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Úvod do roku 2011 

Vstup a nasmerovanie samosprávnych orgánov mesta Šaľa do nového roku 2011 

poznamenala významná spoločenská udalosť zo záveru roka 2010.  Boli to komunálne voľby  

a ich výsledky. Záver a začiatok rokov. Ukončenie jednej významnej etapy činnosti 

samosprávnych orgánov a začiatok novej etapy činnosti novozvolených orgánov mesta Šaľa. 

Decembrové ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré malo schváliť úpravu 

rozpočtu, zloženie komisií a výborov mestských častí, ale predovšetkým predostrieť vízie, 

určiť rámcové úlohy a ciele, bolo po zložení sľubu poslancov s ich súhlasom ukončené, čím 

sa riešenia úloh presunuli na neskoršie obdobie. Najpálčivejšími otázkami nastávajúceho 

obdobia boli otázky konsolidácie verejných financií, finančné krytie plánovaných 

investičných úloh, pri ktorých sa napriek zabezpečeniu finančných zdrojov zo štrukturálnych 

fondov EÚ muselo počítať s narastajúcimi 5%-nými oprávnenými nákladmi a sprievodnými 

neoprávnenými nákladmi. Poslanci pripomienkovali, či mesto bude schopné pri klesajúcich 

príjmoch z podielových daní zo strany štátu a daní vôbec a nízkych príjmov z odpredaja 

majetku mesta, celkové náklady pokryť. Aktuálny deficit finančných prostriedkov v pokladni 

mesta sa riešil kontokorentnými úvermi v bankách a zmenami organizačnej štruktúry 

mestského úradu.  

V tejto náročnej, ťažkej krízovej situácii bol zabezpečený plynulý chod mesta. 

Vykonala sa rekonštrukcia dvoch miestnych komunikácií, oprava havarijných stavov na 

cestách  
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a chodníkoch, vymenila sa časť nízkotlakového plynového rozvodu, pokrylo sa 

futbalové ihrisko umelou trávou, opravila sa časť kanalizácie a vodovodu v Športovej hale. 

Riešili sa pretrvávajúce problémy financovania pešej zóny i rekonštrukcie Materskej školy 

na ulici Jána Hollého, zmluvné vzťahy so spoločnosťou Duslo, a.s. Šaľa o financovaní opráv 

športových zariadení, problémy s dopravou v meste, obchvatom mesta, nemocničným 

parkom a nemocnicou vôbec. 

 V meste bol opäť zaznamenaný úbytok obyvateľstva v dôsledku veľkej migrácie 

obyvateľstva a nízkeho prirodzeného prírastku.   

Počasie aj na našom území prejavuje prvky globálneho otepľovania. Extrémne teploty 

do 36°C, sucho striedané občasnými prívalovými zrážkami, krátke, mierne, zimné obdobie 

sú charakteristické pre súčasnú dobu.  Počas roka mesto žilo bohatým kultúrno-

spoločenským životom, začínajúc hudobno-speváckymi koncertmi, divadelnými 

predstaveniami, stretnutiami s významnými osobnosťami, pokračujúc podujatiami ako boli 

Šaliansky Maťko, Zlatá Priadka, Colorfest, Noc kostolov, Šalianske a Večianske slávnosti, 

Jarmok remesiel, výstavy umelcov i amatérov.   

Mesto Šaľa i v roku 2011 ocenilo popredných pedagógov škôl, úspešných žiakov, 

výborných športovcov, darcov krvi. Významným osobnostiam mesta, za šírenie dobrého 

mena mesta a kolektívu mestských policajtov za dvadsať-ročnú službu v prospech mesta 

a jeho obyvateľov, udelilo Cenu mesta Šaľa.  

Spolupráca mesta s družobnými mestami pokračovala na dobrej úrovni. Delegácie 

miest si vzájomne vymieňali návštevy, aby upevňovali  vzájomné priateľské vzťahy. 
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Prehľad hlavných úloh mesta Šaľa 2011 

Pretrvávajúca svetová finančná a hospodárska kríza sa zákonite preniesla i do malých 

ekonomík, medzi ktoré patrí i ekonomika nášho Slovenska. Jej dôsledky sa následne 

prejavujú v živote a činnosti obcí, miest a ich obyvateľov. Zvýšený dôraz sa kládol na 

rozumné hospodárenie, plánovanie najnutnejších akcií, zabezpečovanie a uspokojovanie 

potrieb obyvateľstva. Možno s uspokojením konštatovať, že poslanci mestského 

zastupiteľstva nášho mesta pozorne vnímajú tieto okolnosti a predkladajú na rokovaniach 

zastupiteľstva uvážené, konštruktívne, vecné návrhy, ktoré sú po schválení záväzné pre 

funkcionárov a predstaviteľov mesta.         

 Podľa takýchto zásad sa postupovalo pri stanovení hlavných úloh mesta, ich napĺňaní, 

prípadnej úprave.  

Úlohy 2011:   

A. Rozpočet mesta- základný zákon 

1. Dopracovať po stanovení východzieho stavu, priorít, rizík, zdrojov príjmu, 

rozdelení kapitálových výdavkov a podľa návrhov a pripomienok. 

Doplnený dokument schváliť. 

B. Investičné úlohy 

1. Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Šali; 

2. Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Šali- Veči; 

3. Výstavba domova dôchodcov; 

4. Druhá etapa pešej zóny; 

5. Opravy miestnych komunikácií- Jána Hollého, Záhradnícka ulica; 
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6. Zlepšenie kvality ovzdušia; 

7. Riešenie dopravnej situácie na ceste 1/75- obchvat mesta; 

8. Výkup pozemkov na nový mestský cintorín; 

9. Výmena častí nízkotlakového plynového rozvodu- I. etapa; 

10. Geotermálny vrt- ukončenie technických skúšok, kolaudácia a uvedenie 

vrtu do prevádzky; 

11. Projekt 500 stromov pre Šaľu- začiatok realizácie; 

12.Vybudovanie podkladu a uloženie umelého trávnika na futbalovom štadióne; 

13. Rekonštrukcia rozvodu vody a odpadu- Mestská športová hala; 

14. Rekonštrukcia palubovky- Mestská športová hala 

C. Verejné obstarávanie: 

1. Na projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ, pri zvážení výšky 

oprávnených a neoprávnených nákladov mesta; 

2. Na iné projekty mesta; 

D. Verejná obchodná súťaž 

1. Predaj pozemku na Kráľovskej ulici 

2. Predaj pozemku na Feketeházyho ulici; 

3. Predaj pozemku a budovy bývalej Základnej školy, Komenského ul.;      

4. Predaj objektu šalianskej nemocnice v súčinnosti s Nitrianskym 

samosprávnych krajom; 

E. Mestský úrad 

1. Zmena organizačnej štruktúry- príprava 
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Zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Šali 2011 
Zasadnutia MsZ viedol primátor mesta Martin Alföldi v súlade s § 12 a  §13 ods. 4 písmená 

a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s Rokovacím poriadkom MsZ v Šali.  
Program zasadnutí:  

Časť I.  

 Otvorenie- voľba komisií, pracovného predsedníctva, zapisovateľa 

Časť II. 

 Predkladané materiály a správy  

A. Informatívne materiály a správy 

B. Všeobecne záväzné nariadenia- VZN, normy mesta a uznesenia 

C. Hospodárenie mesta 

D. Majetkové záležitosti 

E. Personálne záležitosti 

F. Právne záležitosti 

G. Vystúpenia verejnosti 

H. Rôzne 

Časť III. 

1.Interpelácie poslancov 

2.Interpelácie verejnosti 

Časť IV. 

Záver 
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Prvé zasadnutie MSZ sa uskutočnilo 20. januára 2011 

Vzalo na vedomie: 

a) Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta; 

b) Správu o zložení zákonom predpísaného sľubu primátora mesta a poslancami MsZ 16. 

decembra 2010; 

Konštatovalo:  

 že novozvolený poslanec MsZ v Šali Ing. Jozef Husárik zložil na 1. zasadnutí MsZ 

20. januára 2011 zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ; 

Prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh na poverenie poslanca Ing. Tibora Barana, ktorého oprávňuje v osobitných 

prípadoch zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva; 

2.  Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľbu predsedov komisii 

nasledovne : 

Komisia pre sociálne, zdravotne a bytové otázky- MUDr. Jozef Grell 

Komisia kultúry, mládeže ba športu- Mgr. Július Morávek 

Komisia ekonomická- Ing. Tibor Baran 

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy- Ing.  Ivan Kováč 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti- RSDr. Peter 

Gomboš 

Komisia školstva- Ing. Helena Psotová 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov- Ing. Peter Andráši 

3. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 

Výbor  číslo 1- časť Šaľa            číslo 2- časť Šaľa 
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                                 číslo 3- časť Veča 

4. Návrh na poverenie poslancov na výkon obradov- sobášenia; 

 poverení poslanci na obdobie 2011-2014 

Ing. Helena Psotová  Ing. Jozef Husárik 

Mgr. Július Morávek 

sobášne dni:  piatok 14:00-17:00 h.  sobota 13:00-18:00 hodín 

5. Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa a Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Šali so zapracovaním nasledovných princípov: 

a) Materiály na rokovanie MsZ predkladať poslancom najneskôr 14 dní pred 

zasadnutím MsZ, aby ich mohli prerokovať výbory mestských častí a komisie; 

b) Vypracovať stanovisko príslušnej komisie k predmetnej záležitosti; 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011. 

Okrem všeobecnej kontroly vykonávať kontrolu: 

• Verejného obstarávania na dodávateľa, financovanie a realizácie prác v rámci 

rekonštrukcie MŠ Hollého Šaľa; 

• Vyúčtovania finančných prostriedkov mesta poskytnutých v roku 2010 

z rozpočtu mesta na dotáciu v zmysle VZN; 

7. Návrh na „Určenie platu primátora mesta Šaľa“ . Plat sa určil vo výške súčinu 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2010 t.j. 

744,-Eur a koeficientu 3,21 podľa počtu obyvateľov mesta- plat (744x3,21)=2389,-Eur; 
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8. Návrh na stiahnutie materiálu a prijatí kontokorentného úveru z rokovanie mestského 

zastupiteľstva; 

9. Návrh termínov zasadnutí MsZ v I. polroku 2011 nasledovne: 

2. zasadnutie 10.2.2011             3. zasadnutie 24.3.2011 

4. zasadnutie 19.5.2011              5. zasadnutie 30.6.2011 

10. Návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión- umelý trávnik“ 

Na záver MsZ primátor oznámil, že: 

a. funkciou zástupcu primátora poveril 

Ing. Jozefa Mečiara 

b. funkciou prednostu MsÚ úradu poveril 3.januára 2011 

Mgr. Marián Rakovského 

Druhé zasadnutie MsZ  sa uskutočnilo 10. februára 2011 

Prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Šali; 

2. Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov a tajomníkov komisií 

• Odmenu priznať podľa účasti, najviac jedenkrát za mesiac; 

• Celkovú odmenu pre poslancov na rok 2011 priznať vo výške 30 000,- Eur; 

• Mesačná odmena:  poslanca a za zasadanie MsZ je 744 Eur x 0,07 

predsedu komisie a VMČ 744,- Eur x 0,03 

tajomníka komisie 744,- Eur x 0,02 

3. Návrh na zloženie komisie: 9 členov z toho 4 poslanci 

4. Voľbu členov Dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., menovite: 

Ing. Tibor Baran   Ladislav Košičár 

Ing. Štefan Bartošovič  Gabriela Talajková 

     Mária Slišková, za spol. MeT 
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Tretie zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 24. marca 2011 

Prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových a príspevkových organizácií 

a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2011 

PRÍJMY VÝDAVKY ROZDIEL-EUR 

BEŽNÉ 

11 168 061 11 006 152 161 909 

KAPITÁLOVÉ 

3 668 841 3 471 649 197 192 

FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 

193 612 552 713 -359 101 

ROZPOČET CELKOM 

15 030 514 15 030 514 0 

 

Príspevok pre  Organizáciu sociálnej starostlivosti (OSS) Šaľa v celkovej výške: 

500 000,- Eur; 

2. Návrh na úpravu cestovného v miestnej hromadnej doprave- územie mesta Šaľa. 

Dopravný podnik SAD, a.s. Nové Zámky, ktorý v Šali zabezpečuje MHD vyčíslil 

pokles cestujúcich a stratu na rok 2011 v hodnote 70 321,-Eur. Cestovné v mestskej 

hromadnej doprave sa upravilo z 0,30 Eur na 0,40 Eur. Zvýšenie sa nedotklo 

postihnutých osôb- ZŤP, dôchodcov do a nad 70 rokov, ani deti do 6 rokov, ktoré 

cestujú bez poplatku. Cestovné sa neupravovalo od roku 2005. 
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Štvrté zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 14. apríla 2011 

Prerokovalo a schválilo:  

1. Úpravu rozpočtu mesta podľa pripomienok a návrhov poslancov nasledovne: 

Bežné príjmy    11 184 890,-Eur 

Bežné výdavky    11 132 863,- Eur 

Rozdiel     52 027,-Eur 

Kapitálové príjmy    3 836 174,- Eur 

Kapitálové výdavky   3 493 153,- Eur 

Rozdiel     343 012,- Eur 

Finančné operácie- bez úpravy 

Rozpočet na rok 2011 celkom 

Príjmy celkom    15 214 676,- Eur 

Výdavky celkom    15 178 729,- Eur 

Rozdiel celkom    35 947,- Eur 

Podmienka: Okamžité pozastavenie realizácie všetkých investičných aktivít 

s výnimkou akcií vyplývajúcich zo zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou 

Duslo, a.s. s Šaľa. 

2. Odpredaj pozemku na Družstevnej ul.- 350 m2 za 18 588,50 Eur; 

Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Trnovecký klín, orná pôda o výmere  

a) 75 096 m2  b) 70 757 m2 c) 54 939 m2 pre spoločnosť C.A.S. 

produkt s.r.o., Bratislava za cenu nájmu 0,033 Eur/m2/rok; 

 

 Zverejniť zámer na priamy odpredaj budovy bývalej základnej školy na Komenského 

ulici vrátane pozemkov v prospech spoločností: 
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• REST3, spol. s.r.o. Bratislava- odkúpenie, rekonštrukcie, prístavba 

nových ubytovacích priestorov a zveľadenie areálu; 

• AIRA, n.o. Nitra- prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb 

v prenajatých priestoroch; 

Piate zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 6. mája 2011 

Prerokovalo a schválilo: 

• Uznesenie číslo 4/2011 zo 14. apríla 2011, ktorého výkon bol pozastavený  na základe 

nesúhlasného stanoviska primátora. Predmetné uznesenie, ktorým bola schválená 

úprava rozpočtu primátor nepodpísal. Ako dôvod uviedol jeho nevykonateľnosť- 

schválenie kapitálových a pozastavenie investičných aktivít bez určenia dátumu. 

MsZ uznesenie potvrdilo s doplnkami o plnení úloh až do ich vyhodnotenia. 

Šieste zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 19. mája 2011 

Prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh VZN číslo 3/2011 o pláne povodňových prác; 

2. Návrh VZN číslo 4/2011-Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Šali. 

Umožniť na požiadanie pozostalých prehĺbenie hrobov z dôvodu nedostatku 

hrobových miest; 

3. Návrh VZN číslo 5/2010-2011- Prevádzkový poriadok pohrebiska Veča a Domu 

smútku- doplnok ako VZN č.4- prehĺbenie hrobov; 

4. Návrh na Novelizáciu Štatútu mesta Šaľa – doplnky 

• Schvaľovanie interných predpisov MsZ, menovite: 
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- príprava, realizácia a kontrola plnenia rozpočtu; 

- verejné obstarávanie tovarov a služieb nad 10 tisíc Eur; 

- dodávky stavebných prác nad 20 tisíc Eur; 

5. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku MsZ; 

6. Návrh na aktualizáciu interného predpisu mesta: Smernice mesta Šaľa o verejnom 

obstarávaní v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní (VO); 

7. Plán verejného obstarávania na rok 2011: 

- zlepšenie kvality ovzdušia v Šali 

- záchytné parkovisko pre pešiu zónu 

- čistiaca technika 

- Veča CENTRUM- revitalizácia 

- Šaľa- Centrálna mestská zóna 

- domov dôchodcov 

- futbalový štadión Šaľa a Veča 

- údržba zelene 

- vodorovné dopravné značenia 

- nákup a dodávanie tovarov 

8. Návrh odmeny pre zástupcu primátora vo výške 500,- Eur od marca 2011 do 

decembra 2011; 

9. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na kúpu pozemku na Feketeházyho ulici 

v Šali o výmere 784 m2; 

10.  Návrh na priamy odpredaj budovy bývalej ZŠ na Komenského ulici v Šali-Veči,  
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dvora a priľahlých pozemkov za 180 245,- Eur. Sumu rezervovať na rekonštrukciu 

Komenského ulice a projekt Veča CENTRUM- revitalizácia. Odpredaj v prospech 

spoločnosti REST3, spol. s.r.o. Bratislava. Pozemok- 2806 m2 za 105 645,- Eur; 

budovu za 74600,- Eur. 

11. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  O najvýhodnejšiu cenovú ponuku na kúpu 

pozemkov na Kráľovskej ulici v Šali, za účelom realizácie bytovej výstavby. 

Podmienky: 

- minimálna kúpna cena 500 000,- Eur; 

- minimálna investícia do plochy  verejného priestranstva 100 000,- Eur. 

Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo 14. júna 2011 ako siedme, viedol Ing. Jozef 

Mečiar, zástupca primátora, ktorý bol práceneschopný. MsZ prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh na prijatie kontokorentného úveru vo výške 214 00,- Eur od Unicredit Bank 

Slovakia, a.s. na obdobie do 31. decembra 2011. 

Ručenie za úver blankozmenkou. 

Úverom sa vyrovnal rozdiel medzi príjmami a bežnými výdavkami v rozpočte mesta. 

2. Zástupca primátora informoval poslancov, že poverený prednosta MsÚ v Šali  

Mgr. Marián Rakovský k 16. máju 2011 požiadal primátora mesta Martina Alföldiho 

o ukončenie pracovného pomeru. Dôvod svojho rozhodnutia neuviedol. Jeho pracovný 

pomer trval od 3. januára 2011 do 16. mája 2011. Povinnosti prednostu a jeho 

kompetencie prebral primátor a vykonával ich až do obsadenia funkcie novým  
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vhodným kandidátom.  

Dňa 6. júna 2011 bola primátorom mesta do funkcie prednostky úradu 

vymenovaná 

Mgr. Ing. Daniela Vargová, 

ktorá vyštudovala ekonomiku riadenia na Chemicko-technologickej fakulte STU 

Bratislava a oblasť práva na Bratislavskej vysokej škole práva v Bratislave. 

V predchádzajúcom období pracovala v spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa a v zdravotníctve. 

Nová prednostka sa poslancom MsZ v Šali predstavila osobne. 

Ôsme zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 30. júna 2011 

Prerokovalo a schválilo: 

1. VZN číslo 6/2011 Územný plán mesta – doplnok záväzných častí; 

2. VZN číslo 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste 

Šaľa; 

3. VZN číslo 8/2011, ktorým sa mení VZN č.6/2008 o výške príspevku na čiastkovú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Šaľa; 

4. Návrh na výkup pozemkov pod novo navrhovaným mestským cintorínom v Šali od 

vlastníkov- cena za 1 m2 sa stanovuje na 5,311 Eur- zmena uznesenia MsZ č. 4/2010 

z 1.7. 2010; 

5. Návrh na úpravu platu primátora mesta od 1. júna 2011. Plat primátora bol upravený 

na 2223,- Eur; 

6. Postup verejného obstarávania prác na diele Rekonštrukcia mestskej komunikácie 

Záhradnícka ulica v Šali; 

7. Termíny zasadnutí MZ  II. Polrok 2011: 9.-22.9; 10.-3.11; 11.-8.12 2011; 
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8. Záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových a príspevkových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2010 nasledovne: 

    

EUR 

PRÍJMY   VÝDAVKY   ROZDIEL 

BEŽNÉ 

10 611 234   10 700 202   -88 968 

KAPITÁLOVÉ 

761 845   1 349 332   -587 487 

FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 

1 094 060   320 596   773 464 

ROZPOČET CELKOM K 31.12.2010 

12 467 139   12 370 130   97 09 

 

9. Návrh opatrení o poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom mesta Šaľa zo strany 

nemocníc v Nových Zámkoch, Nitre a v Galante, ako aj návrh na otvorenie rokovaní 

so zdravotnými poisťovňami o definovaní rajonizácie pacientov zo Šale; 

10. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011: 

Tab. 
   

EUR 

  PRÍJMY VÝDAVKY   ROZDIEL 

BEŽNÉ 11 201 558 11 201 402   156 

KAPITÁLOVÉ 3 863 131 3 138 578   724 553 

FIN. OPERÁCIÍ 193 612 553 071   -359 459 

CELKOM 15 258 301 14 893 051   365 250 
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Deviate zasadnutie MsZ  sa uskutočnilo 22. septembra 2011 

Prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh VZN 

• Číslo 9/2011 o pravidlách času predaja v obchodoch a času 

prevádzky služieb; 

• Číslo 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta; 

• Číslo 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

• Číslo 13/2011 o informovaní verejnosti- Mestské informačné 

periodikum- 5 členov redakčnej rady volí mestské 

zastupiteľstvo; 

-prevádzkovanie SMS Centra mesta; 

• Číslo 12/2011 o poskytovaní dotácií; 

2. Návrh na usporiadanie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o., za rok 2010 vo výške 

87928,16 Eur nasledovne: 

• do rezervného fondu 4 396,41 Eur 

• do príjmovej položky na rok 2012 83 531,75 Eur 

3. Návrhy na vyhlásenie verejného obstarávania (VOS) na: 

• pozemok na Feketeházyho ulici 784 m2 

• pozemok na Kráľovskej ulici 

• budovu a pozemky na Komenského ulici 

4. Návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení Mesta Šaľa: 

Ing. Helena Psotová, Mgr. Július Morávek 

Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ladislav Košičár 

Termín konania Dňa samosprávy 15. december 2011. 
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5. Návrh žiadosti Zastupiteľstvu NSK v Nitre o zmluvný odplatný prevod nemocničného 

parku v Šali výmery 26 153 m2 do vlastníctva mesta Šaľa za symbolickú cenu 1,- Eur 

(podpora petíciou OZ Petra Bošňáka za záchranu parku v Šali); 

6. Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ulici č.1 od     

19. decembra 2011 do 31. marca 2012. Prevádzku nocľahárne zabezpečí OSS Šaľa. 

Desiate zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 3. novembra 2011  

prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh VZN číslo 14/2011 o evidencii pamätihodností. 

Doplniť: 

• Medzi pamätihodnosti zahrnúť tabule: 

- tabuľu Matice slovenskej na budove gymnázia 

- tabuľu na Námestí Sv. trojice, pri vysadenej lipke 

- tabuľu Ladislava Gresznárika na budove MsÚ Šaľa 

• zmenu textu preambuly § 1 nasledovne: Mesto Šaľa týmto VZN rozhodlo 

o utvorení evidencie pamätihodností mesta Šaľa a upravilo postup 

predpokladania a schvaľovania návrhov na ich zaradenie do Zoznamu 

evidovaných pamätihodností mesta Šaľa. 

2. Návrh VZN číslo 15/2011 o udeľovaní ocenení mestom Šaľa; 

3. Návrh komunálneho plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 

s víziou ich rozvoja do roku 2021; 

4. Prijatie bankového úveru vo výške 400 000,-  Eur  a ručenie za prijatý úver zmenkou; 
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5. Návrh na udelenie ocenenia „ Cena mesta Šaľa“  pre: 

MUDr. Máriu Czellárikovú, Mestskú políciu Šaľa, Prof.RNDr. Kelemena, DrSc. 

 

Jedenáste zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 10.novembra 2011 

      prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh zmlúv k projektu „ Domov dôchodcov Šaľa, menovite: 

• Zmluva o diele Domova dôchodcov Šaľa 

• Kúpna zmluva – interiérový dizajn 

• Kúpna zmluva – špeciálne prístroje 

MsZ odporúča podpísanie zmlúv s dodávateľmi a požaduje striktné dodržiavanie 

nákladov na realizáciu predmetných zmlúv. 

Do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na rok 2012 zahrnúť 1 226 847,15 Eur 

a do príjmovej 1 025 669,88 Eur; 

2. Požiadavku týkajúcu sa spoplatnenia cesty 1/75 do vybudovania obchvatu mesta Šaľa. 

Doprava v meste bola neúnosná, keď cez mesto, pred zavedením mýtneho systému, 

prechádzalo denne 24108 automobilov a po zavedení mýta na diaľniciach a vybraných 

úsekoch ciest sa zaťaženie cesty výrazne zvýšilo nárastom počtu nákladných 

automobilov a dopravy TIR. 

 

Dvanáste zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 8. decembra 2011  

prerokovalo a schválilo: 

1. Plán kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2012; 

2. Správu o verejnom obstarávaní; 

3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v meste Šaľa za 

šk. rok 2010/2011 a o stave v šk. roku 2011/2012; 
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4. Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa nasledovne: 

• zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na 

návrh primátora vymenovať a odvolať riaditeľov, vedúcich, ak osobitný zákon 

neurčuje inak; 

• zakladať a rušiť obchodné spoločnosti, schvaľovať zástupcov mesta do ich 

štatutárnych orgánov; 

• primátor vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 

• primátor schvaľuje plán verejného obstarávania, ktorých predpokladaná výška 

presahuje 10 000,- Eur na tovar a služby a 20 000,- Eur na stavebné práce; 

5. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku MsZ v Šali: 

• materiály na rokovanie MsZ budú najneskôr 10 dní pred zasadnutím MsZ 

zverejnené na internetovej stránke mesta, prípadne uložené do schránky 

poslanca, ktorý o to požiada; 

6. Návrh VZN číslo 16/2011 o organizácii miestneho referenda; 

7. Návrh VZN číslo 17/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Šaľa; 

8. Návrh VZN číslo 18/2011 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta; 

9. Návrh VZN číslo 19/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporov štátu; 

10. Návrh VZN číslo 20/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Šaľa; dôvod zmeny a úpravy VZN – 

platí od 1. januára 2012, je výpadok príjmov od štátu vo forme podielových daní.  
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Úprava poplatkov je nasledovná: 

komunálny odpad z 25,- Eur/osoba/rok na 28,50 Eur; 20% úľava pre občanov 

vo veku 65-69 rokov; 40% úľava pre občanov od 70 rokov; obyvatelia časti 

mesta Hetmíň a Kilič budú platiť 21,- Eur/rok. 

Poplatky za psov: rodinný dom- miesto 4,- Eur 6,- Eur, v činžových domoch 

budú majitelia platiť 27,- Eur/rok; úľavu budú mať len osamelo žijúci 

dôchodcovia- zaplatia 20,- Eur/rok; 

11.  Návrh VZN číslo 21/2011 o dani z nehnuteľností- domy, byty, garáže, chatky a iné- 

dane sa zvyšujú v rozpätí od 5 až 15%. 

Novou daňou je daň z rozkopávky zelene a chodníkov, sadzba 0,30 Euro/m2/d; 

 

12.  Návrh zmeny cenníka vstupného na Zimný štadión Šaľa od 9.12.2011: 

dospelý: z 1,30 Eur na 3,- Eur; permanentka z 15 ,-Eur na 30,- Eur; 

deti a mládež do 18 rokov, školy- ŠD- bez zmeny 1,- Eur a 0,60 Eur; 

Priemerné ročné náklady mesta na prevádzku štadióna sú 90 700,- Eur. 

 

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 

   15. december 2011 
Program: 

1. Príhovor primátora Martina Alföldiho ku Dňu samosprávy mesta 

2. Udelenie ocenení Cena mesta Šaľa 

3. Uvedenie knihy Šalianske reminiscencie- Štefan Chrappa 

4. Kronika mesta Šaľa- rok 2010 
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Deň samosprávy mesta Šaľa 

Udelenie ocenení Ceny mesta Šaľa 

Tým, ktorí zveľaďujú a šíria dobré meno mesta Šaľa doma, na Slovensku i za hranicami 

Slovenska, sa každoročne na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva pri príležitosti Dňa 

samosprávy mesta Šaľa udeľujú 

  CENY MESTA ŠAĽA  

Cenu mesta si z rúk primátora Martina Alföldiho a zástupcov poslancov Heleny Psotovej 

a Júliusa Morávka za rok 2011 

  prevzali 

 MUDr. Mária Czelláriková 

   interná lekárka 

 

V roku 1994 založila nadáciu PROVITA, ktorá plní charitatívne ciele. V spolupráci 

s umelkyňou Líviou Ághovou pripravuje benefičné koncerty z ktorých výťažok je venovaný 

Domu sociálnych služieb v Šoporni-Štrkovec a Organizácii sociálnej starostlivosti v Šali. 

Cenu mesta si nesmierne váži. Svojou prácou a činnosťou chce zanechať stopu dobročinnosti. 

 

 RNDr. Jozef Kelemen, Profesor, Dr.Sc. 

Vedec, ktorý patrí k popredným slovenským informatikom. Zaoberá sa výskumom umelej 

inteligencie. Prednáša študentom i na vedeckých medzinárodných konferenciách. Hoci je 

často oceňovaný na vedeckom poli, Cenu mesta si váži osobitne, lebo predstavuje ocenenie 

laickej verejnosti. 
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Projekty, stavby, obstarávania 

Cesta 1/75- obchvat mesta 

Dlhoročný problém odklonenia dopravy z mesta a mestskej časti Veča sa riešil aj v roku 

2011. 

Koncom januára 2011 bolo vydané územné rozhodnutie a umiestnení stavby- Cesta 1/75, na 

základe ktorého mohla Slovenská správa ciest začať s výkupom pozemkov. Obchvat dlhý  12 

km je trasovaný mimo zastaveného územia, obchádza Kráľovú nad Váhom, Trnovec nad 

Váhom a vyúsťuje pri hornom Jatove. Financovanie stavby je plánované zo štátneho 

rozpočtu, prípadne zo štrukturálnych fondov. 

Rekonštrukcia plynovodu 

Od marca až do októbra 2011 sa na určených uliciach mesta vykonávali výkopové práce za 

účelom rekonštrukcie nízkotlakového plynovodu a pripojovacích plynovodov. Práce sa 

vykonávali na 25 uliciach mesta Šaľa. Rozvody z rokov 1980-1985 sa nahradili 

polyetylénovými trubkami. 

Nový mestský cintorín 

Výkup pozemkov na zriadenia nového cintorína za Murgašovou ulicou v Šali je zdĺhavý. Ide 

o rozlohu 4 ha pôdy. Mesto stanovilo výkupnú cenu 5,311 Eur/m2. Plán výkupu pozemkov 

do 31. decembra 2010 sa nenaplnil. Mestské zastupiteľstvo predĺžilo lehotu do konca roka 

2012. Dôvody nesplnenia termínu výkupu: 

• finančné prostriedky mesta cca 195 200,- Eur; 

• neznámi vlastníci pôdy- 4 prípady; 
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• žiadna reakcia na ponuku mesta- 4 prípady; 

• nechce predať vôbec- 1 prípad; 

• výmena za iný pozemok- 3 prípady; 

• nesúhlas s cenou- 2 prípady; 

• nesúhlas s predajom; 

Rokovania zástupcov mesta s majiteľmi pôdy pokračujú.  

Iné možnosti získania pôdy: 

• vyvlastnenie- ide o verejnoprospešnú stavbu- krajné riešenie; 

• uvažovať o inej lokalite- cirkevné pozemky pri Diakovciach; 

Šalianska pešia zóna 

Pešia zóna plne slúži verejnosti a nevedia si ju vynachváliť hlavne mamičky s malými deťmi 

pre jej pohodu a bezpečnosť, pričom možno ani netušia že je s ňou spojená kauza 

nedokončenej stavby a teda ani neskolaudovanej stavby. Mesto viedlo súdny spor s firmou 

SATES, a.s., ktorá bola dodávateľom stavby, o platbách. Mesto spor na súde prehralo a tým 

prišlo o 21 328,- Eur, k tomu 13% úroky ročne od 1. apríla 2007 z nezaplatenej sumy 

a súdne trovy. Ďalšie kroky a opatrenia nepoškodzujúce mesto zvažujú právnici. 

Geotermálny vrt v Šali 

Vrtné práce a funkčné skúšky na geotermálnom vrte boli podľa informácie Ing. Karola 

Mikloša, konateľa MeT Šaľa, spol. s.r.o. ukončené do konca októbra 2011. Kolaudačné 

rozhodnutie s 15- dňovou odvolávacou lehotou skončilo 17. novembra 2011. Geotermálny 

vrt bol spustený do prevádzky v nasledujúci deň 18. novembra 2011. 
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Parametre vrtu: 

• hĺbka- 1800 m; 

• teplota na ústí vrtu +70° C; 

• mineralizácia- 4,4g/ liter; 

• prevádzková výdatnosť- 10,5 l/s; max. 15 l/s; 

Do prevádzky bol spustený vrt s výmenníkom tepla a jedno tepelné čerpadlo taktiež 

s výmenníkom tepla. 

Investičné náklady za vrt predstavovali 1,83 mil. Eur. Úver poskytla DEXIA banka 

Slovensko, a.s. vo výške 1,6 mil. Eur so splatnosťou 12 rokov. Vlastné zdroje predstavovali 

13,5% z celkových nákladov. Predpokladá sa, že v letných mesiacoch bude teplo na výrobu 

teplej úžitkovej vody pokrývať geotermálny vrt na 100% a vo vykurovacom období by malo 

predstavovať cca 20%. Najvyšší prínos vrtu v súčasnosti je v znížení vypúšťania 

znečisťujúcich látok do ovzdušia. 

Opravy miestnych komunikácií 

Podľa investičného plánu sa v roku 2011 rekonštruovali ulice Záhradnícka a Jána Hollého. 

S opravou Hollého ulice sa začalo v máji 2011 a s opravou Záhradníckej pre nezrovnalosti 

v projekte až v jesenných mesiacoch. V závere septembra 2011 začalo preberacie konanie 

stavby na Hollého ulici. Zistilo sa viacero nedostatkov pri odvodnení cesty, úprave 

chodníkov a pri asfaltovaní. Závady boli odstránené ešte v roku 2011. Prípadné ďalšie 

zistené nedostatky bude možné na základe reklamácie odstrániť počas 5- ročnej záručnej 

doby. Celkové  predpokladané náklady na : 

  ulicu Jána Hollého  244 500,-Eur 

  ulicu Záhradnícka  242 100,- Eur 
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Organizácia sociálnej starostlivosti 

Rokom 2011 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vstúpila do tretieho desaťročia svojej 

existencie. I v tomto roku bezmála 100 členný kolektív zamestnancov poskytoval 10 druhov 

sociálnych služieb v 15 zariadeniach ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách 

a pomohli im preklenúť ich nepriaznivú sociálnu situáciu, udržať, podľa možností i zvýšiť kvalitu 

ich života. 

