý zároveň zabezpečil pohostenie 
pre deti – malinovky, keksíky a samozrejme kotlíkový guláš. 
V daný deň sa ujal p. Košičár funkcie šéfkuchára a od skorého 
rána spolu so svojou rodinou, manželkou, dcérou a pani Pálovou 
pripravovali deťom nielen pohostenie, ale aj stany k posedeniu.
O pestrý program sa postarali učiteľky MŠ a členovia Zväzu 
kynológov v Šali. Deti absolvovali športové hry na šiestich 
stanovištiach, kde si zmerali sily v hode, v triafaní do cieľa, 
v štafetovom behu, v preťahovaní lanom, v skokoch s loptou 
medzi kolenami, v skoku vo vreci a v zábavnej hre Na stonožku.
Veľkým prekvapením pre deti bolo vystúpenie členov zväzu 
kynológov, ktorí predviedli ukážky z výcviku psov. deti odme-
nili psov a ich učiteľov veľkým potleskom. Najväčšiu radosť 
mali deti z hier s vodou na pláži pri rieke Váh. Mladšie deti sa 
brodili, stavali si bazény a hrady, tie staršie degustovali vodu 
svojím telom, a to naháňačkou vo vode, či špliechaním sa spolu 
i s učiteľkami. Po vyčerpávajúcom predpoludní plnom zábavy, 
radosti, detského džavotu a smiechu sa deti usadili k obedu, 
vznikajúcemu kotlíkovému gulášu. Deti prišli pozdraviť aj zás-
tupcovia MsÚ v Šali, p. PaedDr. Vrbovský a pani Fülöpová, ktorí 
ich obdarovali čokoládkou. Tieto prekrásne chvíle zvečnil ob-
jektívom i kameraman televízie Z (Zobor – Nitra), ktorý taktiež 
neodolal rozvoniavajúcemu gulášu. Cestou do materskej školy 
doznievali v deťoch zážitky z toho čarovného podujatia a ich 
želaním bolo mať takýchto dní čo najviac. V ich od radosti trb-
lietajúcich sa očkách sa dalo čítať prosté slovko: „ĎAKUJEME!“

Za tieto krásne chvíle patrí vďaka všetkým, ktorí pomohli a boli 
prítomní, a to p. Košičárovi s rodinou, p. Pálovej, sponzorom, 
členom zväzu kynológov a zamestnancom materskej školy.

Mgr. Edita Markovičová, riaditeľka MŠ
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S účinnosťou od 1. júla tohto roku má 
Mestská ekologická tepláreň, s. r. o. 
nového konateľa. 
Na základe výberového konania mest-
ské zastupiteľstvo uznesením dňa 29. 
júna 2006 schválilo do tejto pozície 
Ing. Karola Mikloša.
Vzhľadom na túto dôležitú zmenu vo vedení 
obchodnej spoločnosti  zaujímali nás pred-
stavy a názory nového konateľa na samot-
nú činnosť obchodnej spoločnosti mesta.
Preto sme ho navštívili a v atmo-
sfére horúceho letného predpoludnia 
sme mu položili niekoľko otázok, na 
ktoré Ing. Mikloš ochotne odpovedal.
S akými pocitmi ste prijali výsledok 
výberového konania a vymenovanie do 
novej pracovnej pozície?
Nuž pocity to boli zmiešané. Nastupujem 
do náročnej a zodpovednej funkcie, bol 
to teda predovšetkým pocit zodpoved-
nosti. Podstatná časť práce konateľa 
je spolupráca a komunikácia s ľuďmi. 
Mojím krédom vo fi rme je úslo-
vie: Spokojný zákazník, spokojná fi r-
ma. Vedie ma k tomu fakt, že každý 
odberateľ  tepla je náš zákazník, 
chceme, aby s našimi službami bol spoko-
jný.Čiastočne som bol už skôr obozná-
mený s problematikou fi rmy, no od 1. júla 
dostáva moja pracovná náplň inú dimenziu.
Akým smerom sa bude uberať činnosť 
spoločnosti?

MET ŠAĽA, spol. s r.o. MÁ NOVÉHO KONATEĽA

Pretože predmetom činnosti spoločnosti je 
dodávka tepla, budeme sa usilovať riešiť 
náhradné zdroje, keďže cena tepla je priamo 
závislá od ceny média, teda plynu. Jeho cena 
je stále vyššia. Už dva roky sa spoločnosť 
zaoberá hľadaním alternatívnych riešení. 
Tieto možno zhrnúť do niekoľkých va-
riantov. Prvým je využitie geotermálnej e-
nergie, je to alternatíva najvýhodnejšia, ale 
aj najrizikovejšia a najdrahšia vzhľadom 
na realizáciu vrtov. Druhou alternatívou 
bola uvažovaná nadväznosť na plánovanú 
nadregionálnu spaľovňu nebezpečného 
odpadu. Táto alternatíva je dnes nereálna, 
pretože vieme, ako skončil zámer s výstav-
bou tejto spaľovne. Treťou alternatívou je 
využívanie biomasy. Máme rozpracovaný 
prieskum trhu. Oslovili sme výrobcov kotlov. 
Pre nás najvýhodnejšie sú také kotly, ktoré 
by umožňovali spaľovanie biomasy rôzneho 
členenia (drevnej ako aj poľnohospodárskej).
Pre ktorú alternatívu sa spoločnosť 
rozhodne?
Do úvahy treba brať ekonomické, technické 
i environmentálne kritériá. Kým pred rokmi 
napríklad drevné štiepky boli vlastne od-
padom, v priebehu niekoľkých rokov cena 
prekročila už výšku 1.000,-Sk za tonu. 
Ovplyvňuje ju trh, pretože sa zvyšuje dopyt, 
cena stúpa. Cenu teda určuje trh, u nás na 
juhu sú náklady vyššie, pretože štiepky treba 
dovážať, doprava je tiež drahá.Pre nás by 
bol najlepší univerzálny kotol, v ktorom by 
bolo možné využívať aj poľnohospodársky 
odpad. Do septembra budeme mať spra-
covanú prognózu, ktorú predložíme na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Na vypracovanie tohto zámeru máme 
niekoľko týždňov, usilujeme sa spolu 
s odborníkmi pripraviť čo najpresnejší 
spôsob ďalšieho smerovania spoločnosti.
Toto je zameranie vo vzťahu k 
odberateľom. Aké zmeny predpokladáte 
vo vnútri spoločnosti?
V súčasnosti pracujeme na úprave zá-
kladných dokumentov spoločnosti. Ide 
predovšetkým o stanovy spoločnosti. Ch-
ceme do stanov zakomponovať súčinnosť 
oboch konateľov spoločnosti pri podpisov 
úhrad faktúr, zvýšiť podiel zodpovednosti 
konateľov za jednotlivé operácie, inovovať 
vzťahy orgánov spoločnosti – valné 
zhromaždenie – dozorná rada – konatelia.
Pripravujeme aj úpravy v ďalších in-

terných dokumentoch, akým je naprí-
klad aj organizačný poriadok. Potrebu-
jeme doriešiť aj personálne otázky, najmä 
počty zamestnancov. Máme záujem na 
znižovaní počtu zamestnancov, viacerí 
z organizácie už dobrovoľne odišli. Počet 
zamestnancov priamo vplýva na cenu 
tepla a teplej úžitkovej vody. Mzdy tvoria 
značnú časť nákladov. Uplynula už určitá 
doba od zriadenia domových odovzdá-
vacích staníc. Riešenie tohto problému 
prinieslo vtedy veľa ťažkostí, sporov, prišlo 
k vytvoreniu značného počtu samostat-
ných kotolní, od centrálneho dodávania 
tepla a TÚV sa odpojilo vyše 1600 bytov.
Vtedajšie vedenie spoločnosti dokonca 
sľubovalo zníženie ceny tepla, opak sa stal 
pravdou.
Ako mieni spoločnosť riešiť tieto prob-
lémy, pretože mnohé trecie plochy medzi 
spoločenstvami vlastníkov bytov a MET-
om stále pretrvávajú?
Chceme sa stretnúť s jednotlivými 
spoločenstvami vlastníkov a prediskutovať 
sporné záležitosti. Vieme, že boli 
sľubované nižšie ceny. Podľa môjho ná-
zoru bolo treba najprv riešiť zmenu 
zdroja vykurovania, až potom pristúpiť 
k zriadeniu domových odovzdávacích 
staníc. Zriadenie DOS považujeme za 
pozitívne. V súčasnosti spoločenstvá 
s vlastnou kotolňou vykazujú nižšie ceny 
za GJ, to bude dovtedy, kým sa neupra-
via ceny plynu vo vzťahu veľkoodberateľ 
– maloodberateľ. Cenu tepla a TÚV určuje 
aj zvyšovanie ceny plynu a vplyv na ňu 
má aj čerpanie úveru na rekonštrukciu ro-
zvodov. V budúcnosti by sme na riešenie 
problematiky tepla a TÚV chceli využiť 
aj možnosti získať fi nancie z eurofondov.
Vytvorenie samostatných kotolní 
spoločenstvami zhoršuje aj este-
tický vzhľad budov a neprispieva ani k 
zlepšovaniu kvality životného prostredia. 
Vieme si predstaviť aj riešenie napoje-
nia rodinných domov na centrálny zdroj.
Pri nedávnej návšteve kolegov z Nemecka naši 
hostia nechápali, prečo vznikajú samostatné 
kotolne, keď pred bytovým domom sú 
potrebné rozvody centrálneho zásobovania.
Ďakujem Ing. Miklošovi za názory a 
stanoviská. 
Viem, že sa spravidla necháva novým 
funkcionárom 100 dní, my sme sa pokú-
sili už pred touto lehotou zistiť, čo nás 
občanov - odberateľov tepla a TÚV čaká.
Želáme si, aby sa naplnili slová 
konateľa o spokojnom zákazníkovi 
a spokojnej fi rme. K spokojnosti záka-
zníka v súčasnosti ešte dosť chýba.

