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Úvod do roku 2019

Rok 2019, rok, ktorý priniesol nový vietor v podobe novozvolených poslancov 
do Mestského zastupiteľstva v Šali. Tento rok možno považovať za omladenie 
zastupiteľstva, kedy sa poslaneckého mandátu chopili mladí ľudia, ktorí však 
v ničom nezaostávali a svoju prácu vykonávali s veľkým nasadením.
Jednou z priorít bolo pre mesto Šaľa dokončenie investičných akcií, ktoré začali 
ešte v roku 2018. Samozrejme, že mesto nechcelo zaostávať vo svojom rozvoji 
a spolu s poslancami mestského zastupiteľstva si určili hlavné úlohy mesta Šaľa 
na rok 2019: 
 • realizácia projektu CULTPLAY ihrisko MAJK - vytvorenie interaktívnych  
  prvkov, na ktorý dostalo mesto Šaľa grant vo výške 319 000 Eur
 • realizácia projektu bodovania CYKLOTRASY, na ktorý budú použité  
  prostriedky z fondov Európskej únie
 • ukončenie realizácie projektu REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH MEDZI- 
  BLOKOVÝCH PRIESTOROV SÍDLISKA VEČA V MESTE ŠAĽA
 • ukončenie realizácie projektu rekonštrukcie SPOLOČENSKÉHO DOMU  
  VEČA 
 • odkúpenie 116 BYTOV v rámci realizácie výstavby nájomných bytov  
  financovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva  
  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • a ďalšie
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Dôležité správy z januára

26. reprezentačný ples mesta Šaľa - plesovú sezónu v Šali odštartoval Reprezen- 
tačný ples mesta Šaľa, ktorý bol venovaný k storočnici vzniku Československa. 
Dňa 18. januára 2019 sa v nádherne vyzdobenej sále zabávali krásne dámy 
v róbach a páni v oblekoch. Hostiteľom večera bol primátor mesta Šaľa Jozef 
Belický. Na plese boli prítomní vzácni hostia - primátor mesta Galanta Peter 
Paška, ale aj bývalí primátori mesta Šaľa Alexander Szabó, Július Morávek 
a Tibor Baran. Moderátorkou večera bola herečka Veronika Paulovičová, 
hlavným hosťom večera bol spevák Martin Chodúr z Českej republiky.

Šalianska radnica s novým elektromobilom  - Šaľa rozšírila svoj vozový park 
o ďalší elektromobil. Pokračuje tak v „zelenom“ trende, ktorým chce prispievať 
k zlepšeniu životného prostredia v našom meste. Na kúpu mesto získalo financie 
z dotácie z Environmentálneho fondu vo výške takmer 30 tisíc Eur, z vlastných 
zdrojov doložilo približne 1 500 Eur.

Spoločenský dom vo Veči mení svoju tvár - práce na budove pokračujú podľa 
plánu. V chladných dňoch prebiehajú interiérové práce. Vymenili sa už okná, 
zateplila sa strecha a fasáda čaká taktiež na finiš. Práce sa realizovali na základe 
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SD Veča“.

Večianski hasiči majú dôvod na radosť - budova, v ktorej sídlia naši dobrovoľní 
hasiči, sa dočká opravy. Mesto na opravu získalo financie zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky vo výške viac ako 26 tisíc Eur. Za tieto prostriedky sa vymenia 
garážové brány, elektroinštalácia a uskutoční sa oprava stropu vo vnútri budovy. 
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Zasadnutia mestského zastupiteľstva v  Šali v roku 2019

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali viedol primátor mesta Jozef 
Belický v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 12/2011 – VII. a Uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. po nadobudnutí účinnosti. Program 
zasadnutí sa riadil podľa nasledovnej štruktúry: 

Časť I.
Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overo-
vateľov zápisnice a zapisovateliek.

Časť II. 
Interpelácie poslancov – poslanci MsZ v Šali podávali písomné a ústne interpelácie.

Časť III. 
Predkladané materiály
A. Informačné materiály a správy
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
C. Hospodárenie mesta
D. Majetkové záležitosti
E. Personálne záležitosti
F. Právne záležitosti
H. Rôzne

Časť IV. 
Ukončenie



1959

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 07. februára 2019

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta. Na úvod bolo prítomných 17 poslancov 
z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné. 

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne 
interpelácie poslancov, ktoré boli zamerané na chýbajúce technické služby v meste 
- zbieranie odpadu, demontáž a opravu poškodených prvkov. Ďalej sa riešila 
problematika priechodu pre chodcov na Nitrianskej ulici, nevynesené polopodzemné 
kontajnery, ktoré sú blokované nevhodne zaparkovanými autami, vyjazdené 
koľaje pri vývozoch, ale aj problémy s odpratávaním snehu či vývoz komunálneho 
odpadu. 

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály 
a správy:
 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok  
  2018 -  týkajúcej sa kontrolnej činnosti v subjektoch: Mestská knižnica  
  J. Johanidesa v Šali, MŠ ul. Družstevná, Mestské kultúrne stredisko  
  v Šali (kontroly plnenia opatrení), Mestský úrad Šaľa (kontrola plnenia  
  uznesení MsZ v Šali schválených v I. polroku 2018), Organizácia  
  sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (kontrola Nízkoprahového denného  
  centra v Šali).
 2. Správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra - ktorá  
  bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných  
  právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových  
  dotácií z rozpočtu mesta Šaľa. 
 3. Ústna informácia o možnosti výstavby zimného štadióna - ústnu  
  informáciu predložil pán Filip Fedák zo Slovenského zväzu ľadového  
  hokeja. Ako sám potvrdil, na konferencii organizovanej SZĽH v Šali  
  nadobudol  poznatok, že sa v našom meste veľmi chce hrať hokej. Začali  
  sa hľadať možnosti, aby bol v Šali vybudovaný a dostupný štadión 365  
  dní v roku hlavne pre školy, miestny hokejový klub a komerčné využitie. 
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  Po rozsiahlej diskusii s poslancami na záver pán primátor Jozef Belický  
  dodal, že sa k téme jedného dňa zastupiteľstvo vráti, je potrebné ale  
  spracovať podrobnejšiu víziu toho, ako získať tú štúdiu uskutočniteľnosti,  
  poprípade zaobstaranie si koncesného partnera pre úspešné vybudovanie  
  hokejového štadióna. 
 4. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.  
 5. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2018.
 6. Územný generel dopravy mesta Šaľa - ústnu informáciu predložil pán 
  Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., v ktorej informoval prítomných  
  o prácach, ktoré so svojím tímom vykonávali v roku 2018 v meste Šaľa  
  v oblasti dopravných prieskumov. V roku 2018 v rámci územného  
  generelu dopravy vykonali časť analýzy súčasného stavu, ktorý bol veľmi  
  náročný na zber dopravných údajov. Vykonali tri dopravné prieskumy  
  - prieskum automatického sčítania dopravy, prieskum smerovania dopravy  
  na ploche mesta a prieskum parkovania. Zdôraznil, že pri prvom  
  prieskume zažil prekvapenie, že intenzita na moste má viac ako 27 tisíc  
  prejazdov vozidiel denne! Túto situáciu vyrieši len obchvat mesta Šaľa  
  a upozornil aj na ďalšie niekoľkotisícové prejazdy v meste. Po prezentovaní  
  prieskumov a výsledkov pán Schlosser informoval o vykonaní ďalších  
  veľmi dôležitých prieskumov potrebných pre naplnenie plánu udržateľnej  
  mobility, a to v oblasti fungovania verejnej hromadnej dopravy na území  
  mesta  a v oblasti využitia dopravy domácnosťami na denno-dennej báze.
 7. Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve a ich dopad na Zmluvu  
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami medzi mestom  
  Šaľa a spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o. - k predloženej správe  
  sa vyjadril aj zástupca spoločnosti ENVI GEOS Nitra, s.r.o. Mgr. Tomáš  
  Sklenár. Informoval, že prišlo k niekoľkým legislatívnym zmenám,  
  pozornosť upriamil na zavedenie povinnosti zálohovania PET fliaš a zadanej  
  podmienky konceptu nakladania s odpadmi v roku 2016, ktorý bol  
  nastavený tak, že biologický odpad sa mal spracovávať na skládke  
  v dotrieďovacom zariadení. Zaviedol sa však princíp cirkulárnej ekonomiky,  
  ktorý bol Slovenskom prijatý a stanovuje aj jednoznačným stanoviskom  
  únie odklon od takého spracovania biologického odpadu na skládke.  
  Aj na základe vyslovenia názorov, že z hľadiska konceptu nakladania 
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  s odpadmi v meste Šaľa by nebolo rozumné pokračovať v nastavených  
  podmienkach a hrozby nepripravenosti neplniť záväzky, ktoré sú voči únii,  
  padli aj po diskusii názory nastaviť nový koncept nakladania s biologickým  
  odpadom, existujúcu zmluvu doplniť dodatkom alebo by malo prebehnúť  
  nové verejné obstarávanie pre zabezpečenie danej služby. Mestské zastu-  
  piteľstvo po týchto informáciách zobralo na vedomie legislatívne zmeny  
  v odpadovom hospodárstve a ich dopad na existujúcu zmluvu a odporučilo  
  rokovať so spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o. v intenciách príslušných  
  zákonov.
 8.  Informácia o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej  
  odkúpenie do vlastníctva mesta Šaľa - správu poslancom predložila  
  prednostka Ing. Jana Nitrayová. K informácii primátor Jozef Belický  
  doplnil, že mesto musí vydať svoje stanovisko ku kúpe a prevádzkovaniu  
  v čo najkratšom čase, pretože Duslo, a.s. po apríli roku 2019 prevádz-  
  kovať plaváreň už nebude. Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi  
  mesta viesť ďalšie rokovania za účelom získania iných zdrojov finan- 
  covania na odstránenie havarijného stavu strechy  krytej plavárne  
  s následným informovaním o výsledku rokovaní.

V časti týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny 
uznesení mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zmenu nariadenia č. 1/2017 
o sumách úhrady za sociálne služby a návrh Programu odpadového hospodárstva 
mesta Šaľa na roky 2016 - 2020.

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
žiadostí od občanov mesta Šaľa.

V časti týkajúcej sa personálnych záležitostí odznel návrh na zmeny delegovaných 
zástupcov zriaďovateľa - mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej 
školskej rady a návrh na voľbu predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu - keďže 
Mgr. Július Morávek odstúpil z funkcie predsedu, mestské zastupiteľstvo zvolilo 
na základe návrhu prítomných poslanca Petra Hlavatého za predsedu komisie 
kultúry a cestovného ruchu. Poslancov čakala aj voľba členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorú predložili už zvolení predsedovia komisií. Mestské zastupiteľstvo 
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po voľbe zvolilo  členov nasledovne:

1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky:
RSDr. Peter Gomboš, Bc. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
neposlanci: Silvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, 
Mgr. Irina Kostová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková, 
PhDr. Margaréta Zozuľáková 

2. Komisia kultúry a cestovného ruchu: 
Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková 
neposlanci: Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena 
Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová, 
Miroslav Schindler 

3. Komisia mládeže a športu:
Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros 
neposlanci: Igor Bleho, Jozef Holota, Ladislav Jaroš st., Jana Majdlenová, 
Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Karol Molnár, Ing. Patrik Ščasný 

4. Komisia ekonomická:
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi
neposlanci: Ing. Klaudia Antálková, Ing. František Botka, Miroslav Gera, 
Ing. Roland Grédi, Bc. Noémi Kubiková, Bc. Elza Melegová 

5. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy:
Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Peter Andráši
neposlanci: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Andrea 
Belzárová, Ing. Kristián Szekeres PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon 
Vincze

6. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák
neposlanci: Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav 
Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Vižďáková
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7. Komisia školstva:
Marek Molnár, Miloš Rehák, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ
neposlanci: Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar 
Mesárošová, Ing. Helena Psotová, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora 
Valentínová

Na záver sa primátor poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 1. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019. 
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Dôležité správy z februára

Slovenka roka Médiá a komunikácia - šalianka Zuzana Ferenčáková ako 
redaktorka Televíznych novín TV Markíza získala za svoju prácu nomináciu 
na 11. ročníku čitateľskej ankety Slovenska roka v kategórii Médiá a komunikácia. 

Mládežnícky parlament mesta Šaľa znova ožíva - po menších úpravách vo vedení 
sa u mládežníkov naplno rozbehla činnosť v rôznych oblastiach. Po zorganizovaní 
súťaže o najlepšie logo, mládežnícky parlament pripravil na začiatku februára 
akciu pod názvom Nočné korčuľovanie. Viac než 250 korčuliarov a návštevníkov 
si užilo podujatie pod holým nebom. 
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Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa 
uskutočnilo 28. marca 2019

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa. Na úvod bolo prítomných 20 
poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie 
poslancov, ktoré boli zamerané na požiadavky ohľadom opravy mestských 
komunikácií, upozornenia na zvýšený tranzit kamiónov cez mesto, na požiadavku 
osadenia kamier na stojiskách kontajnerov a veľa iných podnetov, ktoré môžu 
zlepšiť zivot v meste.  