V roku 2011 vzrástol záujem občanov a poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby. Ide 

o klientov odkázaným na pomoc iných, priamo v ich domácom prostredí, bez narušenia rodinnej 

väzby. 

ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 2011 
RIADITEĽSTVO 
OSS DR.                ĽUBOR                         GÁLL                        RIADITEĽ 

                       MÁRIA                         KURZ                      EKONÓM 

  MGR.            VLASTA                      VARGOVÁ             SOC. PRACOVNÍK 

  MGR.           MIRIAM                      GAJDOŠOVÁ        SOC. PRACOVNÍK 

                        OĽGA                           SÝKOROVÁ           PERSONALISTA 

                       BOŽENA                      VARGOVÁ             PREVÁDZKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARIADENIE 
KLIEN- NÁKLADY 

TOV KLIENT/ROK/€ 

DETSKÉ JASLE 11 2457 

ZAR. PRE SENIOROV 18 6600 

JEDÁLEŇ PRI ZPS 102 827 

DOMOV SOC. SLUŽIEB 7 6978 

JEDÁLEŇ PRI OSS 96 422 

DENNÉ CENTRUM Č.1 132 185 

DC Č.2 85 115 

DC Č.3 85 38 

DC ZPO 131 44 

DOS NARCISOVÁ 25 1155 

DOS V. ŠROBÁRA 36 997 

TERÉNNA OPAT. SLUŽBA 43 12912 

NÚDZOVÉ BÝVANIE 13 1851 

ÚTULOK 11 2057 

NOCĽAHÁREŇ 13 1192 

MAJETOK OSS K 31.12. 2011                     EUR 

DRUH HODNOTA 

DHM- BUDOVY 217 210, 93 

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY 2 926, 82 

CENINY 8 538, 60 

 
  

VÝNOSY OSS 818 924, 09 EUR 

Z TOHO 
 

      TRŽBY 215 788,70 

      PRÍSPEVKY- MsÚ, NSK 544 930,76 * 

NÁKLADY 810 900, 97 

ZISK 8 023, 12 

POZNÁMKA *   

PRÍSPEVOK MESTA 
 

 
500 000,- EUR 
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Mestská polícia Šaľa 

Mestská polícia v Šali si v roku 2011 pripomínala dvadsiate výročie svojho vzniku. Dňa 31. 

januára 1991 Mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo návrh vtedajšieho primátora Ing. 

Alexandra Szaba na založenie Mestskej polície v Šali. Prvým náčelníkom sa po výberovom 

konaní a menovaní do funkcie stal 27. marca 1991 Jozef Belický. Prvých desať policajtov sa 

v uliciach mesta predstavilo 1. mája 1991. O rok neskôr sa kolektív policajtov rozrástol na 

20 a v roku 1993 až na 31 členov. 

Policajti sídlili v budove mestského úradu, v Dome včelárov a potom v budove COV na 

Hollého ulici, kde sú i v súčasnosti. 

Šalianska mestská polícia bola jedna z prvých na Slovensku. Skúsenosti získavali od 

Žilinčanov a od polície v Šuranoch. Náčelník neskôr stážoval u Kráľovskej kanadskej polícii 

v meste Halifax, kde sa oboznámil ako účinne bojovať proti drogám, pracovať s deťmi, 

mládežou i dospelými občanmi, pripravovať prednášky, besedy, ukážky z činnosti, 

organizovať tábory pre deti a pod. V Halifaxe stážovali aj ďalší viacerí policajti s ktorými 

vycestovala aj skupina detí zo Šale. Deti mali získať skúsenosti v oblasti podpory polície zo 

strany mládeže. 

Náčelník Jozef Belický v 90. rokoch vykonával aj funkciu prezidenta Asociácie mestských 

polícií na Slovensku a podieľal sa na príprave právnych noriem pre mestskú a obecnú políciu. 

Po jedenástich rokoch pôsobenia v mestskej polícii bol v roku 2002 primátorom mesta Ing. 

Tiborom Baranom vymenovaný za prednostu mestského úradu. Novým náčelníkom sa  
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v roku 2003 stal Peter Krokavec. 

Mestská polícia si svojou činnosťou zameranou na ochranu bezpečnosti občanov, ich 

majetku, spolunažívania, získala patričnú dôveru a úctu. Svoje pekné výročie policajti a ich 

hostia, oslávili účasťou na svätej omši v Kostole sv. Margity v čase sviatku sv. Michala 

ochrancu a patróna policajtov. Dekan farnosti László Parák policajtom mesta poprial, aby 

boli vždy ako ich ochranca odetí v zbroji cnosti a spravodlivosti. V závere svätej omše 

kaplán Dušan Sklenka posvätil policajtom služobné autá. 

Mesto Šaľa ocenilo prácu a činnosť Mestskej polície udelením Ceny mesta, ktorú za 

všetkých policajtov prevzal náčelník 

   kpt. Mgr. Peter Krokavec 

Na slávnostnom zasadaní zastupiteľstva v rámci Dňa samosprávy bola predstavená nová 

kniha o Šali 

   Šalianske reminiscencie 

Autor Štefan Chrapa predkladá čitateľovi súbor krátkych rozprávaní o Šali a Šaľanoch, 

ktorých osobne poznal a v literárnej forme uvádza svoje zážitky.  Knihu spolu s autorom 

a laureátmi Ceny mesta 2011 pokrstil primátor mesta Martin Alföldi. Autor sa poďakoval 

mestu za pomoc pri jej vydaní a odovzdal ju Šaľanom, aby si spomínali na tých čo tu boli. 

   Kronika roku 2010 

Počas slávnostného zasadnutia na Deň samosprávy mesta Šaľa prevzal primátor mesta 

Martin Alföldi od kronikára mesta Františka Adama kroniku mesta za rok 2010. Ide o súhrn 

udalostí za rok 2010 zo všetkých oblastí života mesta Šaľa. 
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Preventívne aktivity mestskej polície  a iná činnosť: 

• zvýšená obchôdzková činnosť; 

• mimoriadne služby hliadok na inkriminovaných miestach s OOPZ a ORPZ Šaľa; 

• rozšírenie počtu objektov napojených na SRP; 

• prednášky na školách- MŠ,ZŠ, SŠ- počet prednášok 54, účasť 2680 detí; 

• činnosť v preventívnom projekte LUMIPER na území Šale v spolupráci sKÚ, PZ SR, 

s odborom sociálnych vecí- chrániť mladistvých pred tuláctvom v nočných hodinách 

a pred požívaním alkoholu; 

• hliadkovanie príslušníkov pri štyroch ZŠ, zabezpečovanie prechodu detí cez cestu; 

• prevádzkovanie kamerového systému- 8 kamier, ochrana majetku, bezpečnosť; 

• realizácia projektu „Správaj sa normálne“- pre žiakov 5.ročníka ZŠ Murgaša; 

• besedy v domovoch dôchodcov a v únii nevidiacich; 

• informácie občanom poskytované cez vlastnú webovú stránku; 

MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA OBDOBIE OD 1.1. DO 31.12.2011 

FUNKCIA PLÁN SKUTOČNOSŤ MENO 

NÁČELNÍK 1 1 KPT. MGR. PETER  KROKAVEC 

ZÁSTUPCA 1 1 MIROSLAV  MARTINČEK 

PRÍSLUŠNÍCI 23 23 AKCIE POČET 

CHRÁN. DIELNE  8 ZÁKROKY 110 

ZAMESTNANCI  7 DONUCOVACIE PROSTRIEDKY 276 / 238 

PRIESTUPKY PODĽA ZÁKONA SNR Č. 372/1990 2B.         
  § 47 - 48 § 49 § 50 § 22 VZN OSTAT. SPOLU 

ZISTENÉ 110 11 1 122 63 3 310 

OZNÁMENÉ 328 68 5 36 34 4 475 

ULOŽENÉ 0 3 26 68 0 3 100 

ODLOŽENÉ 0 1 0 2 0 0 3 

ODOVZDANÉ 0 0 3 1 0 2 6 

OZNÁMENÉ 1 12 0 3 0 0 16 

PREJEDNANÉ 39 3 48 830 34 9 963 

POKUTY V EUR 948 60 793 9 356 540 140 11 837 
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Obyvateľstvo mesta Šaľa- štatistika 2011 

MESIAC 
PRÍRASTOK 

SPOLU 
    ÚBYTOK   SPOLU 

NARO-
DENÍ 

PRISŤAHO-
VANÍ   ÚMRTIE ODSŤAHO-

VANIE SPOLU   

ROK 2010 31.DECEMBER 2010   23764 

I. 31 22 53   16 50 66   

II. 17 23 40   16 33 49   

III. 19 13 32   14 21 35   

IV. 18 16 34   15 43 58   

V. 10 14 24   20 60 80   

VI. 22 28 50   19 45 64   

I. POLROK 117 116 233   100 252 352 23645 

VII. 20 17 37   19 44 63   

VIII. 20 28 48   11 45 56   

IX. 15 24 39   14 69 83   

X. 21 10 31   22 47 69   

XI. 26 17 43   18 40 58   

XII. 19 9 28   15 21 36   

II. POLROK 121 105 226   99 266 365 23506 

ROK 2011 238 221 459   199 518 717 23506 

 

Najviac 

 narodených v  I.(31); XI.(26); VI. (22) mesiaci roka; 

 zomrelých v  VI. (19); X. (22); V. (20) mesiaci roka; 

 prisťahovaných v  VI. (28); VIII. (28); IX. (24) mesiaci roka; 

 odsťahovaných v  IX. (69); V. (60); I. (50) mesiaci roka; 

Prirodzený prírastok obyvateľov mesta:  +39 

Úbytok obyvateľov sťahovaním:   -297; Úbytok celkom: -258 

Prvým dieťaťom Šale narodeným na Nový rok 2011 sa stal 

   Adam Peštuka  
Adamko sa narodil v galantskej nemocnici 1. januára 2011 o 21 hodine (3kg, 49 cm). 

Prvé dieťa roka privítal aj primátor mesta MUDr. Martin Alföldi s Gabrielou 

Dušekovou z odboru kultúry MsÚ v Šali. 
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Šalianske slávnosti 
Už po desiatykrát sa 24.-25. júna 2011 v našom meste konali Šalianske slávnosti 

spojené s Jarmokom tradičných remesiel.  

Program slávností: 

Piatok 24. júna 2011 14:00-22:30 hod. 

 Vystúpenia detských skupín 

 Slávnostné otvorenie 

 Vystúpenie súboru Podjavoríčan z družobného mesta Telč- Česko 

 Koncert Pavla Hammela a Michala Tučného 

 Ľudová zábava 

Sobota 25. júna 2011 13:00-23:00 

 Tanečné štúdio- družobný súbor z mesta Orosláň- Maďarsko 

 Historický šerm 

 Speváci z družobného mesta Konskie- Poľsko 

 Speváci Robo Papp- Šaľan, Peter Lipa- Bratislava 

 Hudobné skupiny zo Serede a šalianska skupina Z Času na čas 

Sprievodné podujatia: Výstava fotografií- Prezentácia krajín V4- 20 rokov   

 spolupráce; prezentácia remesiel a kultúry krajín V4 

Slávnosti a Jarmok 2011 boli zážitkom. Každý sa mohol zabaviť na 

vystúpeniach majstrov slova, spevákov, tanečných súborov, pokochať sa na 

výrobkoch kováčov, hrnčiarov, sklárov a iných majstrov remeselníkov, ktorí so 

zanietením a radosťou prenášajú i svoje umenie dávnych časov do prítomnosti. Bola 

možnosť kúpiť pozornosť, darček či praktickú vec, potrebný tovar, alebo si pochutiť 

na dobrotách pri stánkoch s občerstvením. 
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Družobné návštevy 

Delegácia mesta vo Fínsku 

Naše partnerské fínske mesto Kuhmo oslavovalo 28. februára 2011 145. výročie 

samostatnosti obce a 25. výročie mestských výsad. Pri tejto príležitosti navštívila Kuhmo 

delegácia z nášho mesta, ktorú viedla poslankyňa mestského zastupiteľstva Milena Veresová. 

Mesto Kuhmo má v súčasnosti 5458 km2, z čoho 637 km2 zaberá približne 600 jazier. Voda 

a lesy poskytujú priestor pre turistiku, rybolov a iné druhy športu. Kuhmo je v prvom rade 

kultúra. Delegácia navštívila kultúrne centrá, múzeum Zimnej vojny, knižnicu s obrovským 

knižným fondom. Zaujímala sa, ako pracuje samospráva, aká je úroveň školstva, života 

obyvateľstva a ako pracujú a prosperujú miestne podniky. 

Deti z krajín V4 sa už po šiestykrát vo februári 2011 stretli na lyžovačke 

v malebnom prostredí Malej Lučivnej. 11. februára navštívili tábor primátori zúčastnených 

miest, Martin Alföldi zo Šale, Károly Takács z Orosláňu, Michal Cichocki z Konskieho 

a Roman Fabeš z Telča. Primátori podpísali zmluvu o kultúrnej a športovej spolupráci miest. 

Májové folklórne slávnosti sa konali v našom českom partnerskom meste Telč  21. 

mája 2011 Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani Šaľania. Náš folklór reprezentoval 

yúbor Važina zo Šoporne pod vedením Jozefa Búrana, mesto zastupoval poslanec Ladislav 

Košičár a redakcia mesačníku Slovo Šaľanov. S mestom Telč udržiava Šaľa už 

niekoľkoročné priateľské vzťahy. Mestá spolupracujú v oblasti školstva, kultúry a športu. 

Mesto Telč patrí v Českej republike ku skvostom. Krásne námestia s udržiavanými  
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budovami. Z každého kúta na človeka dýcha história, či už z domčekov na námestí, kostolov, 

fontán, zámku zo 14. storočia i jeho záhrady. Mesto je už 19 rokov zapísané v Zozname 

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Šalianske slávnosti a Jarmok tradičných remesiel 

Spoločnú akciu, ktorá sa konala 24.-25. júna 2011 poctili svojou návštevou delegácie 

družobných miest nášho mesta. Program slávností obohatili svojim vystúpením speváci 

z poľského mesta Konskie- Anestezjologia 30, folkloristi skupiny Podjavoríčan z mesta Telč 

i Cirili Táncstúdio z Oroslány. 

V maďarskom Orosláni oslavovali výročie osídlenia 

Primátor mesta Šaľa Martin Alföldi a poslanec mestského zastupiteľstva Július Morávek 

navštívili 13. augusta 2011 naše maďarské partnerské mesto Orosláň. Návšteva sa 

uskutočnila na pozvanie Alžbety Szabovej, predsedníčky Slovenskej menšinovej samosprávy 

v Orosláni, aby sa zúčastnili osláv 310. výročia osídlenia územia Slovákmi. Na oslavách boli 

prítomní aj zástupcovia ďalších  spriatelených miest, mesta Myjava a obce Kozárovce. Naši 

rodáci priniesli n toto územie svoju kultúru, jazyk a zvyky, ktoré sa ich potomkovia snažia 

zachovávať. Na pamiatku tejto významnej udalosti slovenská samospráva obnovila 

partnerské zmluvy s pozvanými hosťami, ktoré slávnostne podpísali v miestnom 

evanjelickom kostole. Ide o ďalší rozvoj vzťahov v oblasti kultúry, športu, cirkevnými 

zbormi i medzi zastupiteľstvami miest, zachovávanie folklórnych tradícií, výučba 

slovenského jazyka a rozširovanie národného povedomia. 
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Počasie 2011 

Záznamy o počasí za rok 2011 vychádzajú z pozorovaní  Slovenského 

hydrometeorologického ústavu v Bratislave v oblasti Hurbanova a Nitry a amatérskeho 

pozorovania v Šali. 

 

Nový rok 2011 začínal miernym mrazivým počasím. V druhej dekáde januára nastalo 

oteplenie. Záver mesiaca priniesol výraznejšie ochladenie, ktoré sa prejavilo i v prvých 

dňoch februára. Od 5.2. boli zaznamenané zvýšené teploty a zrážky vo forme dažďa. 

Posledné dni februára i začiatok marca bol chladný, k otepleniu došlo od 13. do 17. marca. 

Ustálené, príjemné počasie pretrvávalo do 7. apríla, kedy vystúpila teplota na rekordných 

26,1 oC  (Hurbanovo). V posledných dňoch mesiaca sa striedali chladnejšie i horúce dni. 

Kolísavé tepoty privítali i máj. Od šiesteho mája sa začalo otepľovať a 27.mája bola počas 

dňa nameraná teplota 28 oC. Jarné mesiace priniesli veľmi málo zrážok a začal sa prejavovať 

v prírode deficit vody. Zmenu priniesol júnový Medard, kedy sa zamračilo a začalo pršať. 