Mk

Ing. Karol Mikloš

Čo môžu očakávať občania – odberatelia

SPOJENÁ ŠKOLA NIVY 2 ŠAĽA – organizačná zložka SOUCH

PRIJME DO ZAMESTNANIA
UČITEĽA  INFORMATIKY od septembra 2006.

Predpoklad: VŠ, môže byť aj absolvent, Kontakt: 0915 45 46 48, PaedDr. Jozef Búran

foto: Komjáthy
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DÁNSKY VEĽVYSLANEC NA NÁVŠTEVE V ŠALI
Dňa 12.7.2006 zavítal do Šale 
v sprievode svojej tajomníčky 
pán Jorgen Munk Rasmu-
ssen, Veľvyslanec Dánskeho 
kráľovstva v SR. Jeho exce-
lenciu prijal v sobášnej miest-
nosti primátor mesta Šaľa Ing. 
Tibor Baran a následne spolu 
navštívili Mestskú knižnicu v 
Šali, kde sa nachádza verejne 
prístupná súkromná knižnica 
pána PaedDr. Romana Králika 
Th.D.  zameraná na diela dánske-
ho fi lozofa Sorena Kierkegaarda. 
Zároveň pri tejto príležitosti 
pán veľvyslanec ako aj pán 
primátor pokrstili kvetmi a li-
stami lipy novú knihu pána 
Králika pod názvom „Prob-
lém zvaný Kierkegaard“, ktorú 

venoval životu a dielu tohto významného fi lozofa. Dán-
sky veľvyslanec obdaroval autora ďalšími knihami do 
zbierky knižnice venovanej Sorenovi Kierkegaardovi.
Následne sa na jednej z terás reštaurácií na Hlavnej u-
lici konali prednášky spojené s diskusiou. Prvou z nich 

po úvodných slovách autora 
novej knihy bola prednáška na 
tému „Kierkegaard ako fi lozof. 
„Malé“ národy vytvárajú du-
chovné hodnoty“, v podaní Prof. 
PhDr. Lukáča Jána Veverku, CSc. 
Po ňom nasledovala prednáška 
Doc. ThDr. Ľudovíta Fazekaša 
„Kierkegaard ako kresťan.“ Na 
záver diskusie krátko vystúpil 
aj Mgr. Dušan Chovanec, farár 
evanjelickej cirkvi. Po krátkom 
spoločnom obede si vzácna 
návšteva prehliadla aj priestory 
Domu ľudového bývania v Šali 
a prisľúbila, že sa do Šale určite 
vráti aj neofi ciálne ako súkrom-
ná osoba počas dovolenky.

  Ing. E. Vargová

Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie predstaviteľom mes-
ta Šaľa, Mestskej knižnice, zamestnancom MÚ,  ktorí 
boli zúčastnení na  programe pri príležitosti návštevy 
Dánskeho veľvyslanca, jeho excelencie  Jorgena Mun-
ka Rasmussena dňa 12. júla 2006. Primátor Ing. Tibor 
Baran v sprievode svojho zástupcu pána Ing. Botku 
a poslanca pána Košičára  predstavili  a výborne rep-
rezentovali naše mesto. Za obec Močenok bol prítomný 
pán starosta Ing. Stanislav Šimko, ktorý podporuje Ki-
erkegaard Collection a predniesol slávnostný prejav. 
Poďakovanie patrí tiež pani vedúcej OŠKaSV Gabriele 
Fülöpovej, ktorá v predstihu detailne pripravila a zor-
ganizovala celý program návštevy veľvyslanca. I keď     
do programu zasiahli nepredvídané udalosti, vždy za-

chovala rozvahu a snažila sa veci promptne vyriešiť, 
aby sa nenarušil priebeh stretnutia. Jej dôslednosť 
a skromnosť sú príkladom a výzvou pre nás všetkých.  
Celá návšteva sa uskutočnila vo veľmi priateľskom 
duchu a výsledok celej návštevy nenechal na seba dlho 
čakať. Pán veľvyslanec vyjadril poďakovanie a prijal 
pozvanie pána primátora na ďalšie stretnutie. To budúce 
stretnutie bude tiež za účasti pána vicekonzula Dánskej 
ambasády Carstena Krabbeho a malo by sa uskutočniť 
ešte do konca tohto roka. Vhodnou príležitosťou bude 
ďalšia pripravovaná kniha o dánskom fi lozofovi Kierke-
gaardovi, kde by sa v prílohe mali objaviť prednášky 
Prof. Dr. L. J. Veverku a Doc. Dr. Fazekaša a príhovory 
významných účastníkov tohto zaujímavého stretnutia.   
                                                                       
                        Dr. Roman Králik 

POĎAKOVANIE

Jorgen Munk Rasmussen, Veľvyslanec Dánskeho kráľovstva,
druhý zľava
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Jorma Karjalainen
po 20-tich rokoch opäť v Šali

Trochu nostalgie a spomienok, trochu porovnávania, stretnu-
tia po rokoch a objavovanie nového. Tak by sa snáď v skratke 
mohla opísať návšteva fínskej delegácie z nášho partnerského 
mesta Kuhmo v Šali počas Šalianskych slávností spojených 
s jarmokom tradičných remesiel. 
V stredu dňa 21.6.2006 zavítali do Šale Eila Valtanen, nová 
primátorka mesta Kuhmo, ako aj Jorma Karjalainen, dlhoročný 
tajomník tamojšieho mestského úradu pri príležitosti našich 
slávností a  470. výročia udelenia mestských výsad. Pôvodne 
ich mal sprevádzať aj fínsky folklórny súbor, avšak na poslednú 
chvíľu svoje účinkovanie zrušil. 
Vzácna návšteva z nášho najvzdialenejšieho partnerského mes-
ta mala program zostavený aj v spolupráci s naším spoločným 
družobným mestom Oroszlány v Maďarsku, ktoré nová primá-
torka Kuhma na pár hodín, v rámci krátkeho pracovného 
výjazdu zo Šale, taktiež navštívila po prvýkrát. 
Naproti tomu pán Jorma Karjailainen si tak ako zo Šali 
i z mesta Oroszlány pamätá veľmi veľa. Po takmer dvadsia-
tich rokoch opäť zavítal aj na pôdu Roľníckeho družstva v Šali. 
Terajší pán predseda Ing. Július Miškovič dokonca vyhľadal 
záznam v kronike s vtedajším novinovým článkom a fotografi ou 
o jeho návšteve v Šali. Zároveň opísal, akými zmenami     za 
toto obdobie šalianske družstvo prešlo. Následne pozval hostí 
do vínnej pivnice družstva, ktorá síce nie je na rovnakom 
mieste ako pred dvadsiatimi rokmi, ako si pamätal náš fínsky 

hosť, ale zato ponúka prinajmenšom rovnako dobré produkty.
Okrem ofi ciálneho programu Šalianskych slávnos-
tí  a jarmoku spolu s ďalšími zahraničnými delegá-
ciami sa fínskym zástupcom páčila aj prehliadka chovu 
koní na SOUP Šaľa, či plavba loďou po Váhu. 

Pán Jorma Karjalainen sa podľa slov pani primátorky v tomto 
roku rozlúči s prácou v samospráve a odchádza do dôchodku. 
Preto bola preňho táto návšteva mesta Šaľa, na ktorú ho vys-
lalo samo zastupiteľstvo mesta Kuhmo, veľmi dôležitým 
krokom. Prajeme mu veľa zdravia a ostávame s vďačnosťou 
za jeho osobný prínos k nadviazaniu a rozvoju partnerských 
vzťahov medzi našimi mestami. Veríme, že sa všetky delegácie 
v Šali cítili dobre a že sa k nám ich členovia radi vrátia aj 
ako súkromné osoby.      