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK zameranej na kontrolu hospodárenia  
  a nakladania s bytovým fondom majetku mesta Šaľa v spoločnosti  
  MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28.02.2019.
 4. Ústna informácia o stave zmluvných záväzkov so spoločnosťou  
  ENVI-GEOS. Informáciu predložil primátor mesta Jozef Belický. Týkala  
  sa existujúcej zmluvy s danou spoločnosťou, ktorá bola uzavretá na 10  
  rokov, ale po 3 rokoch a zmene legislatívy nie je možné zabezpečovať  
  služby v požadovanej kvalite. Tento stav nemohol nikto predpovedať.  
  Spoločnosť túto skutočnosť avizovala na poslednom mestskom zastu- 
  piteľstve. Napriek tomu, že prebehli diskusie medzi  mestom a spoloč-  
  nosťou, nepodarilo sa nájsť iné riešenie, len ukončiť tento zmluvný vzťah.  
  Na základe nepredvídania štátnych koncepcií bude tentokrát mesto  
  uzatvárať novú zmluvu s víťazom verejného obstarávania na 5 rokov.
  
V časti týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny 
uznesení sa prerokovávali návrhy nariadení o sumách úhrady  za sociálne služby 
a o výškach príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
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zariadeniach.

V časti týkajúcej sa hospodárenia mesta boli predložené nasledujúce materiály:
 1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019. 
 2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - poslanci po diskusii  
  a návrhoch za dobre vykonanú prácu schválili mesačnú odmenu vo výške 
  15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2018  
  do 31. 12. 2018. 

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
žiadostí od občanov mesta Šaľa a rôznych spoločností podnikajúcich na území 
mesta, ale aj návrh na úpravu nájomného v nových bytových domoch na ul. 
Kráľovskej kvôli započítaniu plochy balkónov.  

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo kúpne 
zmluvy a zobralo na vedomie výsledok verného obstarávania pod názvom:  
 - učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa - nákup  
  interiérového vybavenia, nákup didaktických pomôcok, nákup výpočtovej  
  techniky
 - multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa
 - revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste  
  Šaľa
 - hasičská zbrojnica Šaľa - Veča
 - havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa
 - čistenie mesta Šaľa

Primátor na záver informoval prítomných poslancov o možnosti budúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva v zrekonštruovaných priestoroch v Kultúrnom 
dome vo Veči a dodal, že ak všetko pôjde tak, ako má, bude veľmi potešený. 
Poďakoval sa prítomným za ich účasť a ukončil 2. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali v roku 2019. 
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Dôležité správy z marca

Prezident Slovenskej republiky navštívil Šaľu - 4. marca 2019 do Šale zavítal 
prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorého privítali detičky zo šalianskeho 
folklórneho súboru Šaľanček. Pána prezidenta čakal aj tradičný chlieb so soľou 
a z rúk primátora si prevzal milý darček v podobe keramického diela z pece šalianskej 
keramikárky Petry Sudorovej. Na pracovnom stretnutí s vedením mesta Šaľa 
sa preberalo viacero dôležitých problémov, hlavne problém zdravotníctva v Šali, 
ktorý spočíva vo fungovaní pohotovosti a neskorých príchodov sanitiek. Prezident 
Andrej Kiska pozitívne vnímal aj mieru nezamestnanosti v regióne a v meste Šaľa 
a potešil sa aj z výstavby nájomných bytov. Pán prezident sa po návšteve mestského 
úradu presunul na gymnázium, v popoludňajších hodinách ho čakalo stretnutie 
so starostami obcí okresu Šaľa a svoju návštevu mesta ukončil priamo u najväčšieho 
zamestnávateľa – Dusla, a.s.  

Šaliansky Maťko už po 26.-krát - krásna spisovná slovenčina, deti v krojoch 
z rôznych kútov nášho krásneho Slovenska, aj v tomto duchu sa niesol 26. ročník 
Šalianskeho Maťka J. C. Hronského, súťaže v prednese slovenských povestí. 
Podujatia sa zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, 
ktorý vo svojom príhovore ocenil deti, učiteľov, ale aj rodičov, ktorí vedú svoje 
deti s láskou k slovenskému jazyku. Dlhoročný organizátor Svetozár Hikkel 
uviedol, že už viac ako pól milióna detí sa zúčastnilo súťaže. Prednášajúci si môžu 
vybrať povesti od rôznych autorov a sú rozdelení do troch kategórií. 
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Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 23. apríla 2019

Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Danica Lehocká, PhD., zástupkyňa 
primátora mesta. Na úvod bolo prítomných 19 poslancov z 21 poslancov mestského 
zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné. Po schválení programu „mimo- 
riadneho zasadnutia“ sa uskutočnila voľba návrhovej komisie, určenie pracovného 
predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania, ktorá sa týkala majetkových záležitostí, bol predložený 
materiál: 
 1. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa  
  za zamestnaním do priemyselného areálu“ na základe zamerania  
  skutočného vyhotovenia diela. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo tento  
  návrh a jednohlasne schválilo kúpu pozemkov pod cyklotrasou a schválilo  
  uzatvorenie dodatkov k existujúcim nájomným zmluvám na pozemky  
  a nájomnej zmluvy. 

Na záver zástupkyňa primátora mesta dala do pozornosti, že sa blíži 1. máj a s tým 
súvisiaci aj program na amfiteátri. PaedDr. Danica Lehocká, PhD. sa poďakovala 
prítomným za ich účasť a ukončila 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
v roku 2019.
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Dôležité správy z apríla

Začala sa obnova vnútroblokov - v mestskej časti Veča nastal pracovný ruch. 
Obyvatelia sa môžu tešiť z nového multifunkčného ihriska na Cintorínskej ulici, 
ďalšieho ihriska a plochy s fit prvkami a detského ihriska na Slnečnej ulici.

Rozbehnuté práce aj v Šali - aj na druhej strane rieky Váh sa rozbehli práce, 
a to na Ulici 8. mája, kde mesto stavia nové multifunkčné ihrisko s umelým 
trávnikom, s mantinelmi a osvetlením. Výstavbu ihriska podporil Úrad vlády 
SR sumou 37 tisíc Eur. 

Zábradlie na šalianskom moste sa dočká výmeny - výmena zábradlia začali 
v decembri 2017, pokračovala o rok neskôr druhou etapou. Zostala však nevy-
menená časť zábradlia. Po rokovaniach s ministrom dopravy a vedenia mesta 
Šaľa prišla dobrá správa. Po príprave podkladov a súťaže na dodávateľa týchto 
prác príde k oprave aj zostávajúcej časti. 
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Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 16. mája 2019

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v mestskej časti Veča, 
v zrekonštruovanej budove Domu kultúry Šaľa - Veča. Zasadnutie otvoril a viedol 
primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo prítomných 18 poslancov 
z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné. 

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie 
poslancov, ktoré boli zamerané na kúpu kamery na Slnečnej ulici, kde bol založený 
už piaty požiar, ďalej na riešenie problému so zaparkovanými autobusmi a autami, 
ktoré parkujú na tráve, v križovatke a iné opakujúce sa podnety.  

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - zameraná tentokrát na plnenie opatrení 
  na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou hospodárenia v Mestskom  
  kultúrnom stredisku v Šali, na plnenie opatrení na odstránenie zistených  
  nedostatkov vyplývajúcich z kontroly plnenia uznesení Mestského  
  zastupiteľstva v Šali schválených v rokoch 2017 a 2018 a na kontrolu  
  plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly odvodu  
  dane za ubytovanie. 
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30.04.2019.
 4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018.

V časti týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny 
uznesení bola predložená Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 - 2020 za rok 
2018, návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania 
poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského 
zastupiteľstva“, ktorý bol novelizovaný na základe návrhu uznesenia a poslaneckého 
návrhu Mareka Molnára.
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V časti týkajúcej sa hospodárenia mesta bol predložený záverečný účet mesta Šaľa, 
rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa za rok 2018, doplnený o stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko 
ekonomickej komisie, ktoré odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný 
účet. Poslancom bol predložený aj vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019 
a žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu v celkovej 
výške 7 450,- Eur, ktoré schválili pre žiadateľov nasledovne:

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry v celkovej výške 
9 450,- Eur boli pre žiadateľov schválené mestským zastupiteľstvom nasledovne:

OZ Farao
Rada Šport o.z.
TJ Slávia SOUP Šaľa
Športový klub Stepné kozy zo Šale
HK Slovan Duslo Šaľa
Miestny kynologický klub Šaľa
TJ Slovan Duslo Šaľ a - Kolkársky oddiel
TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel nevidiacich a slabozrakých
TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate
TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel
Nordic Walking Team Šaľa
Klub športových potápačov Tritón Šaľa
Športový klub Hurrican Šaľa
Atletický oddiel ŠK ŠOG Nitra
Klub vodných športov Barakuda
FK Veča
FK Veča
Hokejový klub HK Mládež Šaľa
Spolu

300,- Eur
800,- Eur
800,- Eur
400,- Eur
600,- Eur
300,- Eur
300,- Eur
300,- Eur
550,- Eur
300,- Eur
250,- Eur
300,- Eur
350,- Eur
300,- Eur
300,- Eur
250,- Eur
250,- Eur
800,- Eur

7 450,- Eur
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Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 bol doplnený 
o návrh navýšiť účelovo viazanú rezervu na riešenie havarijných stavov školských 
budov vo výške 250 000 Eur získaním navýšením investičného úveru z 1 000 000 Eur 
na 1 250 000 Eur.

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
žiadostí od spoločností a občanov mesta Šaľa, schválilo zámenu pozemkov 
vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, 
a to z dôvodu majetkových vzťahov po výstavbe polyfunkčného domu City Park 
Šaľa.

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo zmluvy 
a zobralo na vedomie výsledok verejného obstarávania pod názvom:  
 - stavebné práce - učebne na 4 ZŠ (učebňa biochémie a polytechnická učebňa 
  na ZŠ Ľ. Štúra Šaľa, učebňa fyziky a učebňa jazykov na ZŠ J. C.  
  Hronského Šaľa, učebňa fyziky na ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa, učebňa 

Materské centrum Mamy mamám
OZ Večania
OZ Večania
OZ Maceva
Tanečný klub Jumping
Divadlo ASI
Divadlo Materinky
OZ LeGrácia
Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali
Spoločnosť Petra Pázmánya
Divadlo Šok
Csemadok - ZO Šaľa
Miestny odbor Matice slovenskej v Šali
Petra Sudorová
Spolu

500,- Eur
700,- Eur
400,- Eur
400,- Eur
600,- Eur

1 500,- Eur
1 500,- Eur

500,- Eur
800,- Eur
600,- Eur
500,- Eur
500,- Eur
550,- Eur
400,- Eur

9 450,- Eur
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  fyziky na ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským,  
  Šaľa
 - tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK
 - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa

Na záver zastupiteľstva sa primátor podelil o informácie o viacerých veciach. 
Prvou z nich bola nepríjemná správa. Týkala sa udelenia pokuty vo výške 339 150 Eur 
od Úradu pre verejné obstarávanie za zabezpečenie bytov. Voči tomuto rozhodnutiu 
sa však mesto bude brániť. Ďalej informoval o plavárni a stretnutí s generálnym 
riaditeľom Duslo, a.s. Petrom Bláhom a štátnym tajomníkom Ministerstva 
školstva Jozefom Göncim, ktorý sa zaujímal o situáciu ohľadom plavárne 
a vyjadril snahu pomôcť pri technickej spôsobilosti daného objektu. Po vystúpení 
verejnosti nasledovalo spustenie prezentácie o výstavbe a rekonštrukcii Kultúrneho 
domu vo Veči. Pán primátor pozval všetkých prítomných na Večianske slávnosti. 
Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia sa primátor poďakoval prítomným 
za ich účasť a ukončil 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019.
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Dôležité správy z mája       

100. výročie od založenia Československého Červeného kríža – naše mesto toto 
významné výročie oslávila v kongresovej sále Mestského úradu v Šali, ktorá 
sa zaplnila dobrosrdečnými členmi Slovenského Červeného kríža zo šalianskeho 
okresu. Po úvodných slovách viceprimátorky Šale Danice Lehockej a riaditeľa 
Územného spolku SČK v Galante Jozefa Fekulu sa prítomným prihovoril 
aj primátor Jozef Belický, ktorý je pravidelný darca krvi a podľa jeho slov je pyšný 
na to, že je členom tohto aktívneho celku. Na podujatí nechýbala ani predsedníčka 
Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Šali Veronika Kružlicová, 
ktorá vedie SČK v našom meste už dlhých 35 rokov. Pani Kružlicová je človek 
na správnom mieste, počas jej pôsobenia zachránila 5 ľudských životov. Dodala, 
že spolu je 9 262 darcov krvi, medzi nimi aj 20 členov škôlkarov, ktorí sú už 
od mladého veku vedení práve touto cestou.
 