Neustálené počasie sprevádzalo celý jún, pokračovalo júlovými horúčavami, búrkami 

i povodňami v rámci Slovenska (20.-21. júl). Júlové počasie zasiahlo i do augusta. 24.8. boli 

namerané teploty 35-36 oC. Mesiac september bol slnečný, príjemný, ale suchý. Podobný raz 

počasia bol zaznamenaný i počas októbra. Príjemné novembrové počasie sa striedalo 

s hmlami. 17. november bol prvý celodenný mráz. Mesiac december sprevádzala mierna 

zima s teplotami od -1 do +3 oC. 

 

 

 

MESIAC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ø ROK

TEPLOTA ᴼC -  Ø -0,5 -1,0 5,0 10,2 13,4 16,1 17,0 17,5 18,1 7,1 2,6 1,8 9,0

ZRÁŽKY
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Kultúrno-spoločenská činnosť 

Trojkráľový koncert 

V Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Šali- Veči zneli 6. januára 2011 prekrásne 

vianočné melódie, ako aj tóny vážnej hudby v podaní cirkevného speváckeho zboru Caecilia 

chorus Šaľa. Vystúpenie zboru zanechalo v prítomných hlboký umelecký a duchovný 

zážitok. 

Benefičný koncert Lívie Ághovej 

Dňa 22.januára 2011 sa konal už 17. ročník benefičného koncertu sopranistky Lívie Ághovej 

a jej hostí. Organizátorom podujatia bolo už tradične Občianske združenie Pro Vita, ktoré 

vedie MUDr. Mária Czelláriková . Umelkyňa a jej študenti z pražského konzervatória 

potešili divákov zmesou muzikálových a swingových melódií. Príjemný večer bol hlavne 

večerom ľudí s otvoreným srdcom voči tým, ku ktorým život veľmi štedrý nebol. Na 

dobročinné účely venovali účastníci a sponzori 3 440,- Eur. Z daru podporili DSS Šoporňa-

Štrkovec, charitu v Šali, osvojenú rodinu Milana Daniela. Hlavným sponzorom bol 

Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov na Slovensku.  

Za mimoriadne záslužnú činnosť Slovenská humanitná rada odovzdala umelkyni Lívii 

Ághovej Dar roka 2011. Slávnosť sa  
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konala 15. júna 2011 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Návrhy na udelenie ceny, ako 

poďakovanie za dlhoročné priateľské vzťahy a nezištnú pomoc, podala riaditeľka DSS 

Šoporňa- Štrkovec Mária Tóthová. 

Festival chrámovej hudby 

Občianske združenie Zbor Svätej Rodiny Šaľa- Veča, usporiadalo 9. septembra 2011 

v Kostole Svätej Rodiny v Šali- Veči Festival chrámovej hudby. Na festivale odznela 

organová i dychová hudba, operné melódie a zborový spev. Podujatie podporil  Nitriansky 

samosprávny kraj. 

Šaliansky klezmer festival 

Európsky deň židovskej kultúry má v Európe dlhoročnú tradíciu. Židovskú kultúru 

poznávame i prežívame v Šali cez klezmer hudbu od roku 2007. 

Tohtoročný festival trval dva dni. Na nádvorí šalianskeho kaštieľa 9. a 10. septembra 2011 

znela klezmer hudba v podaní štyroch kapiel z krajín V4. Podujatie, ktoré sa teší veľkej 

obľube, pripravilo v tomto roku Občianske združenie Maceva za podpory Úradu vlády SR 

a Štátneho archívu Bratislava, pobočka Šaľa. 

Koncert pre darcov krvi 

Dňa 28. septembra 2011 sa v DK Šaľa uskutočnil koncert pre bezpríspevkových darcov krvi 

z okresu Šaľa. Koncert zorganizovali miestne spolky SČK ako poďakovanie za ich nezištnú 

pomoc chorým. Darcov pozdravili slovami a piesňami deti zo ZŠ a MŠ J. Murgaša v Šali, 

speváci a tanečníci skupiny Senzus. 
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Vianočné koncerty 

Na oslavu narodenia Ježiša Krista sa konal 26. decembra v Kostole sv. Margity v Šali a 30. 

decembra 2011 v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Šali-Veči vianočný koncert. 

Návštevníkom poskytli spevácke zbory i sólisti bohatý duchovný zážitok. Na záver 

koncertov znela v chrámoch nádherná pieseň Tichá noc, svätá noc. 

Colourfest 2011 

Multikultúrny festival v Šali sa konal 18. a 19. novembra 2011 už po deviatykrát. Festival 

otvárali v piatok  šalianske hudobné skupiny Jazzperáda a Capry zo Šaly. V kinosále sa 

premietal film. 

Sobota bola hlavným festivalovým dňom. Návštevníci sa zabávali na ruskom etnohudobnom 

divadle Hvarna, slovenskej Hrdzi, českej Klazmer kapele a na latino rytmoch. Nechýbala 

výstava fotografií Fotoklubu. Hlavný organizátor festivalu Dezider Meszároš vyjadril 

s priebehom festivalu spokojnosť a ocenil výkony umelcov. 

Srbská harmonika 

Za podporného príspevku Úradu vlády SR v rámci kultúry národnostných menšín, vystúpilo 

v Základnej umeleckej škole v Šali akordeónové duo AS. Dve Srbky žijúce na Slovensku 

chceli svojim vystúpením cez hudbu priblížiť širšiemu publiku Srbsko. 

Srbi sa v roku 2011 stali oficiálnou menšinou na Slovensku. 
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Výstavy 

Galantská paleta 

V galantskom renesančnom kaštieli 3. februára 2011 otvorili 9. ročník výstavy prác členov 

klubu výtvarníkov pôsobiacich pri Galantskom osvetovom stredisku. V klube pôsobia 

i šalianski umelci. Galantskú paletu obohatili svojimi prácami Šaľania Anna Klimková, 

Elena Chatrnúchová, Miriam Podbehlá a Zoltán Zilizi. Umelci, výtvarníci neboli obmedzený 

témou ani technikou. 

Pozvanie na výstavu prijal aj primátor Šale Martin Alföldi. 

Rok 2011 v Galérii umenia a tvorby v Šali 

• Novú sezónu výstav v Galérii umenia otvorili 4. februára vernisážou fotografií 

z galantského fotoklubu, ktorý oslavoval 35. výročie založenia; 

• 4.marca otvorili výstavu fotografií televízneho moderátora Martina Nikodýma pod 

názvom „Structure and details“. Na 25 obrazoch bolo možné obdivovať exotickú krásu 

sveta i krásu nášho Slovenska; 

• V apríli predstavili svoje fotografie absolventi jarnej fotoškoly, ktorú organizoval 

vedúci šalianskeho Fotoklubu Rubin Kostov; 

• 6. mája sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Petra Juhása, ktorá zachytáva 

obrazy z New Yorku; 

• V auguste bola výstava fotografií mladých cyklokulturistov. Fotografie vznikli počas 

ich cesty z Bratislavy do Košíc a zachytávajú pamätihodnosti na desaťdňovej 

cyklotrase; 
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Kalendáre Igora Boháča 
Dňa 23. marca 2011 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutočnilo 

slávnostné vyhodnotenie 19. ročníka súťaže 

    Najkrajší kalendár Slovenska 

V kategórii firemné kalendáre získal dve umiestnenia šaliansky fotograf Igor Boháč. 

S kalendárom „Na zdravie 2011“, kde na 60 fotografiách s vínnou tematikou od zrodu 

hrozna až po víno a jeho konzumáciu z tokajskej oblasti, zaujal porotcov špeciálnou 

technológiou pri jeho výrobe a získal 1. miesto. 

Ďalší ocenení kalendár, ktorý získal 3. miesto, prinášal prehľad technických unikátov 

na Slovensku, nesie meno 

    „Skvosty techniky“ 

Fotocentrum Igora Boháča si v roku 2011 pripomínalo 20. výročie svojho založenia 

a umelecký fotograf pripravuje k tejto významnej udalosti vydanie mimoriadneho 

kalendára. 

Výtvarné spektrum 2011 
Združenie Terra Wag, jeho šesť amatérskych výtvarníkov, vystavovalo v Krajskom 

osvetovom stredisku v Nitre v máji 2011 svoje výtvarné práce. Odborná porota ocenila 

prácu Šalianky Eleny Devátovej „Sada šperkov“ a prácu Františka Tótha  „Nitriansky 

hrad“ a odporučila ich na celoštátnu súťaž, ktorá sa konala v Trenčíne. 
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História mesta v obrazoch 
Diela vytvorené technikou- namáčanie pera do tušu, prechádzajúce z dielne umelca 

Františka Tótha, približujú históriu mesta Šaľa. Kresby, známe i za hranicami 

Slovenska, umelec vystavoval v apríli 2011 v Čajovni a v priestoroch múzea Centra 

voľného času v Šali tvoria trvalú expozíciu. 

 

Kraslice Dávida Havrettu 
Kraslice vytvorené amatérskym umelcom zaujali občanov mesta pred sviatkami 

Veľkej noci 2011 na výstave v zasadačke Mestského úradu v Šali. Na krasliciach je 

možné vidieť vyškrabanú krížovú cestu, Poslednú večeru, koníky, papagáje, aj 

rozprávku o Snehulienke. Umelec sa venuje aj brúseniu skla i váz. Jeho diela sa 

nachádzajú v každom kúte sveta. 

Charitatívna aukcia 
Občianske združenie Záhradka pripravilo 15. apríla 2011 v priestoroch MsÚ v Šali už 

piatu charitatívnu aukciu diel súčasných slovenských výtvarníkov. Na aukcii sa 

vydražili diela za viac ako 9000,- Eur. Výťažok bol poskytnutý na nákup zariadenia 

komunitného centra pre choré deti v Šali Joy House. Svoje diela venovali na 

dobročinné účely aj Šaľania Miroslav Regitko, Milan Jančovič a Igor Boháč. 

Spomienka na starú Šaľu 
V Dennom centre seniorov Rozkvet na Kráľovskej ulici sa v apríli 2011 konala 

zaujímavá výstava, ktorá sa tematicky venovala: 
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-dobovému oblečeniu našich predkov; 

  -ľudovej tvorbe- výšivky, háčkovanie; 

  -stará- historická Šaľa na fotografiách; 

Akciu pripravila vedúca klubu Anna Filová. 

Dva domy jedného Pána 
Pod uvedeným názvom bola výstava fotografií manželov Moniky a Ľubomíra 

Štachovcov, ktorú pripravili a sprístupnili v priestoroch MsÚ v Šali v máji 2011. 

Fotografie umelcov nepribližujú len technický stav kresťanských kostolov 

a židovských synagóg, ale aj ich účel a obraz postupného vytrácania sa jednej z kultúr, 

ktorá obohacovala našu krajinu. „Sme síce ľud dvoch domov, ale sme ľud jedného 

Pána. Máme spoločné duchovné dedičstvo, vieru v jedného Boha, morálku založenú 

na božích prikázaniach, spievame tie isté žalmy. Nedovoľme zabudnúť na miesta, kde 

synagógy stáli“, povedal pri otváraní výstavy šaliansky dekan Andrej Šatnik. 

Šalianska synagóga zanikla. Mnohé na Slovensku sú v ruinách, iné slúžia ako sklady, 

reštaurácie či fitnescentrá. Nedopusťme, aby podobný osud stihol aj chrámy 

kresťanské. 

Veľkonočnú výstavu 
kraslíc vyrobených rôznou technikou, zajačikov, kuriatok, korbáčikov a veľkonočných 

dekorácií, pripravili v Dennom centre na Hornej ulici v mesiaci apríl 2011. 

V máji 2011 pripravili v priestoroch centra prekrásnu výstavu kvetov a ukážky 

aranžovania kvetov. 
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Objektív Františka Kollára 
V dňoch 24.-25. júna 2011 počas 10. ročníka Šalianskych slávností tradičných 

remesiel bol v parku pri kostole sv. Margity vyhodnotený IV. ročník súťaže 

amatérskej fotografie Objektív Františka Kollára. Organizátormi súťaže boli Fotoklub 

Šaľa, Fotocentrum Šaľa a Mesto Šaľa. 35 autorov vystavovalo 146 fotografií. Porota 

vyzdvihla vysokú úroveň fotografií a vyhodnotila najlepších vo všetkých troch 

kategóriách. Víťazné fotografie postúpili ma celoslovenskú prehliadku Zlatý štípec, 

ktorá bola v Piešťanoch v auguste 2011. 

Žena a kvet 
Šesť členov Združenia výtvarníkov Terra Wag, ktorí boli úspešní v krajskej výtvarnej 

súťaži „Výtvarné spektrum 2011“ sa zúčastnilo 2. októbra-6. novembra 2011 na 

výstave Žena a kvet v Čadci. 

Hodvábny svet 
Mladá Šalianka Miriam Podbehlá sa v septembri 2011 predstavila verejnosti 

výstavbou svojich diel, ktorými priblížila prácu s hodvábom. Výstava bola inštalovaná 

v Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali. 

Voda v Galérii umenia a tvorby 
V Galérii umenia a torby v Šali- Veči otvorili v septembri 2011 sezónnu jesennú 

výstavu na ktorej sa prezentovali členovia Fotoklubu Šaľa fotografiami na tému 

„Voda“. V októbri patrila Galéria umenia absolventom odboru fotografie Univerzity 

Tomáša Baťu v Zlíne. Výstava mala meno „Hmla“. 
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Šaliansky Maťko 

Víťazí krajských kôl súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, 

recitovali na celoslovenskej súťaži v Šali 25. februára 2011. V tomto roku to bola obzvlášť 

slávnostná udalosť. Šaliansky Maťko oslavoval svoje osemnáste narodeniny. Na pôde mesta 

privítal recitátorov, učiteľov, zástupcov mesta, členov poroty, hercov  Lukáša Latináka 

a Juraja Kemku, zakladateľ súťaže, matičiar, MUDr. Svetozár Hikkel.  

24 finalistov prednieslo svoje ukážky na veľmi dobrej úrovni. Porota vybrala v kategóriách 

tých najlepších: 

1. kategória (2. – 3. ročník ZŠ) 

1. Rebeka Démutová  ZŠ Pusté Úľany 

2. Lucia Bečková  ZŠ Banská Bystrica 

3. Viviena Tóthová  ZŠ Imeľ 

2. kategória ( 4. – 5. ročník ZŠ) 

1. Simon Ugor   ZŠ Trnava 

2. Veronika Hudáková  ZŠ Myjava 

3. Margaréta Štofčíková ZŠ Liptovský Trnovec 

3.kategória (6. – 7. ročník ZŠ) 

      1. Natália Ďubašáková ZŠ Turany 

      2. Gabriela Benyovicsová ZŠ Veľký Krtíš 

      3. Viktória Veľková  ZŠ Košice 

Cenu časopisu Slniečko si prevzali: 

Sára Valísková – Michalovce; Pavol Ďuriš – Vinica, okres Lučenec; Jakub Jurický – 

Bratislava. 
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Výročia, sviatky, oslavy 

Dňa 20. februára 2011 si občania nášho mesta, ktorí sa zaujímajú o jeho históriu, 

pripomenuli Svetový deň sprievodcov a cestovného ruchu prehliadkou mesta. Akciu už 

tradične zorganizovala sprievodkyňa Gabriela Alföldiová. Prehliadka začínala v kaštieli, 

pokračovala na Námestí Sv. Trojice a Hlavnou ulicou do Mestskej knižnice Jána Johanidesa. 

V knižnici bola pre zúčastnených pripravená výstava obrázkov, fotografií a dokumentov zo 

starej Šale. 

8. marec – MDŽ 

V školách a v Domoch dôchodcov usporiadali 8. marca posedenia, na ktorých si pripomínali 

boj za práva žien a ich postavenie a úloha v rodine a v spoločnosti. Ženám vzdávali hold i na 

pracoviskách a pozdravovali ich i deti z materských a základných škôl.  

Výročie oslobodenia mesta 

Dňa 31. marca 2011 si občania mesta pripomenuli 66. výročie jeho oslobodenia sovietskou 

armádou spod fašizmu. Predstavitelia mesta, politických strán a protifašistického odboja 

položili k Pamätníku odboja na Hlavnej ulici, na znak vďaky a úcty padlým, kvety a vence. 

Deň víťazstva nad fašizmom 

8. mája 2011 uplynulo 66 rokov od ukončenia II. svetovej vojny. Tento deň si ľudstvo celého 

sveta pripomína ako Deň víťazstva nad fašizmom. Obyvatelia mesta, na čele s primátorom 

Martinom Alföldim, zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov vyjadrili pietnym aktom 

kladenia vencov k Pamätníku víťazstva na Dolnej ulici vďaku a úctu všetkým tým, ktorí 

položili život za lepší život budúcich generácií. 
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1. máj 

Mesto Šaľa, 1. mája 2011, žilo oslavami Sviatku práce. Okrem stretnutí organizovaných 

politickými stranami sviatočný deň sprevádzal spev, hudba i tanec a vystúpenie skupiny 

JUMPING. V prevádzke boli i stánky s občerstvením. Prebiehala súťaž motoristov v jazde 

zručnosti a tradičných parkúrový pretek usporiadaný Strednou odbornou školou Šaľa. 

Divákom sa predstavilo 120 jazdeckých dvojíc, ktoré ukázali svoje jazdecké umenie a krásu 

jazdeckého športu. 