Ing. E. Vargová

FEKETEHÁZYHO KAPLNKA 
V NOVOM ŠATE
Pred niekoľkými mesiacmi sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo 
možnosťou spolufi nancovania rekonštrukcie Feketeházyho ka-
plnky. Prednosta mestského úradu Mgr. Jozef Belický bol pov-
erený nájsť možnosti poskytnutia fi nančných prostriedkov 
na spolufi nancovanie. Tak sa stalo, poslanci schválili úpravu 
rozpočtu, v ktorom sú zakomponované aj fi nančné prostriedky 
na dokončenie rekonštrukcie kaplnky. V uplynulých týždňoch 
bola urobená izolácia stien, kaplnka dostala novú omietku i 
nové odkvapové žľaby. Veríme, že dostane aj novú farebnosť, 
opravia sa vonkajšie schody, aby sa kaplnka stala vzhľadom 
dôstojným miestom odpočinku nášho významného rodáka.
       Mk

VŠEOBECNÁ   ZDRAVOTNÁ   POISŤOVŇA  
INFORMUJE  OBČANOV

Dňom 1. augusta 2006 bola presťahovaná expozitúra Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne z Nemocničnej ulice č. 1 do nových 
priestorov budovy poisťovne Alianz na Hlavnej ulici č. 39, 
Šaľa, kde je zabezpečovaná plná prevádzka. Zamestnanci 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa tešia na stretnutie s klientami.

Ing. J. Jaršinský

Hosť na návšteve RD, druhý vľavo
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DO NÍZKYCH TATIER NA DVOCH KOLESÁCH

Počas uplynulej zimy bolo dosť času 
na premýšľanie, čo podnikneme 
v lete. Dlho to však netrvalo a zrodila 
sa myšlienka zainvestovať do bicyklov 
a začať cykloturistiku. Zozbieralo sa 
nás päť bicyklovania chtivých (Janči, 
Stenly, Marek, Ďusi a Pišta) a už to 
malo rýchly priebeh. Vytýčila sa trasa 
Šaľa – Jarabá / Nízke Tatry/ s plánom 
zvládnuť to za dva dni. Prvý deň sme 

ukrojili z cesty 117 km a po zdolaní 
Štiavnických vrchov sme dorazili 
neskoro večer do Detvy. Tam nás veľmi 
milo privítal exprimátor Detvy - Jozef 
Krnáč, ktorý nás pohostil a ubytoval. 
Chvíľku po zosadnutí sme síce chodili 
ako texaskí kovboji po dvojtýždňovej 
púti na koni, ale relatívne rýchlo sme 
zregenerovali. Druhý deň sme vyra-
zili skoro ráno, aby sme do večera 

stihli doraziť do cieľa. Cestou cez 
Hriňovú sme si splnili svoju občiansku 
povinnosť vo voľbách a tabuľa s nápi-
som Jarabá nás privítala okolo dvad-
siatej hodiny. Trocha unavení, ale 
hlavne šťastní, že sme to zvládli, sme 
dorazili na chatu, kde nás už netrpe-
zlivo čakali naše priateľky s večerou.

Počas trojdňového aktívneho oddychu 
sme stihli absolvovať túru na Čertovicu 
a vystúpiť na Ďumbier a opäť sme 
sadali na bicykle. Tentokrát to však 
šlo ľahšie – často dole kopcom alebo 
po rovine. V Hronskej Dúbrave sme 
večer konečne rozložili stany a zaľahli 
do spacákov. Nad ránom nás privítala 
riadna búrka, ktorá sa nás držala až 
do obeda v Žarnovici. Nevyhli sa 
nám drobné technické problémy, ale 
sme radi, že sme to všetci zvládli bez 
väčších zranení. Tachometer na konci 
cesty zastavil na čísle 425 km. Z ces-
ty nám ostali už len super spomienky 
a chuť o rok podniknúť niečo podo-
bné. Ak sa nájdu ďalší Šaľania, ktorí 
sa pridajú k nášmu neformálnemu 
cyklistickému spolku, tak pripravu-
jeme ďalšie kilometre zážitkov z ciest.

Ján Illés

1. kolo, 15. 07. Prešov – Šaľa, 20.00 h
2. kolo, 22. 07. Šaľa – R. Sobota, 18.00 h
3. kolo, 29. 07. Podbrezová – Šaľa, 18.00 h
4. kolo, 05. 08. Šaľa – Michalovce, 17.00 h
5. kolo, 13. 08. Košice B - Šaľa, 10.30 h
6. kolo, 19. 08. D. Streda – Šaľa, 17.00 h
7. kolo, 26. 08. Šaľa  - Z. Moravce, 17.00 h
8. kolo, 30. 08. Lučenec – Šaľa, 17.00 h
9. kolo, 09. 09. Šaľa – Močenok, 15.30 h
10. kolo, 16. 09. T. Teplice – Šaľa, 15.00 h
11. kolo, 19. 09. Šaľa – Humenné, 15.00 h

Odvetné zápasy:
12. kolo, 23. 09. Šaľa Prešov, 15.00 h
13. kolo, 30. 09. R. Sobota - Šaľa, 15.00 h
14. kolo, 03. 10. Šaľa – Podbrezová, 14.30 h
15. kolo, 14. 10. Michalovce – Šaľa, 14.30 h
16. kolo, 18. 10. Šaľa – Košice B, 14.00 h
17. kolo, 21. 10. Šaľa – D. Streda, 14.00 h
18. kolo, 29. 10. Z. Moravce – Šaľa, 10.30 h
19. kolo, 04. 11. Šaľa – Lučenec, 13.30 h
20. kolo, 12. 11. Močenok – Šaľa, 10.30 h
21. kolo, 18. 11. Šaľa – T. Teplice, 13.00 h
22. kolo, 25. 11. Humenné – Šaľa, 13.00 h

LIGA FUTBALISTOV
ZÁKLADNÁ ČASŤ (JÚL – NOVEMBER)ZÁKLADNÁ ČASŤ (JÚL – NOVEMBER)

Mk

Jesenná časť hádzanárskej ligy žien sa 
začne začiatkom septembra. Pre priazniv-
cov hádzanej uvádzame rozlosovanie jesennej 
časti súťaže

1. kolo –   9.  9.  Michalovce – Šaľa
2. kolo – 16.  9.  Šaľa – Michalovce
3. kolo – 24.  9.  Olomouc – Šaľa
4. kolo – 30.  9.  Trenčín – Šaľa
5. kolo -   7. 10.  Šaľa – Partizánske
6. kolo – 14. 10.  Zlín – Šaľa
7. kolo – 21. 10. Šaľa – Kunovice
8. kolo – 28. 10. B. Bystrica – Šaľa
9. kolo – 11. 11. Šaľa – Veselí
10. kolo – 18. 11. Písek – Šaľa
11. kolo – 13.  1.  Šaľa – Bratislava
K rozpisu zápasov domácej súťaže treba pridať 
aj termíny zápasov európskej súťaže víťazov po-
hárov. Súperom Šale v 2. kole bude družstvo z 
Macedónska MKD AMBALAZA KABRAN – KA-
VADARCI. Prvý zápas sa uskutoční 15. októbra na 
palubovke súpera, odveta v našej športovej hale 21. 
októbra. Účasť v európskej pohárovej súťaži je už 
16. ročníkom v poradí. Je to ojedinelé a jedinečné 
v histórii slovenskej hádzanej. Veríme, že nový 
ligový  ročník bude pre naše hráčky úspešný.

Rozlosovanie zápasov WHIL 
– jesenná časť

Mk

Jesenná časť hádzanárskej ligy žien sa 

Rozlosovanie zápasov WHIL 

@PO
N

U
K

A 
IN

TE
R

N
E

TU
M

es
ts

ký
 

in
fo

rm
ač

ný
 

sy
st

ém
 

(M
IS

) 
Ša

ľa
 

po
nú

ka
 i

nt
er

ne
t 

be
z 

ob
m

ed
ze

ni
a 

už
 o

d 
30

0,
-

Sk
 m

es
ač

ne
. 

Pr
e 

zá
uj

em
co

v 
 j

e 
pr

ip
ra

ve
ný

  
pr

áz
dn

in
ov

ý 
bó

nu
s 

– 
2 

m
es

ia
ce

 
zd

ar
m

a.
 

B
liž

ši
e 

in
fo

rm
ác

ie
 m

ož
no

 o
bd

rž
ať

 n
a 

te
l. 