Rokovanie o budúcnosti plavárne - za okrúhlym stolom na Mestskom úrade 
v Šali sa stretli všetci predstavitelia, ktorým záleží na osude plavárne. Pozvanie 
prijal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky Jozef Gönci, prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek 
a generálny riaditeľ chemickej spoločnosti Duslo, a.s. Petr Bláha. Ako uviedol 
primátor Jozef Belický, plaváreň ročne navštevuje takmer 46 000 plavcov, 
z toho 5 000 predškolákov a školákov. Mesto Šaľa má v pláne odkúpiť od spoločnosti 
Duslo a.s. krytý bazén, no na opravu už nezostanú žiadne finančné prostriedky. 
Cieľom rozhovorov bola snaha získať podporu a pomoc s opravou strechy plavárne 
priamo od štátu. Prítomní si rozdelili úlohy s jediným cieľom - pomôcť plavárni.

Šaľa opäť zelenšia -  v meste Šaľa bude vysadených 95 nových stromov. Pribudnú 
borovice, duby, hraby, lipy a javory. Vďaka projektu „Zelené obce Slovenska“ 
budú ulice Kráľovská, Nitrianska pred Spoločenským domom vo Veči, Hollého, 
ale aj vo vnútrobloku na Novomestského ulici opäť o niečo zelenšie. Výsadba 
stromov je financovaná z operačného programu Kvalita životného prostredia, 
maximálna výška podpory predstavuje 16 500 Eur. 

      1. Vína tiché biele suché
2. Vína tiché biele polosuché, 
 polosladké

4. Vína tiché ružové, polosuché,
 polosladké

6. Prírodné sladké vína bez 
 rozdielu farebnosti
7. Šumivé vína



1975

Večianske hody a slávnosti - Večianske slávnosti sa tento rok konali v dňoch 
17. 5. a 18. 5. 2019. Nechýbalo vystúpenie našich materských škôl, folklórnych 
súborov Šaľan a Važina, ale aj členov divadelného súboru Materinky. V neskorších 
hodinách si prišli na svoje milovníci rockovej hudby, napríklad Samuel Tomeček 
& Band, Helenine oči, Bukasový masív a zahrala aj skupina NO NAME.  Hodová 
slávnosť sa uskutočnila 19. mája 2019 na Pribinovom námestí vo Veči s bohatým 
kultúrnym programom pre deti a dospelých. O zábavu sa postarala skupina 
Kabát Revival a Cimbalová hudba Kotlárovci. Počas zábavy si detičky nechali 
vymaľovať svoje tváričky a zabávali sa aj pri modelovaní balónov.

Víno Terra Wag 2019 - už po piatykrát prišli do Šale milovníci vína. 
Na 5. ročníku sa stretli degustátori a pivniční majstri, ktorí vínam naozaj rozumejú. 
25 degustátorov bolo rozdelených do piatich komisii po 5 členoch. Komisie hodnotili 
vzhľad, čírosť a farbu, vôňu a chuť. Degustátori hodnotili celkom 237 vzoriek 
zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Talianska, Rakúska a Austrálie. 
Súťažilo sa v siedmich súťažných kategóriách s nasledujúcimi víťazmi:

      1. Vína tiché biele suché
2. Vína tiché biele polosuché, 
 polosladké

4. Vína tiché ružové, polosuché,
 polosladké

6. Prírodné sladké vína bez 
 rozdielu farebnosti
7. Šumivé vína

vína, ročník
Sauvignon, 2018

Cabernet Sauvignon
rosé, 2018

Zweigeltrebe rosé,
2018

Cabernet Sauvignon,
2017

Hubert Grand blanc

vinárstva
PD Čachtice

 

Peter Kukumberg 
vinárstvo

Michal Sadloň - 
vinárstvo

Hubert J.E.

NázovKategória

Ondrej Kožuch

Vinárstvo Golguz

Štefan Jancsó

3. Vína tiché ružové suché

5. Vína tiché červené suché

Pálava, 2018

Chardonnay, 2018
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Aj tento rok bol udelený titul Šampióna. Ten je udeľovaný v každej kategórii 
pri minimálnom počte 20 súťažných vzoriek. Šampiónmi sa stali: víťaz 1. kategórie 
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, 2. kategórie Ondrej Kožuch z Kráľovej 
nad Váhom a 5. kategórie Štefan Jancsó z Nededu. 
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Piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 27. júna 2019

Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Danica Lehocká, PhD., zástupkyňa 
primátora mesta. Na úvod bolo prítomných 20 poslancov z 21 poslancov mestského 
zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia 
sa uskutočnila voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, 
overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie 
poslancov. Týkali sa sieťových rozkladov na zrekonštruovanej ulici Komenského 
a tiež aj zle vykonanej práce vodárov pri skladaní liatinových uzáverov vody 
pri rekonštrukcii tejto ulice. Uzávery sú už polámané. Ďalej sa interpelácie týkali 
parkovania, chodníkov a rôznych podnetov od občanov, ktoré treba v meste spraviť. 

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK, ktorá bola zameraná na kontrolu  
  príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych  
  poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok  
  2019, ktorý bol doplnený o kontrolu poistných zmlúv v školských  
  zariadeniach návrhom poslanca Petra Andrášiho.
 3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 4. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska 
  v Šali za rok 2018.
 5. Informácia o nájme tenisového areálu Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom  
  Pázmáňa 55/26, 927 00 Šaľa.

V časti týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny 
uznesení bol predložený návrh novelizácie interného predpisu „Rozpočtové pravidlá 
mesta Šaľa“, návrh nariadenia mesta o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a v školských zariadeniach, návrh nariadenia mesta o určení
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výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa 
materskej školy a školských zariadení, ale aj dôležitý návrh na obstaranie Zmien 
a doplnkov územného plánu mesta Šaľa. 

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo zmluvy 
a zobralo na vedomie výsledok verejného obstarávania na výmenu PVC krytiny 
v Mestskej športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali. 

V bode rôznom sa prerokovali a schválili termíny zasadnutí mestského zastu-
piteľstva na 2. polrok 2019 nasledovne: 
 - 22. augusta 2019 
 - 19. septembra 2019 
 - 24. októbra 2019
 - 28. novembra 2019
 - 12. decembra 2019 - slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva 
  - Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa PaedDr. Danica Lehocká, PhD., 
zástupkyňa primátora mesta, poďakovala prítomným za ich účasť a ukončila 
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019.
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Dôležité správy z  júna

Oprava chodníka na Komenského ulici - v mesiaci jún prebiehala časť chodníka 
vytúženou opravou. Bol narušený koreňmi stromov, ktoré prerastali cez chodník 
a poškodili ho. Po jeho oprave bude napojený na ďalšiu zrekonštruovanú časť 
chodníka v blízkosti Pribinovho parku. 

Šaľa s novou hovorkyňou - na poste hovorkyne nastala zmena. Eriku Kollerovú, 
ktorá odišla na materskú dovolenku, vystriedala 25- ročná Dajana Hanesová. 
Nová hovorkyňa je známa z televízie RTV Krea. Ako sama uviedla, v meste Šaľa 
riešila rôzne problematiky v rámci svojho bývalého zamestnania, navštevovala 
naše podujatia či zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali.

Šaliansky jarmok - obľúbený jarmok sa tento rok konal 21. a 22. júna. Podujatia 
na počesť tradičných remesiel prebiehali na pešej zóne a na amfiteátri. Samozrej- 
mosťou bol pestrý program, ktorý bol venovaný každej vekovej kategórii. Účastníkov 
jarmoku potešili na amfiteátri vystúpenia žiakov základných škôl a súbory z našich 
družobných miest, ale aj Šalianska dychovka. Ťahákmi jarmoku boli Peter Šrámek, 
Lukáš Adamec, Le Payaco a nitrianski rockeri z Gladiátora. Sprievodné akcie 
prebiehali na Námestí  Sv. Trojice a v Dome ľudového bývania.
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Dôležité správy z  júla

Výmena riaditeľov - primátor mesta Jozef Belický, viceprimátorka mesta Danica 
Lehocká spolu s vedúcou Spoločného školského úradu v Šali Erikou Velazquézovou 
odovzdali menovacie dekréty novým riaditeľkám škôl.  Počas letných prázdnin 
na postoch riaditeľov už pôsobila Mgr. Katarína Grznárová (ZŠ J. C. Hronského), 
Mgr. Eva Aláčová (ZŠ Ľ. Štúra) a Mgr. Nora Valentínová, Dis. art. (Základná 
umelecká škola).

Návšteva zo Srbska - v Šali sme privítali delegáciu z Báčskej Palanky. Cieľom 
návštevy bolo nadviazanie družobného priateľstva a prehodnotenie možnej 
spolupráce medzi mestami. Navštívili Dom ľudového bývania a kaštieľ. Ďalej 
ich zaujímali projekty mesta. Večer navštívili aj vínny festival Víno Terra Wag. 
V srbskom mestečku bol postavený Slovenský dom.
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Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 22. augusta 2019

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo 
prítomných 16 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo 
uznášaniaschopné. Po schválení programu „mimoriadneho zasadnutia“ 
sa uskutočnila voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, 
overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odznela aj ústna 
interpelácia poslanca Petra Gomboša, ktorý vyjadril poďakovanie, že chodník 
na Hlbokej ulici bol opravený, z čoho majú radosť aj obyvatelia.

V tretej časti rokovania bola zastupiteľstvu v rámci informačných materiálov 
a správ predložená ústna informácia o príprave projektu „Kultúrny dom Šaľa“, 
ktorú predložil primátor mesta. Zhrnul všetky objekty, ktoré sa podarilo obnoviť 
z nenávratných finančných príspevkov a veľkou snahou je zrekonštruovať aj Kultúrny 
dom Šaľa. Rekonštrukcia je nevyhnutná, dožadujú sa jej aj občania, budova 
má reprezentovať kultúru. Po spracovaní projektovej dokumentácie sa náklady 
budú pohybovať na úrovni viac ako 4 miliónov Eur. Výzvy sú však maximálne 
do 2 miliónov Eur. V rámci výzvy mestu bolo schválených vo forme nenávratného 
finančného príspevku len 780 tisíc Eur, čo znamená polovica nákladov, ktorá 
je potrebná iba na fasádu, strechu a pochôdzne plochy. Problematiku rekonštrukcie 
primátor uzatvoril tým, že v septembri mesto predstaví poslancom všetky informácie 
a aj riešenie na rekonštrukciu a finančné zabezpečenie, bez ktorého sa obnova 
kultúrneho domu nemôže uskutočniť. 

V časti týkajúcej sa všeobecne záväzných nariadení, noriem mesta, zmien uznesení 
bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o udeľovaní 
ocenení mesta Šaľa predovšetkým v nastavení režimu tejto komisie.

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí sa mestské zastupiteľstvo na rokovaní
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zaoberalo kúpou dotovanej technickej vybavenosti - prípojky a rozvody NN a SLP, 
prípojky teplovodu a ostatnej technickej vybavenosti a kúpou 116 bytov bytového 
domu na ulici Kráľovská, súpisné číslo 2551. Ako primátor informoval prítomných, 
nové byty sú skolaudované, bolo im pridelené súpisné číslo a zvolaním tohto 
zastupiteľstva a schválením predloženého bodu sa splní aj požiadavka vyplatenia 
financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Ďalším bodom bol návrh na určenie výšky nájomného bytov v Sekciovom bytovom 
dome A, ale aj návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku 
na kúpu 1-izbového bytu na ul. Narcisová. 

Mestské zastupiteľstvo ešte prerokovalo návrh na zriadenie komisie mestského 
zastupiteľstva, určenie náplne jej práce, voľba predsedu, zriadilo komisiu 
pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, určilo jej náplň, za jej predsedu bol zvolený 
poslanec Ing. Tibor Baran a požiadalo pripraviť voľbu členov na najbližšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa primátor poďakoval prítomným za ich 
účasť a ukončil 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019.
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Dôležité správy z  augusta

Primátor Šale získal čestné občianstvo - Jozef Belický získal čestné občianstvo 
mesta Oroszlány. Ide o maďarské mesto, ktoré je od roku 1993 družobným 
mestom. Ako uviedol primátor mesta Oroslány Lazók Zoltán, s návrhom 
na udelenie čestného občianstva mesta súhlasili všetci poslanci a ocenenie bolo 
udelené za dobrú pracovnú úroveň a dlhodobé priateľstvo. Už ako náčelník mestskej 
polícii Jozef Belický založil v Šali tradíciu medzinárodného policajného futbalového 
turnaja, organizoval spoločné tábory pre deti zo Šale i pre deti z Oroszlánu, lyžovačky 
na Slovensku a pracoval na tom, aby sa vzťahy medzi Šaľou a mestom Oroszlány 
stále zveľaďovali.   