Míľa pre mamu 

Únia materských centier na Slovensku už tradične pripravuje pri príležitosti Dňa matiek . 

mája akciu pod názvom Míľa pre mamu. Akcia sa uskutočnila 7. mája 2011 v 44 mestách 

Slovenska. V Šali to už bol tretí ročník podujatia, ktorý zorganizovalo Materské centrum 

Mamy mamám. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Martin Alföldi. Na míľový 

pochod sa zaregistrovalo cez  600 záujemcov. Trasu vedúcu cez centrum mesta, lemovali 

výstavné práce žiakov škôl na tému Moja mama, Moja rodina. 

Súčasťou „Míle...“ bol aj odber krvi pod heslom „Kvapka pre mamu“. Najcennejšiu tekutinu 

darovalo 23 dobrovoľných darcov. Akcia bola krásnou oslavou materstva, matiek a ich 

nezištnej obety pre deti  a rodinu. 
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Spomienka na SNP 

Spomienka na významnú udalosť v dejinách nášho štátu Slovenské národné povstanie sa 

uskutočnila pri Pomníku víťazstva na Dolnej ulici 26. augusta 2011 za účasti občanov, 

predstaviteľov mesta, politickej strany SMER- SD a Zväzu protifašistických bojovníkov. 

Účastníci položili k pamätníku vence na znak úcty a vďaky tým, ktorí sa do udalostí 

povstania aktívne zapojili a za obranu krajiny položili svoj život. 

Škola je chrámom výchovy 

V septembri 2011 sa v priestoroch Štátneho archívu Bratislava, pobočka Šaľa uskutočnila 

medzinárodná konferencia, na ktorej sa zišli archivári zo Slovenska a Maďarska. Témou 

konferencie bola „ Škola je chrámom výchovy.“ Následne archív pripravil v októbri Deň 

otvorených dverí. Pracovníci archívu pripravili pre návštevníkov zaujímavé činnosti: písanie 

husím brkom, pečatenie, maľovanie erbov a pod. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola 

prehliadka kaštieľa, stálej expozície a výstavy Škola je chrámom výchovy (od griflíka až 

k interaktívnej tabuli) – dejiny škôl v regióne. 

Mikuláš v Šali 

Šiesteho decembra 2011 zavítal do Domu kultúry v Šali Mikuláš, s ktorým sa deti mohli 

pozhovárať, zarecitovať mu báseň, alebo mu zaspievať peknú pieseň. Počas stretnutia 

vystúpil divadelný súbor Materinky s predstavením Čert a Kačena. Mikuláša pozdravil aj 

tanečný súbor JUMPING Šaľa. Mikuláš po rozdaní darčekov nasadol s anjelikom a čertíkom 

do koča, odviezol sa pred MsÚ, kde rozsvietil krásny vianočný stromček a rozdal iným 

deťom ďalšie darčeky. 
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Rôzna kultúrno-spoločenská činnosť 2011 

január 

• vítanie nového roku na námestiach, ohňostroj, pozdravné príhovory; bohoslužba 

v kostole sv. Margity a slávnostné požehnanie; výročie vzniku Slovenskej republiky; 

• Reprezentačný ples mesta Šaľa; karneval SD Veča; karneval na ľade; Maškariáda; 

rokové koncerty; tvorivé dielne; Stražanovo bábkové divadlo; 

február 

• koncert Šalianskeho rodáka Roba Pappa a Bystríka v Sport bare; divadelné 

predstavenie SD Veča; Týždeň detskej radosti- Večierka; Oldies party; fašiangové 

veselice; diskotéky; rozprávky- filmy 

marec 

• výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy v Šali; Vesmír očami detí- výstava 

detských prác a vedomostná súťaž- Večierka; Rómsky klub- Večierka;  

• Detský javiskový sen- súťaž detských divadelných súborov- DK Šaľa; 

apríl 

• výstava fotografií hmyzu; 

• Jednoducho tanec- tanečná skupina JUMPING; koncert STIVÍN; Jarný Country bál- 

DK Šaľa; Veľkonočné pásmo v Dome kultúry Šaľa; Stavanie májov- Spoločenský 

dom Veča; 

máj 

• májová radosť- 1. máj na námestí pred Mestským úradom v Šali; 

• Zlatá priadka- výstava fotografií- foyer DK a súťaž divadelných súborov; divadelné 

predstavenie Don Quijote; Večianske slávnosti; Deň matiek; Výstava preparovaných 

motýľov a kaktusov- Večierka 
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jún 

• Týždeň detskej radosti; Hurá prázdniny; Disko paráda; 

• Šalianske slávnosti – Jarmok tradičných remesiel; 

júl 

• Nedeľné hudobné podvečery – Námestie sv. Trojice; 

• Výstava obrazov šalianskych amatérskych umelcov – Mestská knižnica; 

• Letná tanečná škola; Váhobranie  -  Pirátske popoludnie; 

august 

• prázdninové hry pre deti; Týždeň detskej radosti; Hudobné podvečery; Bažant 

kinematograf – Námestie sv. Trojice 

Koncert Rity a jej žiakov; Rozlúčka s letom; 

september 

• Rajčobal 2011 a Pouličné zahraničné divadlá – Námestie sv. Tojice 

• Výstava obrazov a fotografií v prírode; Výstava ovocia a zeleniny – KS Večierka; 

• 3. ročník majstrovstiev Šale vo varení guľáša – pláž Šaľa; 

 

október 

• Tanečná show  v Šali – Fantasy of Dance – Dance DK Šaľa, Tanečný súbor Merlin; 

november 

• Filmový festival – Expedičná  kamera; Kaviareň Slávia – nahrávanie koncertu; 

Katarínska zábava – SD Veča 

december 

• Hodina deťom – výstava prác detí MŠ; Príde Mikuláš; Galaprogram TK JUMPING; 

Vianočné trhy; Výstava ručne vyrábaných šperkov; Vianočná akadémia detí mesta 

Šaľa; Silvester 2011 – rozlúčka so  starým rokom! 
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Mestská knižnica 

Marec mesiac knihy 

V mesiaci marci  Mesiaci knihy si s úctou spomíname na tých, ktorí nám i budúci 

generáciám zanechali duchovné skvosty vo forme písaného slova i na tých, o ktorých sa 

v mnohých dielach píše. 

Mesiac knihy si pripomínali na školách, v kluboch i Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali. 

Deti čítali rozprávky, hovorili o obľúbených knihách a ich hrdinoch, ilustrovali rozprávky, 

pripravovali výstavy kníh, dozvedeli sa ako kniha vzniká a iné zaujímavosti. 

V knižnici zorganizovali pre žiakov štvrtého ročníka akciu 

Noc s Andersenom 

Deti strávili  nevšednú noc medzi knihami čítaním z diela H.CH. Andersena, sledovali 

zaujímavý film i tancovali. 

 Stretnutie s Kierkegaardom 

Dňa 24. mája 2011 sa v priestoroch Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali krstila už piata 

časť desaťťdielneho cyklu Acta Kiergegaardiana. Jeho autorom a zároveň editorom knižky 

venujúcej sa dánskemu filozofovi Sorenovi Kiergegaardovi je doc. Roman Králik. 

Slávnsotného uvedenia diela do literárneho života sa zúčastnila i mimoriadna 

a splnomocnená veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva J.E.Anita Hugau, Chardé d´affaires 

veľvyslanectva Kanady Georges Lemieus, ďalej bolo zastúpené veľvyslanectvo Českej 

republiky a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzal 

aj primátor mesta Martin Alföldi. 
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Knihu pokrstili lupeňmi z ruží. 

Jej exelencia Anita Hugau ako nová veľvyslankyňa navštívila Šaľu po prvýkrát. S potešením 

prijala skutočnosť, že myšlienky a dielo dánskeho filozofa našli taký veľký ohlas aj na 

Slovensku. 

Piata kniha projektu má názov Kiegegaard East and West vznikla v spolupráci 15 štátov a 19 

univerzít. Ide o súbor prednášok zo štyroch konferencií. 

Základy inteligencie 

Kniha, ktorej autorom je  Ing. Jozef Kozaňák bola pokrstená v Mestskej knižnici Jána 

Johanidesa v Šali 24. mája 2011. Autor v knihe rozoberá široké spektrum otázok v spojení 

histórie, filozofie, politiky a náboženstva. 

 Obrazy amatérov 

Skupina šalianskych amatérskych výtvarníkov – amatérov pripravila v šalianskej knižnici od 

1. júla do 4. septembra 2011 výstavu svojich obrazov s rôznou tematikou. Výtvarníci sú zo 

združenia Terra Wag. 

 Odsúdená na lásku 

V decembri 2011 uviedla do literárneho života svoju druhú knihu z pripravovanej trilógie 

s názvom Odsúdená na lásku poetka Dana Janebová. Kniha, ktorú krstili ružou, obsahuje 42 

básní, ktoré hovoria o vzťahu muža a ženy. Nosnou témou sú rozchody. Knihu ilustroval 

Čeněk Žiaček. Prvá kniha trilógie, ktorá vyšla v roku 2009 má názov Moje ruky. 

Pripravovaná tretia časť bude obsahovať básne, ako prvé dve, o láske. 

 

 

 

 



1179 
 

1179 
 

Školstvo 

Výchova a vzdelávanie mladej generácie v meste Šaľa patrí dlhodobo medzi hlavné úlohy 

mestských orgánov. 

V školskom roku 2010-2011 sa v základných školách pri vzdelávaní postupovalo: 

• v 1.-3. ročníku podľa štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie 

a ISCED 1; v 4. ročníku podľa Variantu 1- základy; 

• v 5.-7. ročníku podľa štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie a ISCED 2; V 8.-9. roč. podľa Variantu 2- základy; 

• v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov- podľa 

učebných plánov pre TRVM a PP; 

• v špeciálnych triedach- podľa učebných plánov pre špeciálne základné školy Variant 

A,B a podľa školského vzdelávacieho programu. 

Školy počas školského roku vykazovali bohatú zapojenosť žiakov do rôznych súťaží, 

predmetových olympiád, projektov- menovite Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa, 

ochrana životného prostredia, separovaný zber odpadu, zachráňme les, charitatívna činnosť, 

zdravá škola, družobné školy, počítačová gramotnosť a iné. 

Tabuľková časť 

1. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2011-2012. 

Zápis sa v školách uskutočnil 17.-19. január 2011. Zákonný zástupca bol povinný 

prihlásiť a zapísať dieťa, ktoré do 1. septembra 2011 dovŕšilo šiesty rok života.  

Tab. 1 

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA POČET ZAPÍSANÝCH 
Z TOHO 

CH D 

      BERNOLÁKOVA UL. 18 9 9 

      JÁNA HOLLÉHO 46 21 25 

      JOZEFA MURGAŠA, HORNÁ UL. 73 34 39 

      JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, KRÁTKA    UL. 35 12 23 

      ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, PIONIERSKA UL. 37 20 17 

      PETRA PÁZMÁŇA - V VJM 9 5 4 

      SPOLU 218 101 117 
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P. ZÁKLADNÁ ŠKOL.

Č. ŠKOLA TRIED ŽIAKOV 1. ROČ. 9.ROČ. INTEGR. ŠPEC. TR KLUB

1 BERNOLÁKOVA UL. 10 205 21 23 4 2 48

2 JÁNA HOLLÉHO 18 380 37 40 10 118

3 JOZEFA MURGAŠA, HORNÁ UL. 25 520 56 65 12 6 170

4 JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, KRÁTKA UL. 23 400 40 58 20 * 126

5 ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, PIONIERSKA UL. 19 375 33 38 3 117

6 PETRA PÁZMÁŇA - V VJM 10 163 15 34 6 34

SPOLU 105 2 043 202 258 35 28 613

* NADANÍ ŽIACI

POČET ŽIAKOV V POČET

ZÁKLADNÉ ŠKOLY V ŠALI

POČET TRIED A ŽIAKOV K 30.6.2011

Tab. 2 

 

Tab. 4 

MONITOR - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ* 
P.Č. ŠKOLA  MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LIT. MAĎARSKÝ 

JAZYK 
1 BERNOLÁKOVA UL.  76,5 63,3  
2 JÁNA HOLLÉHO  43,6 52,9  
3 JOZEFA MURGAŠA, HORNÁ UL.  71,5 64,1  
4 JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, KRÁTKA UL.  54,4 56,8  
5 ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, PIONIERSKA UL.  72,6 64,2  
6 PETRA PÁZMÁŇA - V VJM  44,4 62,4 67,5 

 PRIEMER ZŠ*  60,5 60,6  

 PRIEMER SR*  52,9 58,2 65,2 

 * PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ A ÚSPEŠNOSŤ V % 
  

Tab.3 
   

   PROSPECH 
              

P.Č. ŠKOLA   ŽIAKOV PROSPELO NEPROSPELO NEKLAS. 

              

1 BERNOLÁKOVA UL.   205 194 11   

2 JÁNA HOLLÉHO   380 363 17   

3 JOZEFA MURGAŠA, HORNÁ UL.   520 518 2   

4 JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, KRÁTKA 
UL.   400 393 7   

5 ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, PIONIERSKA UL.   375 374 1   

6 PETRA PÁZMÁŇA - V VJM   163 163 0   

              

  SPOLU   2 043 2 005 38 0 
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P.Č. ŠKOLA GYM. SOŠ SOU OU INÉ SPOLU ZO 4. - 8. R

1. BERNOLÁKOVA UL. 6 17 23

2. JÁNA HOLLÉHO 2 29 9 40

3. JOZEFA MURGAŠA, HORNÁ UL. 28 34 3 65 6

4. JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, KRÁTKA UL. 20 30 8 58 4

5. ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, PIONIERSKA UL. 11 22 5 38 3

6. PETRA PÁZMÁŇA - V VJM 18 8 8 34

SPOLU 85 140 25 8   -  258 13

POČET ŽIAKOV 9. A 5. - 8. ROČ. ZŠ

ODCHÁDZAJÚCICH NA STREDNÉ ŠKOLY

ŠK. ROK  2010 - 2011

MATERSKÁ ZÁPIS

ŠKOLA TRIED DETÍ UČITEĽOV ZAMESTNANCOV ŠJ   3.2011

1. BUDOVATEĽSKÁ UL. 3 73 9 2 3 25

2. DRUŽSTEVNÁ UL. 5 121 13 7 1 66

3. HOLLÉHO UL. 7 173 17 4 4,5 77

4. HORNÁ UL. - PRI ZŠ 2 41 5 2 1 20

5. OKRUŽNÁ UL. 4 97 10 4 1 32

6. UL. 8. MÁJA 4 92 10 6 1 26

7. P.J. ŠAFÁRIKA 3 75 7 5 1 25

8. PRI ZŠ S VJ MAĎ. 1 16 2  - 7

SPOLU 29 688 73 30 12,5 278

MATERSKÉ ŠKOLY V ŠALI
ZRIAĎOVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA ŠK. ROK  2010 - 2011

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DETÍ OD 2,5 DO 6 ROKOV

POČET K 30.6.2011

Tab. 5 

 

Tab.6 

 

Poznámky:  

• z celkového počtu zapísaných detí, 51 detí dochádza z okolitých obcí; 

• v Šali sa za jeden rok narodí priemerne 230 detí, takže kapacita súčasných škôl 

je dostatočná. Doteraz boli vybavené všetky žiadosti a umiestnenie detí, ktoré 

spĺňajú podmienky; 
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P.

Č. I.ST. II.ST. ŠKD

1. BERNOLÁKOVÁ UL. 27 4 12 2 4 1 4

2. J. HOLLÉHO UL. 43 9 17 4 6 2 5

3. J. MURGAŠA 60 12 22 7 8 3 8

4. J.C. HRONSKÉHO 51 13 19 5 6 2 6

5. Ľ. ŠTÚRA 43 8 17 4 5 2 7

6. P. PÁZMAŇA 18 4 9 2 2 1 -

SPOLU 242 50 96 24 31 11 30

POČET ZAMESTNANCOV

ZÁKLADNÉ ŠKOLY V šALI

ŠKOLA POČET CELKOM
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

NEPEDAGOGICKÍ ZAM. ADM. ŠJ

Tab. 7 

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V ŠALI ŠK. ROK 2010-2011 
 Vzdelávanie: v 1.-3. ročníku podľa štátneho vzdelávacieho programu pr ZUŠ    
   ISCED 1B- primárne umelecké vzdelávanie a školského vzdelávacieho   
   programu. V ostatných ročníkoch podľa učebných plánov z roku 2003.   
 

ODBORY 
POČET 
ŽIAKOV 

ZÁPIS ŠK. 
R. 2011-
2012 Z CELKOVÉHO POČTU ŽIAKOV 

VÝTVARNÝ 296 79 PROSPELO* PROSPELO NEPROSPELO   NEKLAS. 
HUDOBNÝ 263 58 494 43 5   133 
LIT. DRAMATICKÝ 70 13 

     TANEČNÝ 46 2 PRIJATÝCH NA: SUŠ     4 
SPOLU 675 152   VŠVÚ    1 
    

 
  KONZERVATÓRIÁ  2+1 cirk. 