čí
sl

e 
09

05
 2

67
60

2,
 p

rí
pa

dn
e 

na
 w

w
w.

m
is

.
sa

la
.sk

 
 

 
 

 
 

M
IS

N
E

T 
– 

m
es

ts
ký

 in
fo

rm
ač

ný
 sy

st
ém



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / August 2006 09

Š
K

O
L
S

T
V

O
, 

K
U

LT
Ú

R
ABude na strednej škole „hádzanárska trieda?“

Rokovanie s riaditeľkou školy
Šaľa patrí dlhé desaťročia k baštám 
ženskej hádzanej. Vyše 70 rokov patrí k 
špičke športu u nás.
Ako súčasť klubu i základných škôl pô-
sobia športové strediská i športové triedy. 
Po základnej škole však absentuje ďalší 
stupeň na strednej škole. Práve z tohto 
dôvodu navštívili tajomník hádzanár-
skeho klubu p. Ladislav Kováč spolu 
s autorom článku poverenú riaditeľku 
Spojenej školy v Šali PaedDr. Alžbetu 
Botorčeovú, aby posúdili a prekonzul-
tovali podmienky zriadenia triedy s 
rozšíreným vyučovaním telesnej vý-
chovy so zameraním na hádzanú dievčat.
Podľa vyjadrenia riaditeľky školy do 
úvahy by prichádzalo zriadenie „hád-
zanárskej“ triedy v študijnom odbore 
obchodnej akadémie, ktorá je súčasťou 
školy. Hádzanársky klub potrebuje pí-
somne odprezentovať  svoj zámer, 
predložiť stratégiu rozvoja tohto športu v 
Šali a v regióne, stanoviť garancie klubu 
na zabezpečenie materiálnych, ekono-

mických, odborných podmienok, stanoviť 
podmienky pre prijímacie skúšky, 
ktoré majú charakter talentovej skúšky.
Je potrebné pripraviť návrh rámcovej 
zmluvy medzi školou a klubom, po 
doriešení týchto náležitostí možno projekt 
predložiť na VÚC a následne na Minister-
stvo školstva s požia- davkou zaradenia 
takejto triedy do siete stredných škôl. Ak 
by sa tieto záležitosti doriešili, pre talenty 
mládežníckej hádzanej sa rysujú nové 
možnosti. Žiačky po skončení základnej 
školy a splnení kritérií prijímacej a ta-
lentovej skúšky budú môcť pokračovať 
v stredoškolskom štúdiu i rozvíjať svoj 
športový talent v kvalitných podmienkach 
špičkového hádzanárskeho klubu. Pre ta-
lenty zo Šale, Močenku, Šurian, Nesvád, 
Zlatnej, Serede, ale aj ďalších miest a obcí 
sa črtá ďalšia skvelá možnosť. Veríme, že 
to bude už v školskom roku 2007/2008.
Tradície i kvalita súčasnej hádzanej v 
Šali, priaznivé podmienky sú zárukou, 
že takáto trieda sa stane skutočnosťou.

Mk

Bude sa rekonštruovať 
socha sv. Juraja

Sochu sv. Juraja neďaleko bu-
dovy mestskej knižnice čaká 
rekonštrukcia. Malo by sa tak 
stať na jeseň po uzavretí zm-
luvy s Ministerstvom kultúry. 
Rekonštrukcia sa uskutoční podľa 
projektu, ktorý vypracovalo odd-
elenie kultúry MsÚ spolu s Re-
gionálnou rozvojovou agentúrou 
v Šali. Na rekonštrukciu posky-
tlo ministerstvo 200.000,- Sk, z 
toho na materiál je určených 150 
tisíc a zvyšok na práce. Spolufi -
nancovanie zabezpečí oddelenie 
kultúry z rozpočtu mesta. Socha 
pochádza z 19. storočia, autor je 
neznámy, zobrazuje sv. Juraja bo-
jujúceho s drakom. Svätý Juraj 
je patrónom rytierov, remesiel, 
patrí k 14 pomocníkom v núdzi. 
Socha bola v minulosti opako-
vane poškodená a znehodnotená.
Rekonštrukciou je poverený 
akademický sochár Ondrej 
Csütörtöki z Komárna.

Mk

Beseda s Lenkou Procházkovou
alebo ako uspať dieťa do 10-tich minút...
Dňa 21. 7. 2006 som mala tú česť 
zúčastniť sa na besede s kultúr-
nou a tlačovou tajomníčkou 
veľvyslanectva Českej republiky 
a  spisovateľkou Lenkou Pocház-
kovou. Je autorkou mnohých 
kníh, napr. Jak jsi stojej neboštíci, 
Beránek, Dopisy z Bamberka.        
Na besede však predstavila svoju 
najnovšiu knihu určenú pre deti, 
ktorú nazvala  Zatvor oči/ Zavři 
oči. Už jej názov  napovedá, že je 
písaná v dvoch jazykoch – sloven-
skom a českom.  Autorka sa touto 
knihou snaží slovenským deťom 
priblížiť český jazyk a naopak. 
Dnes je už jazyková bariéra medzi 
nami podstatne väčšia ako kedy-
si, preto sa svojou knihou chce 
aspoň sčasti podieľať na potlačení 
týchto jazykových rozdielov. 
Táto kniha nie je výnimočná len 
svojím dvojjazyčným vydaním, 
ale aj spôsobom, akým sú ro-

zprávky písané. Je určená všetkým 
deťom, hlavne tým, ktoré radi 
zaspávajú pri dobrej rozprávke. 
Autorka tieto príbehy písala pre 
svojho syna, ktorý nevedel zaspať 
pri klasických rozprávkach, a tak 
mu vymýšľala vlastné príbehy... 
pri tejto vete s úsmevom podotkla, 
že odvtedy syn zaspával do 10-
tich minút. Rozdiel medzi klasi-
ckými rozprávkami a rozprávkami 
pani Procházkovej je v tom, že 
v jej príbehoch je hlavným hrdi-
nom dieťa samé. Príbehy ponúka-
jú dieťaťu  prežiť vlastné veľké 
dobrodružstvá, umožňujú aj zapá-
janie vlastnej fantázie a rozširujú 
slovnú zásobu dieťaťa. Mala som 
možnosť vypočuť si interpretáciu 
v oboch jazykoch,  no porovnať 
ich,  ktorá sa mi pozdáva viac, som 
nedokázala. Každá bola obohatená 
jedinečnosťou svojho jazyka.

A.Balušková, vedúca MsK

alebo ako uspať dieťa do 10-tich minút...

foto: Komjáthy



Mesačník samosprávy mesta Šaľa / August 200610
C

H
A

R
IT

A

TESCO  charita roku 2006, BEZ   OBÁV   DO   ŽIVOTA
S veľkým úspechom sa 
v júli skončilo 3. kolo verejnej 
fi nančnej zbierky v hypermarkete 
Tesco Šaľa. Organizátorom z det-
ského domova spolu s aktivistami 
sa podarilo od štvrtka do nedele, 
t. j. od 13. do 16. júla vyzbierať 
36 440  korún. Je to len o niečo 
málo korún menej ako mesiac 
predtým, keď sa vyzbieralo 36 
553 korún a v prvom kole v máji 
to bolo 34 153 korún. Celkovo 
k dnešnému dňu tak má Detský 
domov v Seredi na svojom konte 
107 146 korún. Týmto výsled-
kom sa radí na druhú najlepšiu 
priečku v rámci Slovenska /za 
Detským domovom v Turzovke, 
ktorý organizuje zbierku v HM 
Tesco Žilina doposiaľ má vyz-
bieraných 189 070, 50 korún/.
Finančná čiastka určená pre 
deti z detského domova v Se-
redi sa použije na organizovanie 
letných a zimných táborov 
a rekvalifi kačné kurzy, ktoré im 
pomôžu uplatniť sa na budúcom 
trhu práce, ako aj v občianskom 
živote. Partnerom projektu Tesco 
charita roka, ktorý je napojený na 
neziskové organizácie, je Alexu 
– združenie na pomoc deťom 
a prírode so sídlom v Nitre, ktoré 
je napojené ne 39 detských do-
movov, neziskových organizácií 
a profesionálnych rodín. Celko-