Dni Końskich so zastúpením Šaľanov - v našom ďalšom družobnom meste Końskie 
v Poľsku sa v polovici augusta konali výročné slávnosti mesta. Na oficiálnom 
otvorení Dni Końskich sa zúčastnil primátor mesta Šaľa Jozef Belický a poslanec 
MsZ v Šali Peter Hlavatý, ktorí s primátorom Końskie Krzystofom Obratańskim 
a ďalšími zástupcami odštartovali program slávností. Miestnym obyvateľom 
sa predstavil náš folklórny súbor Šaľan, ktorý si vyslúžil od prítomných srdečný 
potlesk. Mesto Šaľa nadviazalo spoluprácu s mestom Końskie v roku 2002. 
Odvtedy mestá pravidelne a vzájomne prezentujú svoje kultúry a tradície. 

Na návšteve v Zale - maďarskú obec Zala navštívil viceprimátor Róbert Tölgyesi 
a poslanec MsZ v Šali Ing. Marián Krištof, ktorí položili veniec pri príležitosti 
osláv 140. výročia  presťahovania osídlencov z nášho mesta. Obec Zala je vzdialená 
od Šale takmer tri hodiny autom. V roku 1879 sa do nej presťahovali naši občania, 
ktorí obec Zala založili. Nachádza sa v Šomoďskej župe a má rozlohu 924 hektárov. 
Dnes v nej žije približne 250 obyvateľov, z toho aj Šaľania. 

Dobrovoľní hasiči oslavovali - Dobrovoľný hasičský zbor Šaľa - Veča oslávil 
140. výročie svojho založenia vo veľkom štýle. Začali pochodom od hasičskej 
zbrojnice v nových uniformách a krásny program v Kultúrnom dome vo Veči 
ukončili ukážkou hasičského útoku. Súčasťou programu bola aj prezentácia
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o histórii dobrovoľných hasičov a odovzdávanie spomienkových plakiet. V roku 
1879 stáli pri založení Dobrovoľného hasičského zboru Šaľa - Veča (pôvodný 
názov Spolok hasičov) G. Grünner (učiteľ), Š. Tully (správca), V. Kadvan 
(richtár) a  J. Bory (obvodný notár). Spolok hasičov v minulosti vykonával 
preventívne prehliadky v obytných a rodinných domoch, chodili na zásahy, boli 
prví, ktorí vedeli pomôcť. Na čele dnešného DHZ Šaľa - Veča stojí predseda Ernest 
Hamar. Zbor evidoval v čase osláv výročia 42 dobrovoľných hasičov, z toho 11 žien. 
Hasičská  zbrojnica v poslednom období prešla rozsiahlou rekonštrukciou. 
Vymenila sa  strešná krytina s výmenou stropných hranolov, osvetlenia, elektrických 
zásuviek, vymaľovali sa priestory, vymenili sa okná, brány a plášť budovy. 
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Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 26. septembra 2019

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo 
prítomných 20 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo 
uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia sa uskutočnila voľba 
návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice 
a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie 
poslancov, v ktorých títo navrhovali svetelné signalizácie pre chodcov na križo-
vatkách ulíc Kráľovská, Agátová a ulíc Štúrová, tiež opravu chodníkov na ulici 
Bilickej, ktoré sú v dezolátnom stave, zaoberali sa kúpou defibrilátorov pre mestské 
kluby, ale aj úpravou otváracích hodín na športoviskách. 

 V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu tradične predložené nasledovné materiály 
a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra, ktorej  
  obsahom bola správa z kontroly uzatvorených poistných zmlúv v školách  
  a školských zariadeniach.
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019

Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, a to konkrétne 
monitorovacou správou hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019, východiskami 
a prioritami rozpočtu mesta na rok 2020. Poslanci po diskusii k tejto téme 
odporučili zriadenie pracovnej skupiny k tvorbe rozpočtu mesta Šaľa z predsedov 
komisií a výborov mestských častí a zamestnancov mestského úradu, ktorí tvoria 
rozpočet mesta Šaľa a jeho tvorbe sa budú venovať.

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
predložených žiadostí.
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Poslancov na tomto zasadnutí čakala aj voľba členov komisie pre udeľovanie 
ocenení mesta Šaľa. Po tajnej voľbe zastupiteľstvo zvolilo členov komisie nasledovne:
poslanci: Ing. Štefan Bartošovič, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková 
zástupcovia verejnosti: Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Ing. Jana Nitrayová, 
Mgr. Jozef Varsányi. Pán primátor poprial členom komisie správny výber 
kandidátov, ktorí budú hodní ocenení mesta. 

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo zmluvy 
a zobralo na vedomie výsledok verejného obstarávania pod názvom:  
 - oprava plochej strechy bytového domu na V. Šrobára 9, 11 v Šali
 - oprava plochej strechy objektu bývalej MŠ Palárika 396/3 v Šali
 - vybavenie nových učební na troch ZŠ v Šali (Základná škola s materskou  
  školou Jozefa Murgaša, Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska  4,  
  Šaľa, Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím  
  jazykom maďarským).

Primátor sa poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
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Dôležité správy zo septembra

V Šali sa konalo stretnutie členov Únie nevidiacich a slabozrakých - pri príležitosti 
verejnej zbierky Biela pastelka sa uskutočnilo dňa 18. septembra 2019 stretnutie 
členov šalianskej základnej organizácie.  Únia má približne 145 členov, ktorí 
sa pravidelne stretávajú na výborovej schôdzi a pri rôznych príležitostiach. 
Predsedom je Alojz Ricker. Aj 19. ročník verejnej zbierky, ktorá prebieha pomocou 
dobrovoľníkov v uliciach mesta, je určená pre tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej 
situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí 
so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na posky- 
tovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.

Dusláci sa zabávali - zamestnanci Dusla, a.s. sa už po šiestykrát zišli na obľúbenej 
súťaži vo varení guľášov. Do súťaže sa zapojilo až 24 tímov. Chutné guľáše 
ochutnával známy šéfkuchár Marcel Ihnáčák. Návštevníci sa výborne bavili, 
bol pre nich pripravený bohatý program. Súčasťou bol aj futbalový turnaj o putovný 
pohár generálneho riaditeľa Dusla, a.s. Cieľom tohto stretnutia je prispievať 
k zlepšeniu vzťahov na pracovisku, vzájomné spoznávanie sa a sceľovanie 
pracovného kolektívu. 

Vyčistené brehy Váhu - dňa 21. septembra 2019 bol Svetový čistiaci deň. Aj v Šali 
sa našli ľudia, ktorým záleží na čistej planéte a v tento deň, ktorý je významný 
pre životné prostredie, vyzbierali 33 vriec odpadu. 
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Dôležité správy z októbra

Úspešne zrealizovaný projekt - mesto vďaka projektu “Zelené obce Slovenska” 
vysadilo 96 nových stromov. Vysadené boli borovice, hraby, lipy, javory a duby. 
Nové stromy oživili štyri lokality v našom meste - na Kráľovskej ulici, medziblok 
na Novomeského ulici, medzibloková zástavba na Hollého ulici a na Nitrianskej 
ulici.

Mesiac úcty k starším - vyše 200 seniorov sa stretlo v estrádnej sále Kultúrneho 
domu v Šali. Mesto aj v roku 2019 pripravilo pre seniorov celomestské oslavy 
Mesiaca úcty k starším. 
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Ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 24. októbra 2019

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo 
prítomných 18 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo 
uznášaniaschopné. Po schválení programu sa uskutočnila voľba návrhovej komisie, 
určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie, odzneli ústne interpelácie 
poslancov, zaujímalo ich napríklad, v akom stave je začatie výstavby obchvatu 
v meste Šaľa, pýtali sa na počet domácností, ktoré sú pripojené na verejnú 
kanalizáciu, venovali sa starším interpeláciám, ale aj problematike výziev národného 
projektu na terénnych sociálnych pracovníkov.

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu tradične predložené nasledovné materiály 
a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra, ktorej  
  obsahom bola kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií v spojitosti 
  s poskytovaním sociálnych služieb v Krízovom centre na Partizánskej  
  ulici, č. 1032/1 v Šali (v nocľahárni, v útulku, v nízkoprahovom dennom  
  centre).
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorú zastupiteľstvo  
  zobralo na vedomie.

V druhej časti rokovania týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, noriem 
mesta, zmien uznesení bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, ktorý predložila vedúca ekono- 
mického oddelenia Ing. Alena Kiácová. Tento návrh bol predložený mestskému 
zastupiteľstvu z toho dôvodu, že poplatky za odpad v našom meste sa roky nemenili, 
no všetci sme nútení platiť stále vyššie poplatky za ukladanie odpadu. Ceny za tieto 
služby sa zvyšujú a treba nastaviť v systéme rovnováhu. Na jednej strane neklamať 
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občanov o skutočnej cene likvidácie odpadu, no na druhej strane občan nemôže 
prísť o rozvoj mesta. Poslanci to v rozhodnutí vôbec nemali ľahké. Po širokej 
diskusii a návrhoch, ako tento stav zmierniť, schválili všeobecné záväzné nariadenie 
v navrhnutom znení.

V podobnom duchu sa niesol aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šaľa o miestnom poplatku za rozvoj. Tento návrh sa týkal zavedenia novej dane, 
stavieb na bývanie, poľnohospodársku produkciu, stavieb na skladovanie, stavieb 
na podnikanie a podobne. Tento návrh bol prijatý. 

Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, a to konkrétne 
žiadosťou o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania 
zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní 
ochrany zvierat pre OZ O psíčkovi a mačičke vo výške 40,- Eur na jednu odchytenú 
a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 
2 000,- Eur. Poslanci v ďalšom pokračovaní podávali návrhy v rámci bodu “návrh 
výdavkov programového rozpočtu na rok 2020.” Svoje poslanecké návrhy podali:
 - Dominika Jarošová - navrhla navýšiť položku Starostlivosť o zvieratá,  
  a to o sumu 3 750,- Eur pre OZ O psíčkovi a mačičke, ktoré zabezpečuje  
  starostlivosť o zvieratá už niekoľko rokov
 - Peter Jaroš - navrhol zvýšenie položky Komunikácie o 10 000 Eur  
  ako rezervu pre prípadné neplánované rekonštrukcie chodníkov v roku 2020
 - Gabriela Lacková - navrhla zvýšenie položky v programe Kultúra na  
  dokončenie pamätníka obetiam komunizmu, ale aj zvýšenie financií  
  pre činnosť Mládežníckeho parlamentu v Šali v časti strategické plánovanie. 

Poslanci návrhy bez väčších zmien prerokovali a odporučili pripraviť návrh rozpočtu 
mesta Šaľa na rok 2020.

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
predložených žiadostí a schválilo na základe obchodnej verejne súťaže odplatný 
prevod mestského 1- izbového bytu na Narcisovej ulici.
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V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
zmluvy a zobralo na vedomie výsledok verejného obstarávania pod názvom:  
 - nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa
 - rekonštrukcia chodníkov v meste Šaľa
 - údržba a oprava chodníkov a cestných spomaľovačov
 - rekonštrukcia elektroinštalácie Základných umeleckých škôl v Šali.

V bode rôznom sa prerokovali a schválili termíny zasadnutí mestského zastu-
piteľstva na I. polrok 2020 nasledovne: 
 - 6. februára 2020 
 - 26. marca 2020 
 - 14. mája 2020 
 - 25. júna 2020

Na záver sa primátor poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 8. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019. 
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Deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 28. novembra 2019

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo 
prítomných 20 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo 
uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia sa uskutočnila voľba 
návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice 
a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie 
poslancov. Pýtali sa na stav Zmluvy o spolupráci s investorom o dobudovaní 
Hospodárskej ulice, na priebeh verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby 
obchvatu, na postoj mesta k projektu Centra cirkulárnej ekonomiky, ale aj na firmu, 
ktorá vykonáva servis verejného osvetlenia. 

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu tradične predložené nasledovné infor-
mačné materiály a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra, ktorej  
  obsahom bola správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta  
  k 30. 06. 2019.
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok  
  2020.
 3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorú zastupiteľstvo  
  zobralo na vedomie.
 4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2019.
 5. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských  
  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2018/2019  
  a stave v školskom roku 2019/2020.
 6. Petícia Proti výstavbe bytových domov v lokalite priestorovo funkčný  
  celok Nová Veča, priestorovo funkčná časť Nová Veča Juh, priestor  
  pod ulicou Fraňa Kráľa.
 7. Ústna informácia o pripravovanej výstavbe zimného štadióna, ktorú 
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  predložil pán Filip Fedák. Na mestskom zastupiteľstve sa zúčastnil  
  už druhýkrát a prítomným poslancom prezentoval možnosti výstavby  
  štadióna.