   
  DHK     2 

ZAMESTNANCI ZUŠ K 30.6.2011 SÚŤAŽE 
PEDAGOGICKÍ NEPEDAGOGICKÍ SPOLU ŠKOLA OKRES   SR 
25 4 29 241 20   4 

 

Rôzne aktivity: 

 Výstavy prác: učiteľov; žiakov- pre MŠ; rodičov- absolventská; 

 Koncerty: 21 

 Mažoretky: 7 

Rôzne podujatia- Noc kostolov; Exkurzie; Zlatá priadka a iné. 
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŠALI 

Všestranná záujmová činnosť pre žiakov škôl a dospelých počas školského roka i v čase prázdnin. 
Počet zamestnancov CVČ k 30. 6.2011              
15 z toho:       

pedagogických       10 nepedagogických      2 
 

  

prevádzkových       2 administratívnych     1     

Počet záujmových krúžkov 143 počet členov 2342     

Vedúci krúžkov 83 interní zamestnanci 
 

  

  
 

60 externí zamestnanci 
 

  

Počet: podujatí   188 účastníkov 7333     

Hlavná činnosť:         

  
aktívna činnosť 
krúžkov 

  
  

  projekty: 
   

  

  
 

*kultúra bez bariér- divadelný súbor Materinky, pravidelné 
predstavenia aj pre deti s mentálnym a telesným postihnutím; 

  
 

  
 

*Noviny pre mladých;  *Týždeň aktivít 
CVČ   

  
 

*Tvorivé dielne- zameranie na výročia a sviatky; 

  
 

*Súťaže, kultúra, šport, vedomostné súťaže; 

  
 

*Archeologická expozícia- návštevnosť: 911 osôb; 18 skupín- 600 
osôb; 

  
 

*Leto 2011; Letné sústredenie- Gýmeš, výlety- 1557 detí a mládeže 
    *Exkurzie- múzeá; divadlá; príroda; 

 

 
 

    
VYHODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

  Krajský školský úrad v Nitre vyhodnotil: 339 ZŠ v predmetových 
olympiádach 

  
    

  263 ZŠ v športových 
súťažiach 

  
ŠKOLY 

PORADIE-
OLYMPIÁDY PORADIE-ŠPORT 

  
BERNOLÁKOVÁ UL. 20 6 

  
J. HOLLÉHO UL. 60 20 

  
J. MURGAŠA 7 5 

  
J.C. HRONSKÉHO 12 37 

  
Ľ. ŠTÚRA 21 16 

  P. PÁZMAŇA 27 143 
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*vo- chovateľ a ošetrovateľ koní 

   -kuchár, čašník 

Úloha školy: rozvíjanie individuálnych schopností mentálne postihnutých žiakov; 

Pri škole pôsobí: Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre potreby zdravotne postihnutých detí 

a mládeže;                        

: Špeciálno-pedagogická poradňa, ktorá poskytuje aj diagnostické,       logopedické 

a psychoterapeutické služby. 

STREDNÉ ŠKOLY V ŠALI 

ZRIAĎOVATEĽ NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

P. ŠKOLA  ORGANIZAČNÁ POČET 

Č.                 ZLOŽKA TRIED ŽIAKOV UČITEĽOV ZAMESTNANCOV 
            

1. GYMNÁZIUM J. FÁNDLYHO         

  4 ROČNÉ 9 259     

  8 ROČNÉ 7 184 37   
            

  SPOLU 16 443 37   
            

2.  STREDNÁ ŠKOLA, NIVY         

  SPŠ 9 206     

  OBCHODNÁ AKADÉMIA 12 309     

  SOŠ 9 177     
            

  SPOLU 30 392 69 22 
            

3.  SOŠ, ŠTÚROVA UL.         

  ŠTUDIJNÉ ODBORY 6 123     

  UČEBNÉ ODBORY * 6 129     
            

  SPOLU 12 252 28 25 

SPOJENÁ ŠKOLA, KRÁTKA 11, ŠAĽA, ŠK. ROK 2010-2011 

RIADIACI ORGÁN- KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V NITRE 

    ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA POČET 

    TRIED ŽIAKOV UČITEĽOV ZAMESTNANCOV 

  ŠPECIÁLNA ZŠ 11 76     

  PRAKTICKÁ ŠKOLA 1 10     

  SPOLU 12 86 18 3 
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Výročie znovuotvorenia školy 

Dňa 20. mája 2011 sa v priestoroch Domu kultúry v Šali uskutočnila slávnostná akadémia 

Základnej školy s Materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským Petra 

Pázmanya v Šali, ktorá slávila 60. výročie svojho znovuotvorenia. Akadémia sa uskutočnila 

za účasti predstaviteľov mesta a poslaneckého zboru, menovite zástupcu primátora Jozefa 

Mečiara, poslancov Heleny Psotovej, Tibora Barana a Júliusa Moráveka. Ďalšími hosťami 

boli- prednostka Krajského školského úradu v Nitre Kristína Száz, predseda Združenia 

maďarských pedagógov na Slovensku László Pék a riaditeľ partnerskej školy z Orosláňu 

József Hartmann. 

V programe formou hudby, tanca, spevu i hovoreného slova predstavili žiaci školy prierez jej 

históriou a zlomovými udalosťami. V závere riaditeľka  školy Katarína Dohányosová spolu 

s predsedom ZRPŠ Vladimírom Vágóom ocenila najúspešnejších žiakov vynikajúcich 

v rôznych súťažiach a olympiádach. Škola je na takýchto žiakov hrdá. Pýchou školy sú aj 

viacerí úspešní absolventi, napr. bývalý minister László Gyurovszký , operná speváčka Lívia 

Ághová, bývalá štátna tajomníčka Ágnes Bíró. 

Prioritou školy zostáva, aby jej brány opúšťali iba úspešní a vzdelaní ľudia. K dosiahnutiu 

a naplneniu tohto cieľa sa systematicky vytvárajú podmienky pre skvalitňovanie 

a zefektívňovanie výchovnovzdelávacieho procesu. 
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Deň učiteľov 2011 

„Práca učiteľa je čoraz náročnejšia, ale kto ju robí rád, od srdca a s láskou k žiakom, tak je 

pre neho viac poslaním ako povolaním.“ Tieto a mnohé iné krásne slová uznania a vďaky na 

adresu učiteľov odzneli 30. marca 2011 v kongresovej sále MsÚ v Šali, kde sa konali oslavy 

Dňa učiteľov. V rámci osláv si ďakovné listy a medaily z rúk zástupcu primátora mesta 

Jozefa Mečiara, vedúceho odboru školstva Rudolfa Kuklovského a poslankyne MsZ Heleny 

Psotovej prevzalo 25 pedagógov šalianskych škôl. 

Ďalším 19 pedagógom zo škôl v obciach okresu odovzdali ocenenia starostovia obcí, 

prednostka KŠÚ v Nitre Kristína Száz a vedúci Spoločného školského úradu Michal 

Vrbovský. 

Ocenení pedagógovia: 

 zo základných škôl    :  Mgr. Simona Takácsová; Paed Dr. Emília Bjalončíková; 

           Mgr. Jana Ďurišová; Mgr. Alena Miškovičová; 

           Mgr. Alžbeta Jozefíková; Mgr. Iveta Bradanská; 

        Paed Dr. Zlatica Szöcsová;  Mgr. Katarína Keselyová; 

        Anna Majerová; Katarína Kmotríková; Bc. Ivet Pozsonyi 

 z materských škôl      :  Eva Reháková; Eva Pintérová; Renáta Nagyová; 

            Denisa Dražkovičová; Timea Kukanová; 

 ZUŠ                 :  Bc. Anikó Czizmarová; Eva Molnárová 

 CVČ                 :  Ján Kormoši; 

 Spojená škola, Nivy   :  Mgr. Helena Šmidová; PhDr. Irena Kürthyová 

            Bc. Jaroslav Jaššo 

 Gymnázium                :  Mgr. Terézia Urbanová; Ing. Ivana Budayová; 

 Spojená škola, Krátka:  Gabriela Bednárová 
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Krajským školským úradom NSK v Nitre 

 Ocenenie prednostky Krajského školského  úradu v Nitre, Kristíny Százovej v roku 

 2011 si 25. marca 2011 v Nitre v rámci osláv Dňa učiteľov prebrali aj pedagógovia zo 

 Šale a to: 

• Mgr. Katarína Dohányosová, ZŠ s MŠ s VaVJM, Petra Pázmánya, za vynikajúce 

výsledky v školskej a mimoškolskej činnosti; 

• Mgr. Mária Hikkelová, ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, za dlhoročné vynikajúce výsledky 

v práci s talentovanou mládežou; 

• Ing. Pavol Mádel, PhD., Spojená škola, za vynikajúce výsledky v školskej 

a mimoškolskej činnosti; 
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Odišiel vzácny človek, univerzitná profesorka 

Viera Žbirková 
Dňa 10. januára 2011 vo veku nedožitých 70 rokov zomrela pani Prof. PhDr. Viera 

Žbirková, CSc. Narodila sa 14. augusta 1941 v Brodskom. Na FFUK v Bratislave 

získala v roku 1964 kvalifikáciu na predmety pedagogika- jazyk slovenský a literatúra. 

Titul docent obhájila v roku 1990 a titul profesor dostala z rúk prezidenta v roku 2000. 

Pracovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednášala dejiny 

pedagogiky a dejiny slovenského školstva. V ľuďoch, ktorí ju poznali, zostane 

spomienka na človeka, ktorý bol ochotný pomôcť a ona pomáhala rada všetkým, ktorí 

to potrebovali- žiakom, študentom, deťom i svojim blízkym. Blízky vzťah mala 

i k mestu Šaľa , kde mala svoje rodinné zázemie, k šalianskym školám a pedagógom. 

S úctou sa skláňame pred dielom pani profesorky v oblasti dejín pedagogiky a dejín 

školstva, ako aj prípravy vychovávateľov, učiteľov a ďalších odborníkov pre oblasť 

slovenského i československého školstva. 

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied navrhla udeliť ku 

Dňu učiteľov 2011 profesorke Viere Žbirkovej najvyššie pedagogické ocenenie za 

celoživotné dielo. 

Ministerstvo školstva SR udelilo 

Veľkú medailu sv. Gorazda 
profesorke Viere Žbirkovej in memoriam 
Cenu prevzal jej manžel Ing. Jozef Žbirka z rúk ministra školstva Eugena Jurzycu, 

v prítomnosti premiérky Ivety Radičovej. 
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Rôzne zo škôl 

Najkrajšie žiacke knižky. Na základných školách v meste je zavedená súťaž o najkrajšiu 

prvácku žiacku knižku. Cieľom je motivovať deti k dobrým výsledkom a k starostlivosti 

o žiacku knižku. Dňa 16. februára 2011 na mestský úrad zavítalo 12 vybraných prváčikov zo 

všetkých škôl s naj- knižkami. Primátor mesta Martin Alföldi pred odovzdaním darčekov do 

každej žiackej knižky pozorne nahliadol a vlastníka pochválil a povzbudil. 

Aktualizácia školských obvodov. Mestské zastupiteľstvo v júni 2011 novelizovalo 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v 

meste. Nariadením sa zohľadňuje spádová oblasť škôl a tiež ich kapacita. Vo VZN je 

určených šesť školských obvodov s presným rozdelením ulíc. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v meste 

sa zvýšil. Navýšenie upravuje novela VZN odsúhlasená poslancami v júni 2011. 

Separovaný zber na školách. Projekt zberu vypracoval a prezentoval na septembrovom 

MsZ Ing. Róbert Andráši. Separovanými komoditami sú plasty, papier a sklo. Separovanie 

na školách má mať predovšetkým výchovný účinok- Ochrana životného prostredia. 

Noví učitelia. Dvanásti začínajúci učitelia, spolu s ďalšími učiteľmi, sa na základe 

pozvania Spoločného školského úradu 26. októbra 2011 zišli na pracovnom stretnutí. Počet 

začínajúcich učiteľov poklesol od minulého roku na polovicu a úplne chýbali muži. 
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Virtuálne lietanie a trenažér Boeingu. Na Spojenej škole Nivy v Šali od januára 2011 pracuje 

krúžok virtuálneho lietania, ktorý založil spoluzakladateľ organizovaného virtuálneho 

lietania na Slovensku František Kružlík. Na začiatku činnosti krúžku sa uskutočnila 

prezentácia kokpitu leteckého trenažéra za účasti pilota skutočného Boeingu kpt. Vladimíra 

Blahúta. Celú kabínu simulátora, nadstavbu, doladenia a jeho Rozšírenie zrealizovali žiaci 

strojárskych a elektrotechnických odborov školy pod vedením majstra Františka Kružlíka. 

Základom simulátora je počítačový softvér, ktorý nahrádza realitu, ale simuluje skutočný let 

dopravného lietadla tak, ako v realite- autopilot, komunikácia, letiská, počasie, problémové 

situácie, pristávanie. 

Šalianski študenti na zahraničných stážach 

• študentky zo strednej odbornej školy so zameraním na chov koní mali možnosť 

v rámci vzdelávacieho projektu „ Leonardo sa Vinci“ absolvovať trojtýždňovú stáž 

v dostihovom zariadení v Írsku. Pobyt študentky obohatil o nové tréningové metódy, 

poznatky o životnom štýle športovca- džokeja i o nové priateľstvá; 

• študentky Gymnázia v Šali dostali možnosť stáže vo Francúzsku. Prácou a činnosťou 

v oblasti ekonomiky, medzinárodných vzťahoch, kultúre a turizme získavali širší 

rozhľad a zdokonaľovali sa vo francúzskom jazyku; 

• skupina 16 študentov a učiteľov z dánskeho Mariageru pricestovala začiatkom 

novembra 2011 do Šale. Škola z ktorej študenti prišli má so Slovenskom už 15 ročnú 

spoluprácu a špecializuje sa v praktickej teológii, vodcovstve a hudbe. Tím školy so 

svojím programom predstavil na piatich šalianskych školách s veľkým úspechom. 

Téma: Šikanovanie. 
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Cirkevné udalosti 

 Nová kaplnka v Šali- Veči 

Dňa 11. februára 2011, v deň spomienky na Lurdskú Pannu Máriu bola vo Veči slávnostne 

požehnaná nová kaplnka Lurdskej Panny Márie. Slávnosť začala svätou omšou v Kostole 

Panny Márie Pomocnice kresťanov pri ktorom je kaplnka postavená. Akt požehnania 

a svätenia vykonal po svätej omši biskupský vikár pre školstvo Trnavskej arcidiecézy 

Doc.ThDr. Pavol Zemko za účasti súdneho vikára diecézy ICLic. Radoslava Bazalu, 

šalianskeho dekana Mgr. Andreja Šottníka, správcu farnosti Šaľa- Veča Júliusa Csomora 

a veriacich farnosti. Autorom projektu, staviteľom a sponzorom diela bol Alojz Ricker 

s manželkou. 

Vežové hodiny a zvon 

Na kostolnej veži Rímsko-katolíckeho kostola sv. Margity Antiochejskej z neznámych príčin 

zastal čas a vo veži čakal puknutý zvon na svoju opravu. Oprava hodín s opravou 300 kg- 

ového, mariansky ladeného zvona sa naplánovala na rok 2011. 

Zvon je nový, nie je odliaty z pôvodného. Na zvone sa zachovali nápisy v latinskom jazyku. 

Na čelnej strane sa píše: „ Dedicata Sum Immaculato Cordi B.V. Mariac, Matri Salvatoris et        

Reginae Pacis,“ čo v preklade znamená „Zasvätený som nepoškvrnenému srdcu 

blahoslavenej Panny Márie, Matky Spasiteľa a Kráľovnej pokoja.“ 

Na zadnej strane sú dátumy prvého odliatia- 1943 a preliatia- 2011. 
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Nový zvon pred zavesením do zrekonštruovanej zvonice vo veži bol posvätený 10. apríla 

2011 generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy PhDr. Ladislavom Kunom. 

Noc kostolov 2011 

V piatok 27. mája 2011 otvorila v rámci slovenskej premiéry projektu Noc kostolov svoje 

priestory širokej verejnosti takmer stovka našich chrámov. Večernú atmosféru kostola mohli 

zažiť aj obyvatelia nášho mesta. Kostol sv. Margity Antiochijskej v Šali i Kostol Panny 

Márie Pomocnice kresťanov vo Veči ponúkli návštevníkom bohaté kultúrne i duchovné 

využitie. Kostoly boli otvorené od 18.00 do 24.00 hod. 

Podujatie sa začalo zvonením zvonov. Následne ho otvorili kňazi šalianskej a večianskej 

farnosti, dekan Andrej Šottník, farár Július Csomor za účasti farárky evanjelickej cirkvi 

v Diakovciach Zory Tulákovej a primátora mesta Šaľa  Martina Alföldiho. 

V kultúrnom programe vystúpili sólový speváci, zbory Caecilia chorus a Cantica Močenok, 

rómska skupina zo Selíc, či džezové duo z Vlčian. Návštevníci mohli nazrieť do farských 

dobových dokumentov, matrík, pozrieť si liturgické predmety, obradné rúcha i inak 

neprístupné priestory. Interiér kostolov spestrila aj výstava amatérskych maliarov. 

Príležitosťou bola aj možnosť osobne sa stretnúť a porozprávať s duchovnými. V kostoloch 

bol priestor i na tichú meditáciu a modlitbu. 

Podujatie Noc kostolov podľa odhadov zaujalo okolo 1100 návštevníkov a ukázalo, že je 

záujem o duchovné, kultúrne hodnoty, že ľudia majú vzťah ku kostolu, cirkvi, k Bohu, 

k sebe navzájom. 
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Nový digitálny organ 

Od konca októbra 2011 má Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Šali- Veči nový 

digitálny organ. Posvätiť ho prišiel tunajší rodák, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy 

PhDr. Ladislav Kuna. Kúpu organu zabezpečovalo zo zbierky veriacich a darov sponzorov 

Občianske združenie Zbor Svätej Rodiny, ktorého predsedom je organista Marek Molnár. 