vo sa vo všetkých Tesco obcho-
doch doposiaľ vyzbieralo 1 766 
980,50 korún. „Som veľmi rada, 
že sa podarila vyzbierať nášmu 
detskému domovu taká vysoká 
čiastka a že patríme k úspešným 
organizátorom verejnej fi nančnej 
zbierky projektu Tesco charita 
roka aj v rámci Slovenska,“ 
povedala manažérka za Detský 
domov v Seredi Lucia Kurbe-
lová a dodala, „vďaka určite 
patrí najmä obyvateľom Šale 
a okolia, ktorí prispeli do zbierky, 
ale aj zamestnancom hypermar-
ketu, ktorí nám po celý čas vy-
chádzali v ústrety.“  „Myslím si, 
že Šaľania sa stali príkladom, 
keď môžeme hovoriť nielen 
o šľachetnosti ich srdca, ale aj o 
dobrej organizácii a komunikácii 
so zákazníkmi. Tieto skúsenosti 
budeme radi tlmočiť ostatným, 
kde taký úspech nedosiahli, 
pretože nám záleží, aby zbierka 
priniesla čo najvyšší fi nančný 
obnos, lebo je určená tým, ktorí 
ho budú veľmi potrebovať – deti 
z detských domovov a profe-
sionálnych rodín, aby sa dobre 
pripravili na osobný vstup do 
života,“ povedal Vladimír Volák, 
člen výkonného výboru Alexu 
– združenia na pomoc deťom 
a prírode so sídlom v Nitre.
Na Slovensku sa Tesco charita 

roku organizuje po tretí raz. 
Partnerom projeku pre rok 2006 
sa stalo Alexu– združenie na 
pomoc deťom a prírode. Každý 
Tesco obchod  má za partnera 
jeden detský domov, v hyper-
markete Tesco Šaľa je to DD 
Sereď. Zbierku zabezpečujú 
dobrovoľníci, v špeciálnych 
tričkách a šiltovkách sa vždy 
v čase víkendových  dní pohy-
bujú po hypermarkete. Zaujímalo 
nás, kto zo Šale  pomáha ako 
dobrovoľník. Dozvedeli sme sa, 
že ku skupinke dobrovoľníkov 
patria i dievčatá zo Šale – žiačky 
základnej školy Adrika Jašíková, 
Zuzana Pospišová, Nika Bauhof-
erová a Patrícia Verešová. Organ-
izátorky projektu i pracovníčky 
hypermarketu si ich veľmi 
pochvaľujú za úsmevy, ochotu, 
slušnosť vo vystupovaní, záu-
jem o dobrú vec. Celý projekt 
má 6 kôl. Doteraz sa uskutočnili 
tri kolá. S dobrovoľníčkami sa 
v hypermarkete Tesco vo Veči 
stretneme ešte v termínoch:
17. – 20. augusta, 14. – 17. sep-
tembra, 12. -15. októbra. Verejná 
fi nančná zbierka plní šľachetné 
poslanie. Pomáha tým, ktorí po-
moc potrebujú. Peniaze sú určené 
pre odchádzajúce deti z domovov. 
V detskom domove v Seredi žije 
v súčasnosti 45 detí vo veku od 

3 do 20 rokov. Na spoločnom 
stretnutí zástupcov DD Sereď, 
združenia Alexu a hypermarketu 
Tesco Šaľa prevzala riaditeľka 
DD Sereď p. Tóthová od orga-
nizátorov zbierky dar pre deti 
v DD, ktorým bol DVD prehrávač.
Spoločnosť Tesco od svojho 
vstupu na slovenský trh partic-
ipuje na mnohých projektoch 
s poprednými slovenskými nez-
iskovými organizáciami. Part-
nerom Tesca v tomto roku je 
ALEXU – združenie na pomoc 
deťom a prírode. Združenie sa už 
7 rokov zaoberá poskytovaním 
pomoci deťom v zariadeniach 
s nariadenou ústavnou výchovou 
a mládeži, ktorá vyšla z týchto 
zariadení. Projekt Tesco charita 
roku chce pomôcť deťom z det-
ských domovov na trhu práce 
tak, aby sa zvýšili ich šance na 
uplatnenie v občianskom živote. 
Dobrovoľníci v hypermarkete 
Tesco dosiahli veľmi dobrý 
výsledok aj v horúcich prázdni-
nových dňoch. Poďakovanie 
patrí predovšetkým šľachetným 
darcom v Šali a okolí.  Celoslov-
enský projekt trvá od 11. mája do 
15. októbra 2006. Máme prísľub, 
že po skončení zbierky sa doz-
vieme konečné výsledky. O nich 
budeme samozrejme informovať.
   M k

Ani tento rok MsKS Šaľa nezabudlo 
na prázdninujúce deti a pripravilo pre 
nich týždeň plný hier, súťaží a zábavy. 
Všetko toto sa konalo 17. – 21.7. 2006 v 
Spoločenskom dome vo Veči. Deti si tu 
našli nových kamarátov a do sýtosti sa 
vyšantili. Najviac sa potešili návšteve 
hasičov, ktorí im ukázali celú hasičskú 
techniku a ochotne odpovedali na ich 
zvedavé otázky, za čo im patrí vďaka nás 
a všetkých detí. Pre tých, ktorí k nám v 
júli nezavítali, odkazujeme: „Tešíme sa 
na vás v auguste od 21. 8. do 25. 8. 2006!“

Katarína Botlová

TÝŽDEŇ   DETSKEJ   RADOSTI
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KULTÚRNE LETO V ŠALI
21. a 22. júl 2006 patril 
v Mestskom kultúrnom 
stredisku tvorivému podu-
jatiu s názvom Letné dni 
kreativity, ktoré sa konali 
v parku pri Centre voľného 
času. Počas piatkového 
večera zaujali svojou etno 
improvizáciou  pre mnohých 
Šaľanov už známy Capre zo 
Šaly, ktorý si svojím ener-
gickým vystúpením získali 
určite veľa nových fanúšikov. 
Na druhý deň pokračoval pro-
gram celodennými tvorivými 
dielňami, v ktorých si všetci 
zúčastnení mali možnosť 
vyrobiť pôvodom austrálsky 
hudobný nástroj domorod-
cov – didgeridoo a vyskúšať 

si hru na ňom.  Večer už 
patril Marekovi Gondovi, 
ktorý návštevníkom Čajovne 
na konci vesmíru spestril 
popíjanie lahodných nápo-
jov príjemnou hrou na gajdy 
a fujaru. Prítomných pobavil 
aj veselými historkami 
zo sveta ľudových piesní. 
Nasledujúca sobota /29.júl 
06/ patrila divadlu. Detský 
divadelný súbor Gašparko 
Lendak, ktorý bol tohtoro-
čným hosťom Gorazdovho 
Močenku, prišiel zahrať svoje 
predstavenie aj Šaľanom. Hru 
Šašo a kráľ mladí divadel-
níci doplnili dvoma krátkymi 
paródiami, ktoré si vyslúžili 
úprimný potlesk publika.                                                         

Denisa Miklášová

Hra na hudobný nástroj domorodcov – didgeridoo

CAPRE ZO ŠALY

TÁBOR V MALEJ LUČIVNEJ 
23. 7. 06 prišiel na Slovensko 
autobus plný detí. Mesto Šaľa 
zorganizovalo tábor pre naše 
družobné mesto Konskie z 
Poľska, ktorý sa uskutočnil v 
Malej Lučivnej v hoteli Hut-
ník. Dolný Kubín, Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok, to sú 
názvy miest, ktorých krásu 
sme spoznávali. 

Program bol pestrý 
a spoznávaniu krás NP Malá 
Fatra nič nebránilo. Veď 
navštíviť Malé a Veľké diery 
/turistické trasy/ a vidieť 
krásu okolitého prostredia 
naozaj za to stojí. Slovensko 
je bohaté na kúpaliská, a pre-
to sme ich aj navštevovali. 
Aguapark v Tatralandii a ter-
málne kúpalisko v Bešeňovej 
patria medzi najlepšie 
a najväčšie na Slovensku 
a majú v každom počasí čo 
ponúknuť. Návšteva Dračej 
jaskyne trvala necelú ho-
dinu. Dračia jaskyňa je 
pomenovanie Demänovskej 
ľadovej jaskyne, ktorá 
dostala túto prezývku na 
základe nálezu kostí jasky-
nného medveďa, ktoré boli 
považované za kosti draka. 

Ďalšou našou zástavkou 
bol Oravský hrad, kde sme 
absolvovali netradičnú pre-

hliadku pri nočnom osvetlení 
oživenú o rôzne atrakcie. 
A tak sme sa po ceste stretá-
vali s bosorkami odsúdený-
mi na smrť, s čertom, s ry-
tiermi a dokonca sme stretli 
i fakírov a brušné tanečnice.
Celý tábor sa poctivo 
pripravoval na návštevu 
zo Šale, kedy nás prišiel 
pozdraviť primátor Ing. 
Tibor Baran. Prezentova-
li sme svoje divadelné 
scénky o Červenej čiapočke 
a o Jankovi a Marienke. 