V druhej časti rokovania týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, noriem 
mesta, zmien uznesení boli predložené návrhy na obstaranie zmien a doplnkov 
územného plánu mesta Šaľa a územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa. 

Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, v ktorom 
sa prerokovávala úhrada straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2018 
s následným odporučením pre primátora mesta schváliť úhradu straty spoločnosti 
MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 104 379,67 Eur z ostatných kapitálových fondov. 

Predložený bol aj  vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019 spolu s návrhom 
na úpravu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019. Poslancov čakal najdôležitejší 
bod tohto zasadnutia, a to návrh rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 
s výhľadom na roky 2021 a 2022 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu mesta Šaľa. Rozsiahly materiál predložila prednostka MsÚ 
Ing. Jana Nitrayová. Poslanci po diskusii a rôznych návrhoch schválili návrh 
rozpočtu nasledovne:
 1. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2020 nasledovne:
 Bežné príjmy:      20 450 080 Eur
 Bežné výdavky:      20 027 585 Eur
 Rozdiel:       422 495 Eur
 
 Kapitálové príjmy:     1 498 050 Eur
 Kapitálové výdavky:      3 353 745 Eur
 Rozdiel:       -1 855 695 Eur
 
 Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:  21 948 130 Eur
 Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 23 381 330 Eur
 Rozdiel bez finančných operácií:  -1 433 200 Eur
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 Príjmové finančné operácie:  2 538 200 Eur
 Výdavkové finančné operácie:  1 105 000 Eur
 Rozdiel:      1 433 200 Eur
 
 Rozpočet na rok 2020 celkom: 
 Príjmy celkom:     24 486 330 Eur
 Výdavky celkom:    24 486 330 Eur
 Rozdiel celkom:     0 Eur
 
 2. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2020 podľa hlavných ekonomických kategórií  
  nasledovne:
 100 Daňové príjmy        11 488 000 Eur 
 200 Nedaňové príjmy        2 849 400 Eur 
 300 Granty a transfery       7 610 730 Eur 
 400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.  708 200 Eur 
 500 Prijaté úvery a fin. výpomoci     1 830 000 Eur 
 600 Bežné výdavky        20 027 585 Eur 
 700 Kapitálové výdavky       3 353 745 Eur 
 800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.   1 105 000 Eur 
 
 3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2020 v celkovej sume 747 310 Eur,  
  z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 188 110 Eur a príspevok z rozpočtu  
  mesta je vo výške 559 200 Eur.
 
 4. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach  
  poskytovania dotácií nasledovne: Futbalovému klubu Slovan Duslo  
  Šaľa vo výške 30 000 Eur, Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa  
  vo výške 17 000 Eur, Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške  
  38 000 Eur, HKM Slovan Duslo Šaľa vo výške 31 000 Eur, Futbalovému  
  klubu Veča vo výške 3 000 Eur, Tenisovému klubu vo výške 25 000 Eur.
 
 5. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 Eur  
  v rozpočte mesta na dobu neurčitú. 
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 6. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

 7. Prijatie investičného úveru vo výške 1 000 000 Eur v rozpočte mesta  
  na roky 2020 - 2021 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií.

 8. Ručenie za prijatý investičný úver blankozmenkou.

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
predložených žiadostí.

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
zmluvy a zobralo na vedomie výsledok verného obstarávania pod názvom:  
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyniek na MŠ Družstevná v Šali
 - rekonštrukcia elektroinštalácie na MŠ Družstevná v Šali.

V bode rôzne sa prerokovali návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa a schválili 
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre Ľudovíta Kováča a Imricha Šmidu.

Na záver primátor pozval všetkých na Katarínsku zábavu, ktorú organizuje mesto 
a tiež aj na mestský ples. Zároveň sa poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil  
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019. 
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Dôležité správy z novembra

Omega v Šali - 5. novembra zavítala do nášho mesta legendárna kapela Omega 
z Maďarska, ktorá odohrala svoj druhý koncert v Mestskej športovej hale v Šali. 
Prvý koncert sa uskutočnil v roku 1964 na šalianskom amfiteátri. Spolu 
so Šaľanmi si užili laserovú šou a zaspievali nestarnúce hity. 

Sprievod s lampášikmi - počas tretieho novembrového piatku sa v šalianskych 
uliciach rozsvietila približne stovka malých aj väčších svetielok. Konal sa tradičný 
Svätomartinský sprievod s lampášikmi, ktorý je spojený so sviatkom sv. Martina 
z Tours. Táto oslava svätca sa začala večernou svätou omšou so sviečkami v našom 
kostole, po nej sa rodiny s deťmi vydali na sprievod ulicami mesta s lampášikmi. 
Mnohí prišli s lampášikmi, ktoré si vyrobili svojpomocne doma.

11. 11. o 11:00 hodine - v rámci podujatia Týždňa slobody sa uskutočnila pietna 
spomienka na zosnulých vojakov zo Šale a Veče. Táto pamätná udalosť znamenala 
ukončenie krutej 1. svetovej vojny. Symbolom obetí je červený mak, práve preto 
sa tento deň nazýva aj Deň červených makov. Tento kvet dostali účastníci pietneho 
aktu. Pamiatku si prišli uctiť predstavitelia mesta, ale aj mladšie či staršie ročníky.  
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Desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šali 
sa uskutočnilo 16. decembra 2019

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo 
prítomných 17 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo 
uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia sa uskutočnila voľba 
návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice 
a zapisovateliek.

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto zasadnutí zaoberalo návrhom na poskytnutie 
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá bude použitá ako 
pomoc pri likvidácii následkov havárie ako prejav solidarity, že mestá vedia držať 
spolu a navzájom si pomôcť. Mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 
poskytnutie dotácie vo výške 3 000,- Eur z rozpočtu mesta na rok 2019 pre toto 
postihnuté mesto Prešov.

Na záver sa primátor poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 10. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019. 
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Ocenenia mesta Šaľa za rok 2019

Udelením ocenení si mesto každoročne uctieva prácu jednotlivcov, organizácií 
a spoločností, ktoré významným spôsobom prispievajú k propagácii, zviditeľňovaniu 
a rozvoju nášho mesta doma i v zahraničí. Za rok 2019 boli udelené nasledovné 
ocenenia: 

Ocenenie „Cena mesta Šaľa“ obdržali:
Ľudovít Kováč

za dlhoročnú aktívnu činnosť funkcionára, trénera, rozhodcu  a osobný prínos 
pre rozvoj športovej streľby v našom meste a  na Slovensku.

Imrich Šmida
za dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos v kultúrnom, spoločenskom 

a verejnom živote nášho mesta, v publikačnej a výtvarnej činnosti.

Ocenenie „Cena primátora mesta Šaľa“ obdržal:
Jozef Sklenár

za dlhoročnú aktívnu činnosť, osobný prínos a spoluprácu s médiami v oblasti 
športu a kultúry, propagáciu a zviditeľňovanie nášho mesta.
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Dôležité správy z decembra

Vianočné trhy v Šali - v Šali sa tradične uskutočnili šalianske Vianočné trhy, 
ktoré sa začali 11. decembra a končili 22. decembra. Návštevníci sa mohli tešiť 
na tradičné pochúťky, vianočný punč či horúcu čokoládu a medovinu. O kultúrny 
program nebola núdza. Postarali sa oň žiaci základných škôl, žiaci Základnej 
umeleckej školy v Šali, divadelný súbor Materinky, Šalianska dychovka, ale aj 
naše folklórne súbory Šaľan a Šaľanček, tanečný klub TK Jumping. Návštevníci 
mali možnosť vypočuť si Dominiku Starú a Martinu Schindlerovú. 

Vianočné trhy aj vo Veči - vianočné trhy vo Veči sa začali 5. decembra a trvali 
do 8. decembra. Rôzne kultúrne vystúpenia sa uskutočnili pred Kultúrnym 
domom vo Veči a začal sa príchodom Mikuláša. O program sa postarali deti, 
dospelí i seniori.

Adventný koncert - 7. decembra sa uskutočnil v kongresovej sále Mestského úradu 
v Šali Adventný koncert, ktorý organizovalo OZ Krédo v spolupráci s mestom 
Šaľa. Súčasťou tohto podujatia bolo vystúpenie Speváckeho zboru Krédo, Detského 
speváckeho zboru ZUŠ Šaľa a Speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena. 
Podujatie moderovala Adela Vinczeová. Na koncert bol vstup dobrovoľný. 
Finančným príspevkom mali diváci možnosť podporiť OZ miniBODKA. 
Podarilo sa vyzbierať 680 Eur, ktoré boli tomuto občianskemu združeniu 
odovzdané. 
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Organizácie mesta Šaľa
Organizácia sociálnej starostlivosti v Šali

Takmer 90 členný kolektív OSS poskytuje 9 druhov sociálnych služieb, pričom 
prijímateľmi ich služieb sú detičky v detských jasliach až po seniorov v denných 
centrách či v zariadení pre seniorov. 

Riaditeľ OSS
Ekonómka
Soc. pracovníčka
Soc. pracovníčka
Personalistka
Vnút. prevádzka

Dr. Ľubor Gáll
Mária Kurz

Mgr. Vlasta Vargová
Mgr. Andrea Kováčová

Oľga Sýkorová
Michaela Vvargová

Stredisko

Denné centrum 1
Denné centrum 2
Denné centrum 3
DC zdrav. postih.
Detské jasle „Lienka“
Domov SS „Kory“
Jedáleň ZPS
Nízkoprahové DC
Nocľaháreň
Útulok
Opat. služba
Centrum opat. služby Veča
Terénna opat. služba
Zar. pre seniorov

Náklady eur
klient/rok

257
117
47
82

8 250
7 871
1501
1 158
3 631
6 122
1 776
3 496
7 334
12 422

Klientov

126
86
75
74
6
9

56
111
17
10
32
4

54
20
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Druh hodnota
DHM - budovy

Dopr. prostriedky
Mat. zásoba

Ceniny

Majetok OSS k 31. 12. 2019
Druh hodnota

427 839,25
28 257,89
1 320,57
938,60

Dotácie - mesto
Štát

Výnosy
 

Výnosy
Náklady

Hospod. výsledok

Financovanie

OSS 2019

513 310
239 957
10 620

 
1 173 189

1 1611 869
11 999
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Domov dôchodcov Šaľa

Domov dôchodcov je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaz- 
nivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na vysokej 
úrovni opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti.

Riaditeľka
Sociálny úsek
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek
Prevádzkovo - ekonomický úsek
Stravovací úsek

PhDr. Janka Hušvétyová
Mgr. Andrea Šimková

Dana Sklenárová
Zuzana Hamarová

Jarmila Bánová

Popis udalostí a činností v roku 2019
Počet klientov
Počet diabetikov
II.st. inkontinencie
III.st inkontinencie
Utrpeli pád
Liečení psychot. liečbou
Dekubity vzniknuté v zariad.
Dekubity vzniknuté mimo
Dávkovanie liekov sestrami
Zaočkovaní proti chrípke

Počet obyvateľov z celkového počtu
80
35
15
34
10
46
0
5

76
76

Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti

Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia

Dopravné prostriedky

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe
2 947 325 Eur

102 207,32 Eur
34 235 Eur
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Celkom príjmy z toho:
vlastné príjmy 
štátna dotácia
dotácia mesto 

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku
1 088 239 Eur
355 000 Eur
388 800 Eur
80 000 Eur

Celkom výdavky z toho:
mzdy

odvody
služby

materiál
energie

1 004 649,36 Eur
373 859,87 Eur
234 160,19 Eur
48 866,33 Eur
75 548,87 Eur
67 233,83 Eur
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Mestská polícia Šaľa

Cieľom polície je poskytovať občanom mesta služby na ochranu a uplatnenie ich 
práv, navodenia pocitu bezpečia, ochrana majetku a presadzovanie rozhodnutí 
samosprávy do života mesta. 

Mestská polícia Šaľa dlhé roky pracuje s mládežou formou prednášok na základných 
a stredných školách zameraných na osvetu v oblasti činnosti mestskej polície 
a prevenciu pred drogami

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

Štatistick0 vyhodnotenie činnosti MsP v Šali za rok 2019
Priestupky

309
406
429
627
475
476
463
459
410
537
471
468

5530

Pokuty
309
406
429
627
475
476
463
459
410
537
471
468

5530

Suma - Eur
765
810
780
1100
1170
800
778
860
940
1480
1210
970

11 663
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Mestská knižnica Jána Johanidesa Šali

Mestská knižnica je samostatná rozpočtová organizácia, ktorá vznikla na základe 
Zriaďovacej listiny v roku 2009. Hospodári so schváleným rozpočtom a s finančnými 
prostriedkami získanými formou dotácií. Mestská knižnica plní úlohu kultúrno- 
vzdelávacej inštitúcie a predmetom jej činnosti je doplňovanie, uchovávanie, ochrana 
a sprístupňovanie knižného fondu.
 