V auguste 2008 vznikol vo farnosti Šaľa- Veča spevácky zbor a na sprevádzanie duchovného 

spevu a celkove pre chrámovú hudbu je organ nenahraditeľný. 

 Noví kňazi v Šali 

Od 1. júla 2011 sa farníci v Šali i vo Veči lúčili s kňazmi vo farnostiach a zároveň vítali 

nových správcov farností. Teda tak, ako aj po iné roky sa i teraz napĺňal Kristov plán : 

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ 

Po jedenástich rokoch pastoračnej činnosti v šalianskom dekanáte odchádzal vdp. dekan Mgr. 

Andrej Šottník, ktorého novým pôsobiskom sa stal Senec. Šaliansky dekanát prevzal na 

základe arcibiskupského menovania vdp. Mgr. László Parák, ktorý pôsobil ako kaplán 

v Galante a iných farnostiach. 

Vo farnosti Šaľa-Veča 1. júla 2010 vystriedal správcu farnosti vdp. Mgr. Jozefa Galloviča 

(2005-2010) vdp. Mgr. Július Csomor, ktorého po ročnom pôsobení t.j. 1. júla 2011 

vystriedali: 

páter Mgr. Lukáš Stanislav Buchta, O. Praem a 

páter Mgr. Atanás Jozef Leškovský, O. Praem 
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Zdravotníctvo 

Nemocnica a predaj 

Na odpredaj šalianskej nemocnice boli v roku 2011 postupne vyhlásené štyri obchodné 

súťaže. Ani jedna nebola úspešná, hoci sa jej cena postupne znižovala zo 6 030 000,- Eur na 

4 709 430,- Eur. 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) rozhodol nemocnicu predať po častiach. Na šesť častí 

celého areálu, NSK vyhlásil verejno-obchodnú súťaž. Mesto Šaľa, za podpory Občianskeho 

združenia Petra Bošňáka, požiadalo NSK o vyňatie nemocničného parku z predaja a súčasne 

požiadalo o jeho prevod do majetku mesta za symbolické jedno euro. Kraj s touto 

požiadavkou nesúhlasil. Požaduje od mesta ako náhradu iný majetok v hodnote parku. 

Otázka predaja nemocnice zostáva naďalej otvorená. 

 Nemocnie odmietajú Šaľanov 

Mesto Šaľa je bez nemocnie niekoľko rokov. Napriek sľúbenému zabezpečeniu lekárskej 

starostlivosti občanov, podľa poslanca MUDr. Jozefa Grella, okolité nemocnice odmietajú 

prijať pacientov zo Šale. Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi Martinovi 

Alföldimu vyzvať NSK, aby sa touto situáciou zaoberalo. Primátor mesta a prednostka 

mestského úradu následne rokovali o nastolených problémoch s lekárom NSK a generálnou 

riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Primátor písomne požiadal generálnych 

riaditeľov všetkých zdravotných poisťovní a ministra zdravotníctva o regionálne vymedzenie 

dostupnosti zdravotnej starostlivosti ako v Nitrianskom, tak aj v Trnavskom kraji pre  
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pacientov zo Šale. Všetky oslovené poisťovne sa vyjadrili, že pacienti zo Šale majú 

zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v obidvoch krajoch  a sú im k dispozícii fakultné 

nemocnice v Nitre, Nových Zámkoch a v Trnave. Rajonizácia nie je zákonom upravená, platí 

slobodná voľba lekára a v prípade neodkladnej ústavnej zdravotnej starostlivosti platí 

vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR a verejnej minimálnej sieti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej pacienti zo Šale spadajú pod galantskú nemocnicu. 

 Úcta darcom krvi 

  „Ten kto daruje krv, daruje život!“ 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža 28. septembra 2011 usporiadal hudobný 

koncert pre všetkých dobrovoľných darcov krvi. Darcov pozdravili slovenskí speváci i deti 

z miestnych škôl. 

Dňa 28. novembra 2011 sa uskutočnil Výročný aktív darcov krvi. Na aktíve si 103 darcov 

z okresu Šaľa prevzalo bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety Dr. Jána Janského 

a tiež pamätnú medailu Dr. Jána Kňazovického. 

Diamantovú plaketu si prevzal aj Šaľan Bc. Milan Mrlák. Za 120 násobné darcovstvo si 

pamätnú medailu Dr. Kňazovického prevzal 57-ročný Jozef  Mikulášik  zo Šale. Vzácnu 

tekutinu dáva s láskou k chorým od svojich 18 rokov. 

Odbery krvi organizuje v Šali raz za mesiac Hematologické- transfuzio-logické oddelenie 

v Šali s výjazdovou odberovou jednotkou z Nových Zámkov. 

Termín odberov je zverejňovaný formou letákov a cez médiá. 
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Biela pastelka 

Už po desiatykrát mali 21. septembra 2011 občania Slovenska i nášho mesta Šaľa možnosť 

prejaviť solidaritu so slabozrakými a nevidiacimi spoluobčanmi zapojením sa do verejnej 

zbierky- Biela pastelka. Akciu v uliciach nášho mesta zorganizovala Základná organizácia 

Únie nevidiacich a slabozrakých a študenti stredných škôl. 

 Ekologický program 

Pacienti Dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Šali spolu s lekárskym personálom 

vysadili v októbri 2011 v areáli strediska stromky čerešní, čím odštartovali na Slovensku 

nový ekologický program. 

 Stretnutia ľudí s doživotnou chorobou 

Klub KAAŠ Šaľa organizoval každý mesiac v roku stretnutia ľudí, ktorí trpia závislosťou na 

drogách, automatoch, alkohole a pod. alebo majú s touto chorobou skúsenosti. Stretnutia sú 

spojené s odbornou prednáškou a poradenskou službou zo strany lekárov a psychológov. 

 Poradňa pediatra 

Cestou časopisu Slovo Šaľanov sa každý mesiac prihováral rodičom detí, deťom, mládeži 

a ostatným obyvateľom odbornými radami detský lekár MUDr. Ladislav Szarka. Prístupnou 

formou poukazoval na možné ochorenia: 

1. Boj proti chrípke; 

2. Kašeľ- nie je choroba; 

3. Jarná únava; 

4. Infekcia- hnačky; 

5. Neznášanlivosť organizmu; 

6. Letné hnačky- prevencia; 

7. Úpal a prehriatie; 

8. Dieťa a kolektív; 

9. Chrípka a prechladnutie 

10. Vírusy; 

11. Pneumokoky- infekcie; 

12. Horúčka u detí; 
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Roľnícke družstvo Šaľa 

Šalianski poľnohospodári zberali v hospodárskom roku 2011 

• repku ozimnú zo  130 ha   výnos 3,2 t/ ha 

• jačmeň z   500 ha  výnos 4,3 t/ha 

• pšenicu  630 ha  výnos 6,0 t/ha 

žatevné práce začali už 2. júla 2011 a prebiehali do 18. júla 2011. Žatvu na 14 dní prerušil 

dážď. Úrodu i napriek zrážkam počas zberu, hospodári hodnotili ako veľmi dobrú. Kvalitný 

bol sladovnícky jačmeň, horšiu kvalitu mala potravinárska pšenica, čo zapríčinili zrážky  

(70mm) tesne pred žatvou. Tieto zrážky boli na prospech kukurici, slnečnici, sóji a cukrovej 

repe. 

 Duslo, a.s. Šaľa 

Duslo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku a počas 

svojej histórie sa vypracovalo a vyprofitovalo na výrobcu hnojív európskeho významu 

a globálneho dodávateľa gumárenských chemikálií. Je súčasťou medzinárodného holdingu 

Agrofert Holding, a.s., ktorý pôsobí v chemickom priemysle a potravinárstve. Aj podnik 

Duslo, podľa hodnotenia vykázal v krízovom roku 2009, keď sa prepadol dopyt po 

výrobkoch, stratu 12,8 mil. Eur. V roku 2010 sa situácia v predaji hnojív zlepšila a Duslo 

vykázalo zisk 20,5 mil. Eur. Výsledky mohli byť lepšie, nepriaznivo ich ovplyvnila 

mimoriadna udalosť a prerušenie výroby čpavku. Odhad straty na výrobe a predaji bol 18. 

mil. Eur a výdavky na odstránenie škôd na majetku 16,9 mil. Eur. 

Duslo vlastní aj akcie spoločnosti Istrochem, a.s. Bratislava a spoločnosť je jeho súčasťou. 
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Šport 2011 

Futbal- muži 

II. liga, jarná časť ročníka 2010/2011 

Po nelichotivom postavení v tabuľke- posledné miesto po jesennej časti, zastávala úloha: 

Zachrániť v Šali II. ligu! Ani zvýšené úsilie  hráčov nestačilo a futbalisti 28. mája 2011 po 

deviatich rokoch zostúpili do III. futbalovej ligy- západ. 

Konečná tabuľka 

1. Trenčín   33 22 6 5 77:30  72 bodov 

2. – 10.  Rimavská  Sobota; Petržalka, Michalovce, Senec, Liptovský Mikuláš, Moldava 

nad Bodvou, Dolný Kubín, Lučenec, Ružomberok B 

11. Slovan Duslo Šaľa  33 9 6 18 24:44  33 bodov 

12. Púchov   33 6 4 23 24:77  22 bodov 

Anton Dragúň odstúpil z funkcie trénera. 

III. futbalová liga, jesenná časť ročníka 2011/2012 

V novom ročníku a v novej súťaži začali futbalistov viesť tréneri 

Dušan Liba a Ondrej Takács- pomocný tréner. 

Prípravu na novú sezónu začali 21. júna 2011, úvodné kolo súťaže sa odohralo v júli 

a posledné kolo jesennej časti sa hralo 5. novembra 2011. 

Tréner Dušan Liba vyjadril spokojnosť s výkonom kolektívu v ktorom zostalo 

z predchádzajúceho kolektívu len päť futbalistov. 

Postavenie v tabuľke v jesennej časti: 

1. TJ Slovan Duslo Šaľa  15 11 0 4 32:16  33 bodov 
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2. – 16. Slovan Bratislava, jun.;  FK Šamorín;  Pezinok; Trnava B; Nové Mesto; Sereď; 

Dunajská Streda; Vráble; Nové Zámky; Púchov; Vrbové; Nitra, jun.; Topoľčany; 

Nemšové; Moravany. 

Za Viliamom Krištofom 

Viliam Krištof, šalianska brankárska legenda, familiárne nazývaný „Mákoš“, dokázal 

počas svojej viac ako dvadsať- ročnej bohatej brankárskej kariéry vo farbách šalianskeho 

futbalového oddielu vybojovať množstvo víťazných súbojov, jeden však prehral. 

Nedokázal zvíťaziť nad ťažkou chorobou, ktorej vo veku 63 rokov v novembri 2011 

podľahol. 

  Česť jeho pamiatke! 

Futbal- ženy: 1. liga 

Jarné, odvetné zápasy ročníka 2010/2011 sa odohrali od 26. marca 2011 do 7. mája 2011. 

Do finálového stretnutia play-off sa prebojovali: 

Slovan Duslo Šaľa a Slovan Bratislava. 

1. zápas: 8. jún 2011  2:1;  2. zápas: 11. jún 2011  0:1 

Konečné poradie: 1. Slovan Bratislava- majster Slovenska 

        2. FK Slovan Duslo Šaľa 

          3. FK Žilina 

        4. FK Topoľčany 

Slovenský pohár: Futbalistky Duslo Šaľa postúpili do semifinálových bojov, kde sa stretli 
so Slovanom Bratislava a prehrali 1:0 a 3:0. 

Bratislava víťastvom nad Topoľčanmi získala Slovenský pohár 2011. 
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Futbalové prvoligové žiačky FK Slovan Duslo Šaľa  sa môžu pochváliť pekným 
druhým miestom v tabuľke ligovej sezóny 2010/2011 za FK Žilina a pred Slovanom 
Bratislava. Súťaž hralo 10 kolektívov FK. 

2. FK Slovan Duslo Šaľa (ž.) 18 14 1 3 93:15  43 bodov 

 

I. futbalová liga- ženy, jesenná časť súťaže 2011/2012 

V jesennej časti futbalistky odohrali 10 kôl a v tabuľke sú na 2. mieste. 

Hádzaná- ženy WHIL, ročník 2010/2011, odvetná časť.  

Šalianske hádzanárky vstúpili do súťažných bojov predohrávkou už 8. januára 2011. Súťaž 
pokračovala   až  do  9.apríla  2011. 
Konečná tabuľka medzinárodnej súťaže WHIL: 
1. Slávia Praha   26   22   0   4   817:644   44 bodov 
2.-3. Iuventa Michalovce; Zlín 
4. Slovan Duslo Šaľa  26   16   3   7   736:692   35 bodov 
5.-14.Veselí n/ Moravou, Bánovce, Olomouc, ŠKP Bratislava, Písek,  Most, Trenčín, Poruba,
 Partizánske, J. Hradec 
 
Semifinále slovenského play-off: Šalianske hádzanárky zdolali Bánovce dvakrát- 24:19 a 
21:20 a  Michalovce  Bratislavu-      32:21  a  34:21 
Finálové stretnutia: Slovan Duslo Šaľa- Iuventa Michalovce, zvládla v sérii zápasov 
lepšie Iuventa a po troch víťazstvách získala v play-off  

1. miesto- Iuventa Michalovce;  

2. miesto Slovan Duslo Šaľa; 

 3. miesto Bánovce;   

4.  miesto  ŠKP  Bratislava 
 
Jesenná časť súťaže WHIL- ročník 2011/2012- tréner: Michal Lukačín 
Od 30. augusta do 17. decembra 2011 sa odohralo 12 kôl- postavenie v tab. 
     2. Slovan Duslo Šaľa  12   9   0   3   327: 269   18bodov 
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Slovenský pohár 2011/2012. Pohárové zápasy sa odohrali v decembri 2011. 

Hádzanárky Dusla sa prebojovali do finále SP cez Nitru-Sereď 46:27 a Iuventu Michalovce 
24:20, kde prehrali s HK Partizánske 26:20. 

Turnaje 2011:  Memoriál JUDr. Jašíka, Partizánske, 6.8.2011- 1. miesto; 

 Pohár gen. riaditeľa a.s. Duslo Šaľa, august 2011, 16. ročník- 2. miesto; 

O Pohár mieru, Olomouc, 20. august 2011- 4. miesto; 

Hádzaná muži –HK Duslo Šaľa- I.liga ročník 2010/2011 

Úspešnú jeseň hádzanári potvrdili dobrými výkonmi v odvetných zápasoch aktuálneho 
ročníka a odmenou im bolo druhé miesto v tabuľke za HK Prešov B. 

V jesennej časti ročníka 2011/2012, v ktorej do 3. 12. 2011 odohrali 10 kôl, získali za štyri 
víťazstvá 8 bodov a v tabuľke im patrí 7. miesto. 

Úspešnú činnosť vykazujú i hádzanárske nádeje, ktoré hrajú: 

I. ligu starších žiačok; 

I. ligu mladších žiačok; 

I. ligu dorasteniek. 

 

Fortuna- sponzor hádzanárok a reklamný partner 

V závere roka 2011 generálny riaditeľ stávkovej kancelárie 

   FORTUNA SK, a.s. 

Milan Aľakša a prezident klubu HK Slovan Duslo Šaľa Karol Ember podpísali „Zmluvu 
o podpore hádzanej v Šali.“ Ide o podporu klubu, ktorý je 9-násobný majster Slovenska, 3- 
násobný majster bývalého Československa a úradujúci vicemajster Slovenskej republiky. 
Finančné zdroje budú použité na reprezentáciu a predovšetkým na podporu mládežníckych 
a žiackych hádzanárskych družstiev. 
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Atletika- Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa 

22.1.  Halové majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v atletike, Bratislava 

• Atletické oddiely (AO) Slovenska; 
• výsledky AO Duslo: 1x1. m.- 800m; 1x2.m.; 1x4.m.-400m; 

12.3.  Halové majstrovstvá Slovenska, Bratislava-hala Elán 

• AO Duslo: 1x1.m. Patrik Garaj- Majster Slovenska- 800m; 1x(2.;5.;8.m.); 

13.  a 28.5.  Majstrovstvá západoslovenskej oblasti Trnava a Nitra 

• mladší žiaci a žiačky; starší žiaci; dorast a juniori AO; 
• AO Duslo: 2x1m. (300,600) m, 4x2.m.; 5x3.m.; 

30.6.   Memoriál Jána Mutkoviča a Milana Melicherčíka- 10. ročník, Šaľa 

• žiaci škôl mesta Šaľa a obcí okresu Šaľa; 
• poradie úspešnosti ZŠ: 1. Ľ. Štúra; 2. J. Hollého; 3. J.Murgaša; 4.J. Cígera 

Hronského; Vlčany; Bernolákova ul.; Gymnázium; 8. Trnovec; 

Jesenná atletická sezóna 

september 2011: 

  Majstrovstvá Slovenska žiakov- Košice. Dvojica šalianskych atlétov získala tri  
 medailové umiestnenia. Patrik Garaj vynikal v kategórií starších žiakov v   
 disciplínach 300 a 800 metrov. 