Na záver sme si odovzdali 
malé darčeky a ani sme 
sa nenazdali a už nastal 2. 
august, deň nášho rozlú-
čenia. Popriali sme si 
šťastnú cestu a vyslovili 
sme želanie, aby sme sa 
v rovnakej priateľskej at-
mosfére stretli i o rok.  

Martin Hipp 
a účastníci tábora 

Mladí účastníci tábora s primátorom mesta
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Stretnutie s nevšedným človekom

Tohto roku oslávil hudobný skladateľ, 
publicista, klavirista Oldřich František 
Korte významné životné jubileum – 
80 rokov.
Napriek tomu, že podstatná časť jeho 
života sa viaže k pražskému prostrediu, 
jeho korene sú v Šali – tu sa narodil 20. 
apríla 1926, keď mal dva roky, rodina 
sa presťahovala do Nových Zámkov, 
pravidelne však Šaľu navštevovala, 
tu mali svojich priateľov a známych. 
Úzke kontakty mali najmä s rodinou 
MUDr. Félixa Menczela, priateľstvo 
pána Oldřicha a syna    Dr. Menczela 
pretrvali desaťročia. Otec pána Kor-
teho bol v Šali sudcom a bol tiež 
hudobným skladateľom.
Už ako chlapec si obľúbil hudbu, na-
jmä ľudové piesne, fascinovala ho 
hudba cigánska. Keď jeho otec za-
kladal v Nových Zámkoch spevokol, 
zohnal doň veľa Rómov. Na otázku 
prečo? – odpoveď znela: „Lebo majú 
lepší sluch.“ Pri spomienke na túto 
udalosť p. Korte hovorí: „Demokracia 
sa nehrala, ale bola.“
Návrat do Šale po vyše 70 rokoch je 
pre neho „obnovením koreňov.“ Keď 
dostal pozvanie    na návštevu Šale, ne-
zaváhal. Šaľu považuje za svoj domov, 
napriek tomu, že desaťročia tu nebol, 
hovorí temer perfektnou slovenčinou, 
nezabudol ani maďarsky.
Mal pozvanie do iných krajín pozvanie 
do Šale bolo pre neho imperatívnym 
impulzom – „treba ísť!“ Cítil dlh voči 
tomuto mestu: „Neprestal som Slo-
vensko milovať, bol to rozkaz z neba, 
aby som prišiel. Čo všetko sa prehnalo 
Európou... tu bol môj prvý domov, tam 
sa má človek vracať.“
Po nástupe fašizmu a rozbití republiky 
Korteovci odišli zo Slovenska, počas 
okupácie bol vylúčený zo štúdia, prežil 
koncentračný tábor, maturoval až po voj-
ne, konzervatóriu ukončil v roku 1949.
Za bývalého režimu bol štyrikrát 
väznený, v 50. rokoch pracoval ako 
robotník, bol kuričom, fotografom 
i hercom.Vyznal sa zo svojej lásky 
k hudbe. Je tvorcom symfonickej 
hudby, jeho diela sa hrajú v mnohých 
krajinách sveta, najviac si váži svoju 
„Klavírnu sonátu,“ za najvďačnejšie 
obecenstvo považuje Talianov 

a Američanov, Nemcov si váži pre ich 
profesionalitu k hudbe. Komponoval 
aj pre javisko, spolupracoval veľa ro-
kov s Alfrédom Radokom, s  Evaldom 
Schormom, 28 rokov spolupracoval 
s Laternou magikou, ako klavirista 
sa striedal s Jiřím Šlitrom a Rudolfom 
Roklom, bol s Laternou na 
štyroch kontinentoch a absol-
voval vyše 3000 vystúpení.
Bol aj hercom, hral napríklad vo fi l-
moch Štěňatá v réžii Miloša Formana, 
či vo fi lme Dědeček automobil režiséra 
A. Radoka, písal aj fi lmovú hudbu, 
eseje, venoval sa publicistike, tvo-
ril rozhlasové i televízne programy, 
moderoval v televízii vlastný se-
riál „Púť za vnútorným posolstvom.“ 
Venoval sa modernej psychológii, bol 
cestovateľom.
Zostal však skromným človekom 
s danosťou vnímať svet, chápať jeho 
súvislosti. Celý život je hlboko veri-
acim človekom, citovo vnímal vieru 
v rôznych obdobiach a v mnohých 
krajinách.
Má rád samotu, komponuje najčastejšie 
v noci, dom má na Šumave ďaleko 
od iných obydlí, v zime však sneh 
jeho chalupu zničil, toľko ho napadlo.
Je vynikajúcim rozprávačom, jeho 
spomienky na mnohé životné príbehy 
boli pútavé a zaujímavé, často až ús-
mevné i absurdné, najmä vtedy, keď 
sa stretal s mocou bývalého režimu, 
za svoje presvedčenie i konanie proti 
režimu sa stal politickým väzňom.
Stretnutie s pánom Kortem bol 
nevšedný zážitok. Počas návštevy Šale 
bol prijatý aj s manželkou primátorom 
mesta Ing. Baranom. Zaujímal 
sa o dianie v Šali. Spomínal na obdo-
bie, keď v Šali rodina žila a neskôr ju 
navštevovala. Ocenil kľud, určitú 
idylu, keď sa ľudia často stretávali, roz-
právali sa, posedávali na priedomí. 
Dom, v ktorom žili, už dnes nie je. 
Bol v priestore medzi dnešným Kau-
fl andom a budovou bývalého Hy-
drostavu, čiže na bývalej Hornej ulici.
Na záver významná osobitosť. Kom-
ponoval hudbu k hre Kúzelný cirkus 
pre Laternu magiku. Doteraz mala 
5500 repríz, desaťročia sa stále hrá, čo 
je určite svetový unikát.

Hudobný skladateľ Oldřich František Korte v Šali

Charizmatický človek. Iba niekoľko hodín 
pobudol v Šali, obohatil človeka na veľmi 
dlhý čas. Želáme mu pevné zdravie, veľa 
krásnych hudobných motívov, tešíme sa na 
jeho ďalšie  návštevy v Šali. Čo tak pripraviť 
výstavu z prác jeho manželky Evy Jande-
jskovej, ktorá je keramičkou a maliarkou, 
usporiadať matiné z tvorby pána Korteho?

Mk

Dňa 1. 7. 2006 nadobudlo účinnosť Na-
riadenie vlády SR č. 418/2006 Z. z. o zániku 
daňového nedoplatku zodpovedajúceho neza-
platenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani 
z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu 
a prechodu nehnuteľností.  Podľa uvedeného 
nariadenia vlády zaniká dňom 1. januára 2007 
daňový nedoplatok evidovaný k 31. 12. 2006 
na sankciách prislúchajúcich k uvedeným da-
niam  (nezaplatené penále, pokuta, zvýšenie dane 
a sankčný úrok) ak daň, ku ktorej vyrubená 
sankcia prislúcha, je zaplatená najneskôr 30. 
septembra 2006. Nezaplatenú sankciu daňový 
úrad odpíše zo zákona /podľa § 65 ods. 6 zákona     
č. 511/92 Zb. o správe daní v znení neskorších 
predpisov/, ak daňový subjekt splní podmienky 
citovaného nariadenia vlády.  O túto úľavu nie 
je teda potrebné osobitne žiadať daňový úrad, 
treba iba zaplatiť daň /istinu/ najneskôr do 
30. 9. 2006.  V prípade, že daňový subjekt ne-
zaplatí istinu na týchto majetkových daniach 
v určenej lehote, daňový nedoplatok nezanikne 
a bude správcom dane vymáhaný bežným spô-
sobom – napr. daňovým exekučným konaním.