V roku 2019 bolo v Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali evidovaných 
124 000 knižných jednotiek v hodnote 321 025 Eur. V priebehu roka pribudlo 
do knižnice 871 nových kníh v hodnote 8 671 Eur. Až 177 kníh získala knižnica 
ako dar, 685 kníh bolo zakúpených a 9 kníh bolo náhradou. Vyradených bolo 
353 kníh v celkovej hodnote 759 Eur. Aktívny fond knižnice predstavuje 50 233 
knižničných jednotiek, ktoré majú celkovú hodnotu 251 203 Eur. 

V roku 2019 sa knižnici podarilo získať dotácie v hodnote 1 500 Eur z Fondu 
na podporu umenia. Z tohto projektu bolo zakúpených celkovo 158 kníh. Knihy 
sa doplnili vo všetkých troch oddeleniach knižnice. V náučnom oddelení pribudlo 
kúpou celkovo 47 kníh, ktoré boli vyberané tak, aby pokryli rôzne záujmové oblasti. 
Mládežnícka literatúra sa rozrástla o 47 kníh a v oddelení beletrie pribudlo až 
64 kníh. Knižnica eviduje aj noviny a časopisy z rôznych oblastí, napríklad zdravie, 
psychológia, informačné technológie, ekonomika, história či záhradkárstvo. 
Knižnica eviduje celkovo 18 periodík. 

V roku 2019 uskutočnila knižnica celkovo 103 778 výpožičiek, z toho 92 143 
absenčných a 11 635 prezenčných. Prezenčné výpožičky boli v najväčšej miere 
využívané na náučnom oddelení knižnice. Počet prezenčných výpožičiek mal oproti 
minulosti klesajúcu tendenciu aj vzhľadom na elektronizáciu a modernizáciu 
výpožičného systému knižnice, ktorý umožňuje prezeranie si ponuky knižnice 
aj online. 

V roku 2019 evidovala knižnica 1 463 používateľov. Najviac používateľov 
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bolo evidovaných na oddelení beletrie, nasledovalo náučné oddelenie a oddelenie 
pre deti a mládež. 

Knižnica zorganizovala množstvo podujatí, exkurzií, besied, výstav či tvorivých 
dielní. Novinkou v roku 2019 bolo založenie detského knižného klubu – Klub 
knižných detektívov, skrátene KaKaDu. Tento klub je určený pre detí od 7 rokov 
a má jedinú podmienku - spoločné nadšenie a láska ku knihám. Stretnutia klubu 
sa konajú každý týždeň v rovnakom čase. Členovia majú svoj vlastný preukaz, 
z ktorého plynú aj čitateľské výhody. Na každé stretnutie klubu je pripravený 
bohatý a tvorivý program. Počas letných mesiacov sa knižnica zapojila do projektu 
Prečítané leto, ktorý mal za úlohu motivovať deti k čítaniu, viesť ich ku knihám, 
čo sa aj podarilo. Pomohlo aj Centrum voľného času v Šali, ktoré angažovalo 
deti v dennom tábore zapojiť sa svojimi prácami. Odovzdané práce zdobili oddelenie 
pre deti a mládež. Ocenených bolo celkovo 12 detí. Najvýraznejším podujatím 
roka 2019 bola literárna súťaž pre mladé talenty stredných škôl Esej Jána 
Johanidesa. Podstatou tejto súťaže je napísať esej na jednu z troch vopred zadaných 
myšlienok Jána Johanidesa. V roku 2019 sa pôsobnosť súťaže rozšírila na územie 
celého Slovenska, zatiaľ čo doteraz sa do súťaže zapájali študenti z Nitrianskeho 
a Trnavského kraj. Ocenenia víťazných esejí boli odovzdané 16. apríla 2019 v Šali.
 
V roku 2019 sa v knižnici organizovali aj besedy. Najväčší záujem vzbudil Ondrej 
Sokol, ktorý prišiel predstaviť pokračovanie svojej knižnej prvotiny Ako som vozil 
Nórov. Táto beseda zaplnila priestory knižnice do posledného miesta. Vydarila 
sa aj beseda s názvom “Cesta do minulosti” v podaní Anny Jonášovej, ktorá prišla 
do knižnice predstaviť svoje pokračovanie úspešnej knihy Ženy rodu Esterházyovcov II, 
kde prostredníctvom besedy oživila historické postavy esterházyovských šľachtičien. 
Svoju tvorbu prišiel predstaviť do knižnice aj Jozef Matejka, ktorý svoju tvorbu 
predstavil deťom zo šalianskych základných škôl. Zaujímavosťou tejto besedy 
bolo to, že autor dlhé roky žil v zahraničí a tvorí v slovenskom aj anglickom jazyku.  
Okrem besied a exkurzií využila knižnica svoje priestory aj na výstavy obrazov 
či fotografií, čím podporila tvorbu talentovaných umelcov. V roku 2019 zdobili 
knižnicu krásne obrazy Emy Mazík. Diela, ktoré boli vytvorené štýlom enkaustiky  
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– maľbou horúcim voskom, zachytávajú lyrickú prírodu a majú priniesť do nášho 
života pokoj a harmóniu. Umelkyňa vystavovala nielen na Slovensku, ale aj 
v Čechách a Taliansku. Výtvarníčka zbiera úspechy po celom svete a najviac 
ju tešia ocenenia ako Premio ci�a' di Montecosaro či Premio Ligures.

V roku 2019 pracovalo na oddeleniach 5 zamestnancov s knihovníckym vzdelaním, 
riaditeľka a upratovačka na čiastočný úväzok. V decembri 2019 ukončila pracovný 
pomer jedna zamestnankyňa z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
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Mestské kultúrne stredisko Šaľa

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) sa podieľa na realizácii kultúry v meste. 
Je hlavným organizátorom celomestských kultúrno-spoločenských podujatí, 
koordinuje činnosť záujmovo-umeleckej činnosti a zabezpečuje tiež prevádzku kina. 
MsKS organizuje kultúrne podujatia v troch kultúrnych strediskách – Dom kultúry 
Šaľa, Spoločenský dom Veča, Kultúrne stredisko Večierka a amfiteáter v Šali. 
Hlavnou náplňou MsKS je tvorba kultúrneho života v meste, zvyšovanie 
kultúrneho povedomia občanov, tvorba programov vo vlastnej réžii, záujmovo 
-umelecká činnosť, spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami, 
spolupráca s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci 
svojej činnosti venujú kultúrnym aktivitám, organizovanie filmových a iných 
predstavení, výstav, festivalov, prehliadok, súťaží a vzdelávacích aktivít počas 
celého roka. MsKS Šaľa sa venuje rozmanitým činnostiam a podujatiam, ktoré 
sa týkajú kultúry v meste, v regióne, ale i  prehliadkam s celoslovenským dosahom.

Obyvateľom ponúka širokú paletu podujatí vo všetkých umeleckých žánroch 
pre všetky vekové kategórie. Poskytuje priestor pre rozvoj domácich divadelných 
súborov, tanečných súborov, folklórnych súborov, výtvarných zoskupení a hudob- 
ných skupín.

MsKS v rámci všetkých svojich stredísk zrealizovalo v roku 2019 celkovo 272 
podujatí, ktoré za uvedené obdobie navštívilo približne 37 720 ľudí. Pri tejto 
analýze treba brať do úvahy aj fakt, že 25 podujatí sa konalo viac ako jeden deň, 
zväčša týždeň alebo niekoľko týždňov. V roku 2019 získalo MsKS spolu 33 600 Eur 
z mimorozpočtových zdrojov. Celkovo bol na rok 2019 schválený rozpočet 
po zmenách v sume 283 433 Eur. 

V roku 2019 sa na činnosť MsKS vyčerpalo 276 493,31 Eur (v čom boli okrem 
samotných kultúrnych podujatí zarátané aj výdavky na poplatky filmovým 
spoločnostiam, všeobecný materiál potrebný na propagáciu, ako aj na samotnú 
činnosť, PHM, všeobecné služby, prepravné náklady, reprezentačné výdaje a pod.),
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čím sa z rozpočtu vyčerpalo 97,6 %. Celkový príjem MsKS vrátane grantov, 
sponzorstva, príjmov za vylep plagátov, kino a kurzy po úpravách  predstavoval 
sumu 187 576,82 Eur, čím boli naplánované príjmy za rok 2019 (180 850 Eur) 
splnené na 103,7 %.

Dom kultúry Šaľa

MsKS v rámci Domu kultúry v Šali zorganizovalo v roku 2019 celkovo 61 podujatí, 
ktoré navštívilo 26 422 návštevníkov. Tri z nich mali viacdňové trvanie. 
Výdavky predstavovali sumu 158 894, 70 Eur a príjmy z podujatí dosiahli 
výšku 94 245,37 Eur.  

Podujatia, ktoré zorganizovalo MsKS v rámci Domu kultúry v Šali v roku 2019: 
26. reprezentačný ples mesta, divadelné predstavenia, koncerty, Ľudový tanec 
pre všetkých, Šalianske obyčaje – výchovný koncert, prednáška Pavel Hirax 
Baričák, Oldies party, Ukáž, čo vieš!, Jednoducho tanec – v spolupráci s TK 
Jumping, veľkonočné tvorivé dielne pre deti, Multifest, Slávik – okresné kolo, 
Zlatá priadka – Šaľa 2019, MDD – športová olympiáda, Šaliansky jarmok, 
Otvorenie kultúrneho leta, súťaž vo varení guláša,  Kultúrne leto, EndLESS festival, 
Sľúbili sme si lásku – spolupráca na podujatí pri príležitosti 30. výročia Nežnej 
revolúcie, Mestský Mikuláš, Adventný koncert, vianočné tvorivé dielne, Vianočná 
akadémia detí mesta Šaľa, Galaprogram TK Jumping – v spolupráci s TK 
Jumping, Vianočný benefičný koncert – v spolupráci s OZ Colours, vianočné trhy, 
Silvester s ohňostrojom 2019 ... 

Divadelné predstavenia:  RND: Čo sa sníva trpaslíkom, muzikál Frida, Otvorené 
manželstvo, Bosé nohy v parku, A čo ja láska?, ŠOK: Malý princ, Peter Pan, 
Zítra to roztočíme Jaroušku.
Folklórne podujatie: Lúčnica – Z tvorby prof. Štefana Nosáľa, Fašiangy v Šali, 
Jánske ohne, Vinobranie v Šali, Stridžie dni a Katarínska zábava.
Koncerty: Juraj Hnilica, OMEGA
Kultúrne leto: koncerty – The Blues Mother in Law, Dlhá doba, Natalie a Martin 
Bies, Flowers, Weekend, Kristína Debnárová band, RebelSky, Koncert žiakov 
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Rity Záležákovej.

Kultúrny dom Veča

Kultúrny dom Veča vytvára podmienky pre organizovanie programov a služieb  
v oblasti kultúry a spoločenského života. Organizuje kultúrne a spoločenské podujatia 
(v spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami a školami – okresné kolo 
„Slávik“ a rôzne akadémie), koncerty, výstavy, besedy, divadelné predstavenia 
a podporuje rozvoj záujmovej činnosti. Ponúka prenájom priestorov vhodných 
na organizovanie súkromných a firemných osláv a posedení, prednášok, seminárov, 
výučbu kurzov a stretnutia spoločenstiev.

Organizovanie výstav v galérii Spoločenského domu vo Veči sa v roku 2019 
z dôvodu rekonštrukcie neuskutočnilo.

V roku 2019 bolo v Kultúrnom dome Veča realizovaných 66 podujatí, ktoré 
navštívilo 8 197 ľudí. Výdavky na podujatia činili sumu 28 031,22 Eur. Príjmy 
z podujatí predstavovali sumu 852,40 Eur. V roku 2019 sa konali aj podujatia 
väčšieho formátu, kde sa vstupné nevyberalo z dôvodu konajúcich sa podujatí 
v priestranstve Pribinovho parku – pred KD Šaľa Veča a na parkovisku pred 
Hypermarketom TESCO. V čase od januára do júla bol kultúrny dom mimo 
prevádzky z dôvodu rekonštrukcie – činnosť bola obmedzená a naplánované 
podujatia sa konali v DK Šaľa (spomenuté pri jednotlivých podujatiach).