Hľadáme nového Jozefa Plachého. Finálový pretek dlhodobej súťaže sa uskutočnil 
v Dubnici nad Váhom a zúčastnila sa ho Šaľanka Simona Takácsová, ktorá v behu na 
600m vytvorila časom 1:46 min. žiacky osobný rekord; 

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov vo viacbojoch sa konali v Nových Zámkoch. 
Simona Takácsová na majstrovstvách potvrdila atletickú všestrannosť, keď v päťboji 
obsadila druhé- strieborné miesto. Disciplíny: 60m- prekážky; hod kriketovou 
loptičkou; 60m-beh; skok do diaľky; beh 800 metrov; 

október 2011: 

Majstrovstvá okresu Šaľa v cezpoľnom behu- Šaľa, medzihrádzový priestor. Potešila 
účasť žiakov a žiačok zo všetkých stredných škôl v Šali a účasť športovcov iných 
športových odvetví; 

december 2011: 

  Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu- Dudince; Šaľania 1x (2.;6.;20.miesto). 
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Klub športového plávania Tritón- plutové plávanie a plávanie pod vodou 

Šalianski plavci, ktorí sa svojimi výkonmi zaraďujú medzi popredných domácich 
a svetových plavcov sa v roku 2011 zúčastnili na pretekoch: 

4.-5.3. Svetový pohár- Maďarsko; 12 krajín, 40 klubov; získali 2x (2.,3.m); 

19.3.  Pohár Iuventy- Bratislava; 3 štáty, 29 plavcov; 3x1.; 3x2.; 1x (3.,4.); 

2.-3.4. Svetový pohár- Taliansko; 12 štátov, 57 klubov; 7x1.; 7x2.; 1x(4.,6.);5x3.m.; 

1.5.  Svetový pohár- Poľsko; 10 štátov, 35 klubov; 3x1.m.-150 bodov; 

4.6.  Svetový pohár- Španielsko; 11 štátov, 30 klubov; 6x medaila; 

11.6.  Majstrovstvá SR- Šaľa; SR,ČR, 8 klubov; 12x1.;13x2.;9x3. miesto 

25.6.  Svetový pohár- Rakúsko; 11 štátov, 31 klubov; 3x1.;7x2.;6x3. miesto 

6.  Juniorské majstrovstvá Európy v Maďarsku- Miškolc 

29.10.        4 plavci z Tritónu; 2x3.; 1x7. miesto 

29.10.  Memoriál Petra Ladiča- 39. ročník- Otvorenie sezóny 2011/2012 

     -Bratislava SR,ČR  4ČR 14x1.; 10x2.; 2x3 miesto 

5.11.   Plavecká liga -Bratislava SR   7x(1.;2.m.); 3x3.miesto 

10.12.  Plavecká liga -Šaľa SR    8x(1.;2.m.);5x3. miesto 

  Vianočný trojboj - Bratislava SR   8x(1.;); 4x(2.;3.) miesto 

  Vianočná cena a Pohár primátora mesta Zvolen  

a Memoriál Oldřicha Vdolečka 9. ročník 

     5 štátov 17 klubov; 24x1.m.; KŠP 1. miesto. 

Športový strelecký klub Šaľa 

22.1.  Slovenská strelecká extraliga- prvé kolo a Cena primátora mesta; 

• 460 strelcov z 50 oddielov Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska; 

• vzduchové zbrane- pištoľ (VzPi), puška (VzPu); 

• výsledky šalianskych športovcov: 1x (1.;3.;4.;10. miesto); 
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5.-6.2. Krajské majstrovstvá a strelecká prvá liga; Šaľa 

• 25 streleckých klubov Slovenska a Maďarska; 

• výsledky- Šaľa: KM- 3x1.m.;2x(2.;3.m) ; I. liga- 3x1.m; 4x2.m.; 2x3.m.; 

19.-20.2. Národná strelecká liga mládeže; Holíč 

• 11 streleckých klubov Slovensko; 

• výsledky- Šaľa: 10x1.m.; 5x2.m.; 4x 3.m.; 1x4.miesto; ŠSK 1.  miesto; 

28.-29.8. Veľká cena Marína; Domaniža 

• 30 streleckých klubov Slovenska; 

• výsledky ŠSK Šaľa: 1X(1.;2.;3.;6.;10. miesto); 

30.8.  Majstrovstvá Slovenska v streľbe; Domaniža 

• 42 streleckých klubov, hostia z Anglicka; 

• výsledky ŠSK Šaľa : 3x(1.;2.m.); 4x3.m.; 1x(4.;5.;6.;10. miesto); 

28.-29.8. Veľká cena Manína; Domaniža 

• 30 streleckých klubov Slovenska; 

• výsledky ŠSK Šaľa: 1x (1.;2.;3.;6.;10. miesto); 

30. 8.  Majstrovstvá Slovenska v streľbe; Domaniža 

• 42 streleckých klubov, hostia z Anglicka; 

• výsledky ŠSK Šaľa: 3x (1.;2.m.); 4x3.m.; 1x (4.;5.;6.;10. miesto); 

29.-30.10. Slovenská strelecká liga a Memoriál Petra Kromera; Šaľa 

• 20 streleckých klubov, reprezentanti SR, vrcholoví športovci MVSR; 

• výsledky ŠSK Šaľa: 2x 1.m.; 3x 2.m.; 4x3.m.; 6x4.m.; 1x(5.;8.m.); 2x7.m. 

dec. 2011  Finálové stretnutie strelcov talentovanej mládeže Slovenska; Šaľa 

• 35 škôl z celého Slovenska, porovnávacia súťaž v streľbe zo vzduchových 

zbraní- pištoľ 40, puška 30; 
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• výsledky šalianskych strelcov: 1x1.m.; 1x2.m.;2x3.miesto; 

• Podujatie navštívil prezident Slovenského streleckého zväzu Miloš Benca, 

ktorý najlepším strelcom odovzdal poháre a vyznamenanie za dlhoročný 

obetavý prístup pri práci s talentovanou mládežou a za organizovanie 

vrcholových streleckých podujatí riaditeľovi ZŠ Jána Hollého v Šali 

Jánovi Minárovi. Vyslovil poďakovanie a uznanie Františkovi Liptaimu 

a Ľudovítovi Kováčovi, ktorí v školskom športovom stredisku mládeže 

pôsobia. 

Doplnok: 

2.4. Majstrovstvá Trnavského kraja; Holíč 

• strelecké kluby Slovenska; 

• výsledky šalianskych strelcov: 7x1.m.; 4x2.m.;3x3.m; 2x4. miesto; 

9.4.  Mládežnícke majstrovstvá Slovenska; Modrý Kameň- Krtíš 

• 30 streleckých klubov Slovenska; 

• výsledky šalianskych strelcov: 5x1.m.; 2x2.m.; 1x4.miesto; 

Cena prezidenta Slovenského streleckého zväzu 

• 1. miesto: ŠSK Šaľa; 2. miesto: Prešov; 3.miesto: Vištuk; 

21.5. Slovenská strelecká liga; Šaľa- strelnica 

• 26 streleckých klubov Slovenska; 

• výsledky ŠSK Šaľa: 4x1.m.; 7x2.m.; 3x3.m.; 4x4. miesto; 
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Karate- Karate klub pri TJ Slovan Duslo Šaľa 

19.3.   Pohár federácie, Šaľa- Športová hala 

• účasť 15 slovenských klubov; 

• výsledky klubu Duslo: KATA-3x (1.;2.m.); 1x(3.;5.m.); 2x4. miesto; 

KOBUDO- 1x (1.;3.;4.m.); 3x2. miesto; 

15.-17.4. X. Europa Karate Cup- Poľsko, Dobrova Gornicza 

• 10 státov sveta, 28 klubov, 5 členná výprava z TJ Duslo Šaľa; 

• TJ Šaľa: 7x1.miesto; 1x(3.;4.m.); Karate klub- 8. miesto; 

4.6. Medzinárodný turnaj Slovakia- Open , Stupava 

• 300 karatistov z 5 štátov Európy; 7 karatistov zo Šale; 

 

24.9.   Pohár federácie- I. kolo- začiatok novej sezóny, Veľký Krtíš 

• 10 klubov Slovenska, 270 súťažiacich (9 súťažiacich z TJ Duslo); 

• TJ Šaľa: 10x 1.m.; 7x2.m.; 5x3.m.; 1x1.m. družstvo; klub TJ Šaľa 3.m.; 

5.-9.10. Majstrovstvá Európy- Maďarsko- Gyór 

• 18 štátov v tom 8 členná skupina šalianskych karatistov; 

• TJ Šaľa: 1x(2.m.; 4.m.); 2x3.miesto; 

10.   Pohár mesta Hurbanovo, Hurbanovo 

• 2 kluby z Maďarska; karatisti slovenských klubov 

• TJ Šaľa: 5x1.m.; 3x2.m.; 2x3.m.; 1x5.m.; Karate klub TJ Slovan Duslo, 

Šaľa bol vyhlásený za najlepší a získal „Pohár mesta Hurbanovo“; 

29.10.  Majstrovstvá sveta v karate a bojových umeniach – Taliansko, Marina di Carra, 

usporiadateľ Word Traditional Karate Asociation (WTKA) 

• 80 krajín sveta ; 4000 súťažiacich; 56 karatistov zo SR – 4 Šaľania: 

Ľudovít Kocsia; Boris Bleho; Marcel Rozsíval a Samuel Abrahám; 
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• TJ Šaľa : 6x1 m.; 3x2 m.; 2x3. miesto; na tatami 18 medailových miest; 

Karatisti u primátora mesta 

Primátor mesta Šaľa Martin Alföldi prijal v obradnej sieni MsÚ úspešných Šalianskych 

reprezentantov, trénerov a funkcionárov oddielu karate TJ Slovan Duslo Šaľa, aby im 

poďakoval a ocenil ich športové výkony, ktorými šíria dobré meno mesta doma, na 

Slovensku a za hranicami Slovenska. 

Primátor mesta osobitne vyzdvihol výsledky dosiahnuté na majstrovstvách Slovenska, 

Európy a Karate Cupe  v Poľsku, ale predovšetkým na Majstrovstvách sveta v Taliansku. 

Ocenil prácu trénerov a vedenia oddielu. 
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Voltíž 

16.4.  Slovenský voltížny pohár, SOUP Šaľa – otvorenie voltížnej sezóny 

• voltížni pretekári Slovenska; 

• SOUP : deti – 1 x (1.; 2. m.); juniori 3 x (1.m., 3.m.); 1x 2.m.; 1x2. m., 

seniori 1x1., 3x3.m.; 

21.5.  Slovenský voltížny pohár, Čierna Voda 

• voltižéri Slovenska a Ruska, kar. deti, juniori, seniori; 

• SOUP: 5x1 m., 3x2.m; 2x 3.miesto; 

4.6.  Slovenský voltížny pohár, Nitra – jazdecký areál na Kyneku; 

• celá voltížna elita Slovenska – nominačné preteky na majstrovstvá 

Európy; 

• SOUP : 6x1.m.; 3x (2.; 3. miesto); 

17.-19.6. Medzinárodné voltížne preteky. Slovenské jazdecké dni, Pezinok – Rozálka 

• voltižéri z Česka, Fínska, Holandska, Poľska, Nemecka, Belgicka, 

Maďarska 

• najúspešnejšia krajina – Slovensko 2x1.m.; 3x2.m.); 

• SOUP: 1x1.m. – zlatá medaila; 1x (2.; 4.; 8.; 25 m.); 2x (5.; 6. miesto); 

8. – 9.10. Voltížne majstrovstvá Slovenska, Šaľa – areál SOŠ Šaľa 

• slovenské voltížne družstvá všetkých kategórií; 

• SOUP: deti 2x1.m.; 1x(2.;6.m.); 1x7.m.;  juniori 2x (1.; 3.m.); 1x2.m. 

skupiny 1x (1.;2.m.); seniori 1x (1.;2.;3.m.); dvojice 1x (1.; 3. 

miesto,); 
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Kolky 
15.1.   Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, Šaľa- Mestská kolkáreň 

• 6 kolkárskych oddielov Nitrianskeho kraja; 

• kategórie- muži, ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky; 

• šalianski kolkári získali 3x1. miesto (ženy, juniorky, žiačky) a 4x 2. 

miesto; 

Kolkárske družstvá TJ Slovan Duslo Šaľa sú registrované v ligových súťažiach: 

1. liga TJ Slovan Duslo Šaľa A, roč. 2010/2011- 10. miesto zo 14 

2. liga    Šaľa B   8. miesto zo 16 

3. liga    Šaľa C,D 

Rok 2011 bol úspešný pre šaliansku kolkársku mládež. V záverečných náročných turnajoch 

majstrovstiev Slovenska v kategórii žiakov v Pobedíne, dorastencov v Podbrezovej 

a juniorov v Trstenej, získali finálové umiestnenie: 2x2.miesto a 3x5. miesto; 
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Udelenie ocenení za športové úspechy 

Slávnosť vyhodnotenia úspešných športovcov mesta Šaľa za rok 2010 sa uskutočnila 6. 

apríla 2011 v obradnej sieni mestského úradu. Ceny za športové úspechy dosiahnuté doma 

i v zahraničí, odovzdal jednotlivcom i kolektívom primátor mesta Martin Alföldi a predseda 

komisie mládeže, kultúry a športu, Július Morávek. 

1. kategória: Jednotlivci- mládež 

Petronela Ivaničová  tanec 

Adam Lukáš   voltíž 

Koloman Polgár   streľba 

Tibor Bartoš   atletika 

2. kategória: Jednotlivci- dospelí 

Ľudovít Kocsis   karate 

Adrian Tóth    voltíž 

Alexander Nagy   modelárstvo 

3. kategória: Kolektívy- mládež a dospelí 

Tanečná skupina   Jumping 

Seniorská skupina- voltíž TJ SOUP 

Štafeta st. žiakov 4x300m TJ Slovan, AO 

4. kategória: Osobitné ocenenia 

Andrea Bičová   TJ SOUP 

Rudolf  Petrikovič   HK Duslo 

Jana Hajdenová   TJ SOUP 

Marián Slabécius    TJ Duslo, karate 

Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov v Šali udelila ocenenia úspešným 

šalianskym športovým kolektívom, jednotlivcom športovcom i funkcionárom. 

Kolektívy: hádzaná muži; hádzaná mladšie žiačky; karate klub- TJ Slovan Duslo; voltíž- 

seniori; TJ Slávia SOUP; stolný tenis; TJ Tatran; TS Jumping; strelecký klub; ŠSK; Tritón; 

KŠP- športové potápanie; 
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Jednotlivci- športovci: Ľudovít Kocsis- karate, Simona Pileková- hádzaná, Adrian Tóth- 

voltíž, Juraj Vereš- hádzaná, František Liptai, ml.- streľba, M. Fülöp- Tritón, K. Kolárovská- 

streľba, A. Nagy- modelárstvo, J. Hanáková- Tritón, P. Osvald- tanec, V. Sýkora- tenis, T. 

Bartoš- atletika, Ž. Čemanová- hádzaná, P. Raška- futbal, A. Bičová- voltíž, M. Slabécius; 

Trénery a funkcionári: Radoslav Psota, Magda Kadúcová, Milan Mrllák, Ján Komjáthy, 

Peter Bachratý, Eva Kubíková, Tomáš Sedlák, František Liptai st., František Tóth; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1212 
 

1212 
 

Najlepší športovci kraja 2010 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica odovzdal koncom apríla 2011 

v Nitre 48 najúspešnejším športovcom, kolektívom a trénerom kraja diplomy, plakety 

a ďakovné listy. 

Medzi ocenenými nechýbali ani športovci mesta Šaľa. 

Michal Fülöp, Tritón- plutvové plávanie a plávanie pod vodou; 

Peter Bujna, TJ Slovan Duslo Šaľa- kolky; 

Tanečná skupina HVK- TK Jumping Šaľa; 

Slávia SOUP Šaľa- voltížne jazdenie; 

František Liptai ml.- Športovo strelecký klub Šaľa; 

Štefan Mika, KŠP Tritón Šaľa- tréner, plutvové plávanie; 

Ľudovít Kováč- Športovo strelecký klub Šaľa; 

Ľudovít Kocsis, TJ Slovan Duslo Šaľa- oddiel karate; 

 Najúspešnejší športovec Nitrianskeho kraja 2010 

  reprezentant Slovenskej republiky 

   majster sveta 2010 
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Kraj ocenil úspešných stredoškolákov 

Pred záverom školského roku 2010/2011 predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan 

Belica ocenil 52 najúspešnejších žiakov stredných škôl kraja v olympiádach a súťažiach. Za 

dosiahnuté úspechy v športe boli ocenení šalianski gymnazisti Roman Révay, Erika 

Urbánová, Dominika Egriová a Paulína Jankechová z Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali. 

Futbalistka roka 2010 

Futbalistkou roka 2010 na Slovensku sa na základe výsledkov ankety v ktorej hlasovali 

futbaloví odborníci- tréneri stala 

   Eva Kolenová, hráčka TJ Slovan Duslo Šaľa 

Ocenenie si prevzala v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Úspech v ankete 

bol pre ňu prekvapením, ale i zaslúženou odmenou za výborné výkony počas celého roka 

v materskom klube i v reprezentácii SR. 
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Záznamy v kronike mesta Šaľa za rok 2011 boli spracované na základe najdôležitejších 

udalostí a hodnoverných údajov zo života mesta. 

Kronika obsahuje 81 strán a to od čísla 1129 do čísla 1209. 

Kroniku zostavil a napísal 

    Mgr. František Adam 

     učiteľ 

Záznam za rok 2011 bol prerokovaný a schválený v komisii kultúry dňa 24.9. 2012 

 

 