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Nitra

MOŽNOSŤ  ZÁNIKU  
DAŇOVÉHO NEDOPLATKU

Oldřich František Korte s manželkou

Odovzdávanie pamätných predmetov primátorom mesta
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STOROČNÁ BABIČKA
Životné jubileum i nekrológ

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / August 2006

Obradná sieň 19. júla 
popoludní. Slávnostná atmo-
sféra, veľká kytica i darčekový 
kôš, torta pre jubilantku, 
pripravení funkcionári mesta, 
hudobníci, televízia, novinári.
Takto bola očakávaná  vzác-
na jubilantka, storočná pani 
Mária Vrťová, ktorá práve 
v ten deň oslávila svoje 
sté narodeniny.
Sprevádzali ju rodinní 
príslušníci, ktorí sa o svoju 
starkú starajú  v Šali od roku 
1988, keď sa po smrti svo-
jho manžela nasťahovala do 
Šale k svojej vnučke pani 
Vierke Janíkovej. Prišla 
sem z rázovitej dedinky 
Podkriváň neďaleko Detvy.
Svoj život prežila väčšinou 
na gazdovstve, jej manžel 
pracoval na železnici. Vy-
chovala dve dcéry a syna, má 
9 vnúčat, 13 pravnúčat a 9 
prapravnúčat.
Zaujímavý je jej príchod do 
Šale.
„Na Všechsvätých som 
s deťmi šla výťahom domov. 
Pri vystupovaní z výťahu 
sa dvere bez dotyku začali 
otvárať. Nikde nikoho však 
nebolo. To asi dedko mi dával 
znamenie, že starká je už 
sama a treba sa o ňu postarať,“ 
spomína pani Vierka. Odvtedy 
uplynulo už temer 18 rokov. 
Starká mala ísť pôvodne do 
domova dôchodcov, nakoniec 
sa pre ňu druhým domovom 
stala Šaľa.
Prežila dve svetové vo-
jny, prvú ako dieťa, počas 
druhej svetovej bývali aj 
u nich vojaci – rumunskí, 
nemeckí, nakoniec ruskí.
Celý život vlastne nebola 
chorá. Penicilín prvý raz 
požila ako 97-ročná. „Naša 
starká je dôkaz toho, že bez 
zeleniny sa dá dožiť sto 
rokov,“ s úsmevom hovorí 
pani Vierka. Radšej mala 
mäsitú stravu, údené mäso, 
slaninu, kuracinu. Mrkvu 

vraj celý život nejedla, nemá 
rada zeleninu.
Aj do vysokého veku má rada 
folklór, ľudové piesne i tance. 
Sprevádzajú ju celý život, aj 
teraz sa poteší, keď jej vnučka 
zaspieva ľudovú pieseň.
V obradnej sieni mest-
ského úradu jubilantku 
privítal primátor mesta 
Ing. Tibor Baran, ktorý jej 
k nevšednému životnému 
jubileu poblahoželal.
Starká sa zapísala do pamät-
nej knihy mesta, síce s po-
mocou svojej vnučky, ale jej 
podpis bude trvalo zacho-
vaný, aby nám pripomenul 
vzácny deň v jej živote, 
pamätný deň aj pre nás.
Slávnostnú atmosféru umoc-
nila aj Mgr. art. E. Bogárová 
spevom i hudobným do-
provodom. Nechýbali ani 
slávnostný prípitok, grat-
ulácie, pohostenie, televízna 
kamera a fotografovanie.
Vzácny okamih v živote pros-
tého človeka, život ťažký, 
zložitý, spokojný i šťastný 
zároveň. Pri pohľade na jej 
tvár, ruky, gestá, no i na ús-
mevy  jej drahých, vnikli 
mi do mysle slová Boženy 
Němcovej „Šťastná to žena.“
Epilóg.
O niekoľko dní po tejto 
slávnostnej chvíli som prechád-
zal po chodníku popri výves-
nej skrinke, v ktorej sú vyložené
smútočné oznámenia.
Zrak mi zazrel známe 
meno, vek, posledné mies-
to odpočinku – Podkriváň.
Sto rokov a pár dní, vy-
hasla svieca života.

Vďaka za okamih pobudnu-
tia s ňou, vďaka všetkým, 
čo sa o ňu starali a mali ju 
radi, pretože určite si lásku 
priala a zaslúžila. Vrátila sa 
tam, odkiaľ prišla. Návrat 
navždy.   

Mk

@
Internet bez platenia

Takúto službu poskytuje Regionálna a rozvojová agentúra Šaľa 
vo svojich priestoroch. Sídli v budove Obvodného úradu v Šali na 
Hlavnej ulici (Harmincova budova). 

Každý pracovný deň, teda od pondelka do piatku v čase 
od 8.00 do 15.00 hodiny môžu záujemcovia bezplatne 
používať internet.

redakcia

Storočná pani Mária Vrťová s vnučkou

Mária Vrťová s vnučkou a primátorom mesta pri krájaní slávnostnej torty.
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac júl - počet priestupkov 

Priestupok Názov priestupku Počet

VZN 7 O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách 3

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

19

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

7

VZN 16 O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy 2

VZN 35 O podmienkach a podrobnostiach držania psov 19

PCO výjazd Pult centralizovanej ochrany 82

§ 47 Verejný poriadok 101

§ 49 Občianske spolunažívanie 28

§ 50 Proti majetku 30

Zákaz. značenia Dopravné značky 72

315/96 O premávke na pozemných komunikáciách 5

Dop. nehody 4

Trestné činy 8

Iné prípady 47

Spolu: 427

Blok. pokuty: 49  pokút v celkovej  sume 16 900 .- Sk

čl. 3 Povinnosti držiteľa psov 4

čl. 5 Vodenie psov 1

Túlavý pes 14

Pokuty: pokuta v celkovej  sume 1000 .- Sk

Z policajného zápisníka
Dňa 7. 7. 2006 o 12.40 h na Hlavnej ul. a o 13.30 h na  Ni-
trianskej ul. predávala 30-ročná     E. S. zo Serede opak-
ovane parfémy bez povolenia. Hliadka mestskej polície 
menovanej uložila blokové pokuty 400,-Sk  a 500,- Sk.
Dňa 13. 7. 2006 o 12.30 h na Ul. SNP v podnapilom 
stave spal 21-ročný M. B. Hliadkou MP bol zobu-
dený a z miesta vykázaný. Riešený bol dohovorom.
Dňa 13. 7. 2006 o 16.45 h na Ul. SNP v OD 
Kaufl and sa dopustil drobnej krádeže  19-ročný 
M. K. z Bratislavy. Z predajne odcudzil drogi-
stický tovar v hodnote 115,80,- Sk. Hliadkou 
MP bol vyriešený  blokovou pokutou 500,- Sk.
Dňa 16. 7. 2006 o 6.50 h na Staničnej ul. v Bis-
tre Vila v podnapilom stave  32-ročný G. Š.   zo 
Šale obťažoval hostí.  Hliadkou MP bol  z mi-
esta vykázaný. Riešený bol dohovorom.
Dňa 19. 7. 2006 o 22.00 h na súkromnej pláži 
Veča bola usporiadaná diskotéka bez  povole-
nia MsÚ. Hliadka upozornila  22-ročného J. M. zo 
Šale na vybavenie povolenia a ukončila diskotéku.

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

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

Veľmi ťažko sa hľadajú slová, ktorými sa 
dá opísať utrpenie tohoto asi 8 týždňového 
mačiatka, ktoré nám priviezla v neskorých 
večerných hodinách v pondelok hliadka 
Mestskej polície do našej veterinárnej 
ambulancie v Šali – Veči. 
Mačiatko bolo podvyživené, zanedbané, 
trpelo hnačkou a blchami. Ale čo bolo 
najhoršie,      na mieste, kde predtým boli 
očká civeli na nás len dva zahnisané a 
páchnuce otvory. Niekto mu ich vypi-
chol. Mačiatko i pre svoje ťažké utrpenie 
pri pohladení priadlo a cítilo sa bezpečne.
Vo svojom živote veterinárky som videla 
už všeličo, ale pri tomto pohľade by sa asi 
rozplakal aj ten najsilnejší človek, ktorý 
aspoň trochu miluje zvieratká.
Čo sú to za ľudia, ktorí dokážu urobiť niečo 
takéto? Takýto človek by si mal uvedomiť,        
že v dnešnej dobe už existujú zákony, ktoré 
takéto konanie kvalifi kujú ako trestný čin 
týrania zvierat a vinník môže skončiť vo 
väzení alebo s poriadne vysokou pokutou.
Bohužiaľ, vo všeobecnosti sa s takýmto 
zaobchádzaním so zvieratkami stretávame 
čím ďalej tým častejšie a smutné na tom 
je hlavne to, že pôvodcami týchto činov sú 

malé deti a deti v puberte.
Kto je tomu na vine? Ako vychovávame 
svoje deti? Vieme o nich naozaj všetko? 
Skúste sa nad tým zamyslieť, čo asi vyrastie 
z takéhoto dieťaťa, ktoré dokáže urobiť 
niečo takéto v útlom veku. Je to smutné, ale 
bohužiaľ realita.
Mačiatko sme museli z dôvodu ťažkého 
poškodenia zraku a infekčného ochorenia 
utratiť.
Týmto chcem apelovať hlavne na rodičov 
a deti, aby si uvedomili, že zvieratká sú tu 
pre nás, aby nám robili radosť a pomáhali 
človeku. Nerobme z nich otrokov a vec, 
ktorá, keď nás prestane baviť, skončí 
v smetnom koši alebo na ulici. Ohrozujete 
tým nielen samotné zvieratko, ale aj samých 
seba, pretože túlavé zvieratká z dôvodu 
vyčerpania, veľmi ľahko ochorejú na rôzne 
infekčné ochorenia, ktoré sú prenosné 
aj na človeka.
Prosíme Vás touto cestou, aby Ste sle-
dovali takéto počínanie niektorých jedincov 
a nahlásili to buď  veterinárom alebo Mest-
skej polícii. Veríme, že vinníci tohto činu 
budú potrestaní. Ďakujeme za spoluprácu.