Podujatia, ktoré zorganizovalo MsKS v rámci Spoločenského domu Veča v roku 
2019: Klub diabetikov, Hrnček Var!, Hračkovňa, Večianska paleta, Večianske 
slávnosti, Hurá prázdniny, divadelné predstavenia pre deti, SALSATION, Shaolin 
Hung fu, TAI – CHI, Mikuláš, vianočné trhy vo Veči. 

Kultúrne stredisko Večierka

MsKS v rámci Kultúrneho strediska Večierka zorganizovalo v roku 2019 celkovo 
145 podujatí (niektoré z nich mali trvanie viac dní), ktoré navštívilo 3 101
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návštevníkov. Výdavky na tieto podujatia predstavovali sumu 220 Eur a príjmy 
dosiahli sumu 70 Eur. Kultúrne stredisko Večierka zameriava svoju činnosť na 
prácu s deťmi, mládežou a dospelými v menšom rozsahu. Nakoľko v meste Šaľa 
na rozdiel od väčšiny okresných miest nie je zriadené regionálne osvetové stredisko, 
Večierka ho svojou činnosťou vo veľkej miere zastrešuje práve podujatiami 
spoločenského a osvetového charakteru a aktívne spolupracuje s Krajským osvetovým 
strediskom v Nitre.

Pre všetky vekové kategórie sa tu organizujú rôzne súťaže, tvorivé dielne, besedy, 
prednášky, výstavy. Počas školského roka je veľmi dobrá spolupráca s materskými 
škôlkami, základnými a strednými školami. V rámci letných prázdnin sú pre deti 
pripravené spoločensko–zábavné podujatia a zároveň podľa záujmu rôzna záujmovo 
- umelecká činnosť. 

Práca s dospelými je orientovaná na usporiadanie  výstav, tvorivých dielní 
a prednášok.

Pod Večierku patria aj kluby pre dospelých. Ich poslaním je zmysluplná činnosť, 
ktorá podporuje proces tvorby jednotlivcov i skupín.

Podujatia, ktoré zorganizovalo MsKS v rámci Kultúrneho strediska Večierka 
v roku 2019: Klub výtvarníkov TERRA WAG, Klub fotografov TERRA WAG, 
Klub keramikárov, Klub patchworku, Klub paličkovej čipky, Deň astrológie, 
prednášky pre dospelých, tvorivé dielne pre dospelých, súťaže pre deti, tvorivé 
dielne pre materské a základné školy. 

V rámci výstavnej činnosti sa v Kultúrnom stredisku Večierka v roku 2019 
zorganizovalo 7 výstav: výstava výtvarných prác Vesmír očami detí, výstava 
fotografií Prebudené detaily, výstava umeleckých výrobkov z dreva Podoby dreva, 
výstava fotografií Fotodekáda A�ilu Meszárosa, výstava fotografií pri príležitosti 
Šalianskych slávností v Dome ľudového bývania, výstava Zimné inšpirácie, 
výstava členov klubu výtvarníkov na MsÚ v Šali. 
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Kino

MsKS zabezpečuje systematickú činnosť na prevádzku Kina DK Šaľa. Premietania 
sú realizované v divadelnej sále Domu kultúry Šaľa s kapacitou sedadiel 353 miest. 

Pri Kine DK Šaľa funguje aj Filmový klub, ktorý sa zameriava na premietanie 
nekomerčných a alternatívnych filmov. 

V roku 2019 bolo v kine realizovaných 419 premietaní, ktoré navštívilo 15 744 
divákov. Tržby v roku 2019 predstavovali sumu 61 420 Eur. Príjem pre mesto 
v tomto roku činil 25 581,43 Eur, odvody distribučným spoločnostiam predstavovali 
35 838,57 Eur. 

Kino DK Šaľa realizuje premietania pre školy. O tieto premietania býva veľký 
záujem. V roku 2019 bol zaznamenaný zvýšený záujem o premietania v maďarskom 
dabingu pre ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Šali.

Kino DK Šaľa každoročne sprostredkúva aj premietania filmov v rámci filmového 
festivalu Expedičná kamera a filmového festivalu Snow Film Fest. 

Počas leta boli v kine aj tzv. „Európske filmy za 1€!“. Akcia prilákala do kina 
ľudí, ktorí možno tak často do kina nechodia. Prišli si pozrieť zaujímavé filmy, 
ale zároveň videli aj upútavky na iné „bežné“ filmy.

V roku 2019 sa uskutočnili aj letné premietania na amfiteátri. Naplánovaných 
bolo 14 premietaní a realizovalo sa 13. Film Dôverný nepriateľ sa nedopremietal 
kvôli výpadku elektriny v okolí amfiteátra. Premietania mali mimoriadny úspech 
medzi obyvateľmi mesta a okolia. Filmy Zrodila sa hviezda a Bohemian Rhapsody 
si prišlo pozrieť viac než 1000 divákov. 

V roku 2019 podalo MsKS žiadosť o poskytnutie dotácie z programu: 2.3 Podpora 
návštevnosti na slovenské kinematografické diela v DK Kino Šaľa a získalo 
1 772 Eur. Tieto peniaze využili na kúpu obrazovky/televízora, ktorá je umiestnená 
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v priestoroch kina a púšťajú sa na nej prioritne trailery aktuálnych filmových 
noviniek.
TOP 10 filmov v roku 2019: Tajný život maznáčikov 2, Ako si vycvičiť draka 2, 
Ľadové kráľovstvo 2, Čarovný park, Šťastný nový rok, Trhlina, Snežný chlapec, 
Kto je ďalší?, Avengers: Endgame, Lego príbeh 2.

Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie

V roku 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku Šaľa pracovalo 12 pracovníkov 
a dvaja pracovníci pracovali na polovičný úväzok (premietači). Pri niektorých 
zamestnancov boli viaceré funkcie kumulované. 

Mestské kultúrne stredisko v roku 2019 ponúklo množstvo podujatí pre všetky 
vekové kategórie, a to v rámci vlastnej prípravy, organizácie a realizácie a aj 
v spolupráci s inými subjektmi, záujmovými skupinami, dobrovoľníkmi, orga-
nizáciami a inými, napríklad ZUŠ, CVČ, MsKJJ, Galéria FOCESA, OZ 
Večania ...

Tradičné menšie podujatia sa konali prevažne v Kultúrnom stredisku Večierka 
a v Kultúrnom dome Šaľa Veča, väčšie podujatia v Dome kultúry v Šali. Využité 
boli aj priestory amfiteátra a taktiež nádvorie renesančného kaštieľa.
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Obyvateľstvo

Matej Pápay, prvé šalianske dieťa v roku 2019. Matej sa narodil 6. 1. 2019.

Narodení
197

Presťahovaní
250

Úmrtie
250

Odsťahovaní
250

Spolu
447

Spolu
656

Rozdiel
-209

Počet obyvateľov mesta Šaľa k 31.12.2018 21 732

Počet obyvateľov mesta Šaľa k 31.12.2019 21 529

Prehľad o obyvateľstve mesta Šaľa za rok 2019

Vek
Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek
Ppriemerný vek

Geografická tabuľka za rok  2019
Počet
3 283
14 299
3 947
42

Rok
2019
2018
2017
2016
2015

Štatistika obyvateľstva v Šali
Počet obyvateľov
21 529
21 732 
22 070
22 323 
22 579

Šaľa
Veča
Hetméň
Kilič

Počet obyvateľou v mestských častiach:
14 665
6 778
52
34
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Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)

V roku 2019 sa v našom meste uskutočnilo 73 sobášov, 1 diamantová svadba 
a 28 uvítaní dieťatka. Mesto Šaľa približne raz do mesiaca pozvalo do obradnej 
siene MsÚ v Šali jubilantov, ktorí oslávili svoje životné jubileum (75 rokov, 
80 rokov, 85 rokov, 90 rokov a 95 rokov). V roku 2019 mesto zorganizovalo 
až 19 stretnutí s jubilantmi, nakoľko v roku 2018 sa uskutočnili iba 4 stretnutia 
z dôvodu rekonštrukcie budovy MsÚ. Od januára 2019 do decembra 2019 pozvalo 
mesto 503 jubilantov, na slávnostné stretnutia prišlo 228 oslávencov – z celkového 
počtu pozvaných sa zúčastnilo na ceremónii 45,3 % jubilantov.
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Počasie v regióne mesta Šaľa v roku 2019

Rok 2019 bol podľa priebežných údajov globálnych databáz teploty povrchu 
kontinentov a oceánov druhým najteplejším rokom, teda aspoň od roku 1880. 
Na Slovensku bol v roku 2019 dosiahnutý historický extrém, a to práve v našom 
regióne, kedy tu bola nameraná najvyššia priemerná ročná teplota, ktorá dosiahla 
hodnotu 13,1 ° C. Extrémne teplé bolo na Slovensku aj babie leto, kedy maximá 
teploty vzduchu dosahovali až 27,3 ° C. Teploty v júni, novembri a decembri boli 
na celom Slovensku výrazne vyššie od normálu. V máji boli teploty práve naopak 
nižšie ako zvyčajne.
 
Počasie v regióne mesta Šaľa v januári
Prvý mesiac v roku 2019 bol v porovnaní s normálom teplotne normálnym 
mesiacom. Odchýlka od normálu dosahovala v našom regióne hodnotu 0,9 ° C. 
Atmosférické zrážky v západnej polovici Slovenska, do ktorej patrí aj náš región, 
dosiahli v januári 2019 hodnoty od normálnych až po silne nadnormálne. V regióne 
mesta Šaľa bolo zaznamenaných 15 zrážkových dní a 8 dní so súvislou snehovou 
pokrývkou 1 cm a viac. Maximálna nameraná denná výška snehovej pokrývka 
bola 11 cm. V januári dorazila do Šale omeškaná vianočná atmosféra, aspoň 
tak to tu vyzeralo podľa počasia, výdatne sa rozsnežilo a snehová nádielka pokryla 
celú Šaľu. 

Počasie v regióne mesta Šaľa vo februári
Počasie vo februári 2019 bolo teplotne nadnormálne až silne nadnormálne. 
Odchýlka od klimatologického normálu dosiahla v našom regióne hodnotu 3,7 ° C. 
Absolútne maximá teploty vzduchu sa vyskytli 28. februára a v našom regióne 
vystúpili na 20,6 ° C. Čo sa týka atmosférických zrážok, dosiahli podnormálne 
až normálne hodnoty. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v marci
Mesiac marec bol v roku 2019 teplotne nadnormálny až silne nadnormálny. 
Odchýlka od normálu v našom regióne dosahovala hodnotu 3,7 ° C. Priemerná 
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mesačná teplota vzduchu dosiahla 9,1 ° C. Absolútne maximá teploty vzduchu 
vystúpili až na 22,4 ° C a vyskytli sa 24. a 31. marca. V marci bolo v našom 
regióne zaznamenaných 8 dní so zrážkami, z toho 1 deň bol so zrážkami 5 mm 
a viac. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v apríli 
Apríl 2019 bol v porovnaní s normálom teplotne nadnormálny až silne nad-
normálny. Odchýlka od normálu dosahovala v našom regióne hodnotu 2,7 ° C. 
Priemerná mesačná teplota u nás bola 13,7 ° C. Absolútne minimá dennej teploty 
vzduchu sa vyskytli v dňoch 13., 16. a 17. apríla a dosiahli hodnotu 3,5 ° C. 
Atmosférické zrážky dosahovali prevažne podnormálne až normálne hodnoty. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v máji
Mesiac máj bol v porovnaní s normálom teplotne podnormálny až silne podnormálny. 
Odchýlka od normálu v našom regióne dosahovala hodnotu – 1,9 ° C. Priemerná 
mesačná teplota vzduchu bola v našom regióne 14,1 ° C. Čo sa týka atmosférických 
zrážok, dosahovali nadnormálne až mimoriadne nadnormálne hodnoty. V máji 
bolo zaznamenaných 18 zrážkových dní. Chladné počasie v poslednom jarnom 
mesiaci dalo zabrať aj vinárom. V roku 2019 sa kvôli zmene v počasí oddialilo 
kvitnutie viniča. V porovnaní s rokom 2018 bol máj 2019 studený a daždivý, 
čo sa podľa odborníkov môže prejaviť na kvalite vína. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v júni
Počasie v prvom letnom mesiaci bolo v roku 2019 v porovnaní s normálom teplotne 
mimoriadne až extrémne nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala v našom 
regióne hodnotu 6,0 ° C. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnotu 
24,9 ° C. V našom regióne bolo zaznamenaných 30 letných dní s maximálnou 
dennou teplotou 25,0 ° C a viac, ktoré sa vyskytli v priebehu celého mesiaca a 19 
tropických dní s maximálnou dennou teplotou 30,0 ° C a viac. V našom meste 
bol vyhlásený druhý stupeň výstrahy pre vysoké teploty. Mesačné úhrny atmos-
férických zrážok dosiahli podnormálne hodnoty. V júni bolo v našom regióne 
zaznamenaných 5 zrážkových dní. 
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Počasie v regióne mesta Šaľa v júli
Júl 2019 bol v porovnaní s normálom teplotne normálny, nadnormálny až silne 
nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala v regióne mesta Šaľa hodnotu 
2,4 ° C. Priemerná mesačná teplota vzduchu u nás dosahovala 32,5 ° C. 
Najteplejšia bola piata pentáda, najchladnejšia tretia. V júli sa v regióne Šaľa 
vyskytlo 28 letných dní s maximálnou dennou teplotou vzduchu 25,0 ° C a viac 
a 17 tropických dní s maximálnou dennou teplotou vzduchu 30,0 ° C a viac. Mesiac 
júl dosahoval hodnotu atmosférických zrážok, ktorá sa výraznejšie neodchýlila 
od normálu. Počas väčšiny júla bolo sucho. V našom regióne bol zaznamenaný 
v mesiaci júl jeden deň s búrkou. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v auguste
Posledný letný mesiac bol v porovnaní s normálom teplotne nadnormálny až silne 
nadnormálny. V regióne mesta Šaľa bol však august 2019 teplotne mimoriadne 
nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala u nás hodnotu 3,3 ° C. Priemerná 
mesačná teplota vzduchu v našom regióne bola 23,9 ° C. Absolútne maximá 
teploty vzduchu vystúpili u nás na 35,5 ° C a vyskytli sa 10. augusta. V priebehu 
augusta bolo u nás zaznamenaných 18 tropických dní s maximálnou dennou 
teplotou vzduchu 30,0 ° C a viac. Atmosférické zrážky dosiahli v auguste pod-
normálne, normálne, ale aj nadnormálne hodnoty. V našom regióne bolo za- 
znamenaných 8 zrážkových dní a 2 dni s búrkou. Aj napriek tomu, že búrkové 
dni boli iba 2, vyžiadali si nemilé následky, s ktorými sa muselo mesto popasovať. 
Odstraňovať sa museli popadané stromy a polámané konáre, ktoré boli po celom 
meste.