UTÝRANÉ MAČIATKO

Mestský úrad v Šali, OŽP a SÚ zabezpečil 
odber vzoriek vody z artézskych studní v 
našom meste. Vzorky odobrali pracovníci 
Regionálneho úradu verejného zdravotníct-
va v Nitre, kde boli vykonané aj analýzy 
jednotlivých vzoriek. Voda z nasledovných 
artézskych studní: AS na Pribinovom 
námestí, AS na Námestí Sv. Trojice, AS na 
Hviezdoslavovej ulici, AS na Hornej ulici 
vyhovuje v stanovených laboratórnych 
ukazovateľoch požiadavkám na pitnú vodu. 
Vo vzorke vody z AS na Ul. Vlčanskej bola 
stanovená zvýšená hodnota farby a man-
gánu, avšak z hľadiska ochrany zdravia 
v stanovených ukazovateľoch je vhodná 
na pitné účely.
Analýzy sú prístupné na referáte životného 
prostredia OŽP a SÚ, MsÚ Šaľa v čase 
úradných hodín.

Ing. Katarína Minárechová, OŽP a SÚ  

VODA Z ARTÉZSKYCH 
STUDNÍ JE 

VYHOVUJÚCA 

MVDr Petra Poláková Utýrané mača
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP ŠaľaŠtatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac júl - počet priestupkov za mesiac júl - počet priestupkov 

Z policajného zápisníka
Dňa 7. 7. 2006 o 12.40 h na Hlavnej ul. a o 13.30 h na  Ni-
trianskej ul. predávala 30-ročná     E. S. zo Serede opak-
ovane parfémy bez povolenia. Hliadka mestskej polície 

foto: Komjáthy
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ELEKTRODOM PRI KNIŽNICI
Na námestí nové obchodné centrum
Už niekoľko týždňov vládne na Námestí A. Dubčeka neďaleko mest-
skej knižnice čulý stavebný ruch. Občania sledovali oplotenie územia, 
odstránenie porastu, zelene, reakcie boli rôzne. Objavili sa viac-
eré negatívne reakcie, aj na internetovej stránke mesta. Z informácii 
na mestskom úrade sme sa dozvedeli, že na tomto mieste vyrastie do 
začiatku budúceho roka nová predajňa Andrea Shopu. Umiestnenie 
stavby je v súlade s územným plánom zóny, ktorý schválilo mestské 
zastupiteľstvo, výstavba konkrétnej budovy je tiež so súhlasom po-
slancov zastupiteľstva. Názory na  výstavbu objektu sa rôznia, stavba 
má svojich zástancov i odporcov, medzi občanmi, podnikateľmi i sa-
mosprávnymi poslancami. Treba si len pozrieť, kto ako hlasoval.
Pri mestskej knižnici by malo vyrásť centrum podľa európsky-
ch štandardov. Bude to trojpodlažná podpivničená budova, kde sa 
bude predávať široký sortiment bielej i čiernej elektrotechniky.
Investor sa zaviazal vysadiť dvojnásobný počet zelene než odstránil. 
Terajšia budova Andrea Shopu bude slúžiť iným účelom.  Verme, že po 

doriešení parkovania bude nový komplex urbanisticky 
i funkčne prínosom pre centrálnu zónu mesta.
       
     Mk

Výkopové práce nového elektrodomu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa príslušná 
podľa § 26, odst. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veter-
inárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov vydáva                                                       

zákaz predaja slepačích vajec

na trhoviskách z drobnochovov v regióne Šaľa z dôvodu 
prekročenia povoleného limitu cudzorodej látky – dioxínu 
v slepačích vajciach z tejto oblasti. Dioxíny boli stanovené 
v Národnom referenčnom centre pre dioxíny a príbuzné 
zlúčeniny v Bratislave. Tento zákaz sa vydáva s cieľom zníženia 
expozície ľudí dioxínmi a zabránenia  zdravotného rizika. 
Poznámka:
Tolerovateľné množstvo slepačích vajec konzumovaných  z 
vlastného chovu v regióne Šaľa odporučí Regionálny úrad 
verejného zdravia v Nitre cestou obecných úradov. 

MVDr. Jozef  K o p á č i k , CSc. riaditeľ RVPS Šaľa

ZÁKAZ PREDAJA SLEPAČÍCH VAJEC

na trhoviskách z drobnochovov v regióne Šaľa z dôvodu 

Dôvodom tohto opatrenia 
je vysoký obsah dioxínov, 
furánov a polychlorovaných 
bifenylov vo vajíčkach.
Vzorky vajíčok sa odobra-
li v dvoch veľkochovoch 
(Selice, Močenok) a v ôsmich 
drobnochovoch (Močenok, 
Horná Kráľová, Veča, Dlhá 
nad Váhom, Šaľa, Trnovec 
nad Váhom, Horný Jatov 
a Vlčany). Rozbory v labo-
ratóriu ukázali, že vzorky z 
veľkochovov sú v poriadku, vo 
vajíčkach z drobnochovov sa 
potvrdil zvýšený obsah rakovi-
notvorných dioxínov a ďalších 
nebezpečných a škodlivých lá-
tok. Najhorší stav bol v drob-
nochove v  Močenku, relatívne 
lepší v  Trnovci n/V, v  Šali a 
vo Vlčanoch. Pravdepodobnou 
príčinou vysokých hodnôt sle-
dovaných látok vo vajíčkach 
je intenzívny kontakt hrabavej 
hydiny s kontaminovanou pô-
dou a konzumáciou krmiva v 
domácej produkcie. Hydina z 
veľkochovov je v uzavretých 
chovoch, nemá prístup k pôde 
a krmivo kontrolujú veterinári. 
Zákaz predaja vajíčok z drob-
nochovov  je  bez  časového 
obmedzenia. Uvedené kar-
cinogénne látky sa šíria 
ovzduším, dostávajú sa do pôdy 
a vody, kde sa veľmi ťažko 
rozkladajú a zotrvávajú tam 

veľmi dlho. Polčas rozpadu 
je okolo 13 rokov. Na tento 
problém poukázali zástupco-
via združenia Priatelia Zeme 
už pred niekoľkými mesiac-
mi. Terajší rozsiahlejší pries-
kum toto nebezpečie potvrdil.
Podľa Miroslava Ma-
chatu, riaditeľa Regionál-
neho úradu verejného zdra-
votníctva v Nitre „za možné 
zdroje sa považujú  spaľovňa 
a chlórová chémia v areáli 
Duslo Šaľa, domáce kúreniská 
na pevné palivo, spaľovanie 
domáceho odpadu – najmä 
PVC materiálov vo voľných 
priestranstvách a podobne.“
Vzniknutou situáciou sa budú 
zainteresovaní zaoberať na 
pracovnej porade 10. augus-
ta. Zástupcovia samosprávy, 
štátnej správy, regionálneho 
úradu verejného zdravot-
níctva, veterinárnej a potra-
vinárskej správy i Duslo Šaľa 
povedia ako ďalej, aby sa 
zdravotné a environmentálne 
nebezpečenstvo nezvyšovalo.
Dioxíny sú považované za 
najjedovatejšie chemické 
zlúčeniny, ktoré ľudstvo 
vytvorilo. Zdravotné poruchy 
spôsobujú už minimálne
dávky. O výsledku pracov-
ného rokovania budeme 
informovať.

Mk

ŠAĽA MÁ NAJLEPŠÍ RATING
INEKO hodnotilo opatrenia v regiónoch

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) štvrťročne 
pravidelne hodnotí opatrenia prijaté v regiónoch. Rating sa pohybu-
je od 300 do mínus 300. Čím je vyšší , tým kladnejšie hodnotenie. 
Dvadsiatka analytikov, zástupcov samosprávy, akademickej obce, 
stavovských a mimovládnych organizácií posudzuje opatrenia.
Za 2. štvrťrok najvyššie hodnotenie obdržala Šaľa za zverejňovanie  
informácií o životnom prostredí na internete. Obdržala rat-
ing 187, druhé Levice 162 a tretie Košice majú rating 137. 
Najhoršie bolo opatrenie Púchova s ratingom mínus 107 za snahu 
presťahovať neplatičov z mesta Púchov do susednej obce Nimnica.
Hodnotenie Šale potešilo. Chceme poďakovať tvorcom in-
ternetovej stránky, osobitne tým, ktorí spracovávajú časť o 
životnom prostredí.

Mk

foto: Komjáthy