Počasie v regióne mesta Šaľa v septembri
September 2019 bol v porovnaní s normálom teplotne normálny. V regióne mesta 
Šaľa bol však september teplotne nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala 
u nás hodnotu 1,6 ° C. Priemerná mesačná teplota bola v našom regióne 17,3 ° C. 
Atmosférické zrážky dosahovali v mesiaci september podnormálne, normálne 
aj nadnormálne hodnoty. V regióne mesta Šaľa sa vyskytlo 7 zrážkových dní, 
z toho 3 dni s denným úhrnom zrážok 10 mm a viac. 
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Počasie v regióne mesta Šaľa v októbri
Druhý jesenný mesiac sa teplotne niesol v duchu normálnych až nadnormálnych 
hodnôt. Odchýlka od normálu dosahovala v našom regióne hodnotu 2,9 ° C. 
Priemerná mesačná teplota v regióne mesta Šaľa dosiahla hodnotu 13,1 ° C. 
V priebehu mesiaca október bolo u nás zaznamenaných 7 letných dní.  Mesačné 
úhrny atmosférických zrážok dosahovali v októbri 2019 normálne až podnormálne 
hodnoty. Najviac zrážok sa vyskytlo v prvej pentáde, najmenej v piatej. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v novembri
Posledný jesenný mesiac bol teplotne silne až mimoriadne nadnormálny. Priemerná 
mesačná teplota v našom regióne dosahovala hodnotu 21,0 ° C, ktoré sa vyskytli 
v dňoch 3., 4., 13. a 17. novembra. Mesačný úhrn atmosférických zrážok dosahoval 
normálne až nadnormálne hodnoty. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v decembri
Prvý zimný mesiac bol v porovnaní s normálom teplotne nadnormálny až silne 
nadnormálny. Najteplejšia bola štvrtá pentáda, a naopak najchladnejšia prvá. 
V decembri 2019 bolo v regióne mesta Šaľa zaznamenaných 7 zrážkových dní, 
z toho 5 dní s denným úhrnom zrážok 5 mm a viac. 
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Zaujímavosti zo športu

Pre oblasť športu boli schválené mestským zastupiteľstvom dotácie z rozpočtu 
mesta na rok 2019 v celkovej výške 7 450 Eur. Primátor mesta Jozef Belický 
schválil dotácie pre oblasť športu vo výške 2 550 Eur pre žiadateľov nasledovne:

Celková výška schválených dotácií bola 10 000 Eur, celková výška skutočne 
čerpaných dotácií bola 9 700 Eur. 

Hádzaná 
Začiatok roka začali naše hádzanárky neúspešným výsledkom na Morave a prišli 
o dve veľmi zaujímavé série (ukončila sa 6-zápasová víťazná séria a 3 a polročná 
séria bodovaných duelov s týmto družstvom). 5. 01. 2019 pokračovala sezóna 
MOL LIGY ročníka 2018/2019 zápasom s družstvom Sokol Poruba, ktorý naše 
prehrali v pomere 25:19. Táto prehra ale nič neznamenala, pretože hádzanárky 
mali pred sebou ešte náročné zápasy, z ktorých mnohé boli víťazné. Na konci 

OZ Foosballový klub Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa
Atletický klub  Maratón Nitra
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Iron Training s.r.o.
Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky
Jazdecký klub Rusty
Centrum zdravia, prevencie civ. chorôb a ŠK mládeže Atlanta
Slovenský rybársky zväz
Slovenský rybársky zväz
Slovenský rybársky zväz
FK Veča
Mgr. Ádám Rusznák
Spolu

200,- Eur
110,- Eur
150,- Eur
160,- Eur
150,- Eur
200,- Eur
130,- Eur
200,- Eur
150,- Eur
150,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
150,- Eur

2 550,- Eur
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januára čakal naše mladšie dorastenky napínavý víkend. Počas troch dní bojovali 
spolu s ďalšími siedmimi hádzanárskymi tímami na Winter Cup-e 2019. Veľmi 
dobre začali aj muži. Naši hádzanári sa stali v základnej časti Slovnaft extraligy 
ročníka 2018/2019 víťazmi. Mužský HKM to mal dobre rozbehnuté aj v hádza- 
nárskej nadstavbe a play off, v ktorých skončil na 3. mieste. Ženský HK Slovan 
Duslo Šaľa po zisku 3. miesta v základnej časti medzinárodnej MOL ligy obsadil 
v slovenskej časti play off taktiež 3. miesto. Ženy a muži si okrem pekného 
bronzového umiestnenia zaslúžia poďakovanie za poskytovanie hodnotných 
športových zážitkov. Úspech v roku 2019 zaznamenali aj mladšie žiačky Dusla. 
Na Majstrovstvách Slovenska v hádzanej mladších žiačok, na ktorých štartovalo 
10 družstiev (víťazi krajských súťaží), vo finále naše hádzanárske nádeje porazili 
organizátora majstrovstiev Iuventu Michalovce. 

Futbal
Futbalisti FK Slovana Duslo Šaľa zle odštartovali jarnú časť sezóny 2018/2019 
a prehrou s Trnavou B a Novými Zámkami  si neudržali tretie miesto, ktoré im 
patrilo po skončení jesennej časti. Po odohratí náročných 28 zápasov futbalisti Šale 
napokon obsadili 8. miesto v III. lige. Po ukončení sezóny zasadol na trénerskú 
lavičku nový kormidelník Andrej Štellár. Nový tréner klubu počas svojej bohatej 
hráčskej činnosti aktívne hral vo viacerých kluboch. Po ukončení sezóny pôsobil 
v Senci, v Bratislave na Slovane, ale aj v susednom klube FC Slovan Galanta. 
Ponuka z klubu ho oslovila aj kvôli ambíciám vrátiť sa do II. ligy. Futbalisti 
v jesennej časti ročníka 2019/2020 prezimovali na 7. mieste.
Pri futbale stojí za zmienku turnaj Majstrovstiev Európy vo futbale žien do 19 rokov, 
ktorý sa odohral v dňoch 16. 8. - 28. 8. 2019 v Škótsku. Slovensko, ale aj Šaľa, 
malo na turnaji zastúpenie v podobe rozhodkyne Zuzany Valentovej zo Šale. 
Pani Valentovú na turnaj nominovala rozhodcovská komisia a patrí medzi naše 
najlepšie a najskúsenejšie rozhodkyne. Jej manžel Igor je bývalý hráč za FK Slovan 
Duslo Šaľa a tiež ho očarilo remeslo rozhodcu. 

FK Veča už tradične lákal počas celej futbalovej sezóny fanúšikov na pekný 
futbal. Fanúšikovia držali palce svojim futbalistom až do posledného zápasu.
V poslednom kole VII. ligy galantsko-šalianskeho okresu sa rozhodlo o víťazovi. 
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Večania privítali na domácom ihrisku družstvo zo Žihárca. OFK Žihárec 
pricestoval s jednobodovým náskokom. Na tento zápas prišiel rekordný počet 
divákov - 1000 fanúšikov, ktorých večianske ihrisko naozaj dlho nevidelo. Zápas 
sezóny sa skončil nerozhodne 4:4. To ale znamenalo, že víťazom sa stalo družstvo 
zo Žihárca. Futbalový klub Veča získal pekné druhé miesto. Nová sezóna 
ročníka 2019/2020 sa niesla zmenou na trénerskej lavičke. Po roku pôsobenia 
trénera Ladislava Orosziho sa stal novým trénerom Večanov Ervin Horáček.
 
Plávanie   
Prvé kolo svetového pohára Eger, Hungary prinieslo našim plavcom niekoľko 
medailí. Ako prvá zabojovala 14 ročná Sára Suba, ktorá sa zároveň pripravovala 
aj na Majstrovstvá sveta juniorov v Egypte. Prvú aj poslednú disciplínu zvládla 
na výbornú. Klubu Hurrican Šaľa priniesla dve zlaté medaily s bonusom 
– slovenským rekordom, ktorý nebol prekonaný 7 rokov! Ďalším bojovníkom 
bol Peter Takács, ktorý si zlepšil osobné rekordy a prioritne sa zaoberal dosiahnutím 
limitov na majstrovstvá sveta juniorov, čo sa mu aj podarilo. Mladá plavkyňa 
Alexandra Slišková dokázala taktiež zlepšiť svoje osobné rekordy a zaplávať 
limity, ktoré už teraz spĺňa, aj keď si musí ešte jeden rok počkať na majstrovstvá 
sveta. 
Plavecké kluby KVŠ Barakuda a Hurrican sa zúčastnili na Majstrovstvách 
Slovenska v plutvovom a rýchlostnom plávaní na Pasienkoch v 50 metrovom 
bazéne. Prvý menovaný klub získal na majstrovstvách medailu za medailou. 
Zuzana Hrašková v seniorskej kategórii „A“ vybojovala 6 zlatých medailí 
a prekonala svoje slovenské rekordy. V kategórii „B“ Jakub Kozmer vybojoval 
3 zlaté a 3 strieborné medaily, Gergö Szarka navýšil medailovú úrodu 3 bronzovými 
kovmi a zlato získala aj šalianska štafeta v zložení Gergö Szarka, Benjamin 
Barczi, Jakub Kozmer a Peter Csikós. Najbohatšou na zber medailí bola pre klub 
Barakuda kategória „C“, a to vďaka plavcovi šampionátu Benjaminovi 
Barczimu, ktorý vybojoval 7 zlatých medailí. Hana Vasiľová vybojovala 3 zlaté, 
1 striebornú a 1 bronzovú medailu. 2 zlaté a 1 striebornú medailu vybojovala 
aj Petra Kissová. V kategórii „D“ sa postaral Peter Csikos o zisk bronzu 
a v kategórii „E“ Sofia Hagarová získala okrem zlatej medaily jednu striebornú 
a dve bronzové medaily. Zisk medailí pre Barakudu zabezpečil aj Jakub Urbán,
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ktorý vyplával 2 strieborné a 3 bronzové medaily.
Klub Hurrican obsadil na šampionáte len mládežnícke kategórie „C,D,E“. 
V kategórii „C“ Sára Suba získala 4 zlaté medaile, Tereza Chovancová vybojovala 
2 zlaté a 2 strieborné medaily. V kategórii „D“ opäť potvrdila svoju formu 
Alexandra Slišková, ktorá nenašla premožiteľku a získala až 6 zlatých medailí. 
Naši plavci boli úspešní aj na Majstrovstvách Rakúska. Šalianska mladá trojica 
z klubu vodných športov Barakuda: Jakub Kozmer, Jakub Barczi a Petra 
Kissová potvrdili svoje kvality, keď Jakub Kozmer vybojoval v konkurencii 32 
plavcov v disciplíne 50 m PP druhé miesto, Jakub Barczi v disciplíne 100 m 
PP tretie miesto a dvojnásobná majsterka Slovenska Petra Kissová v konkurencii 
starších plavkýň pekné 4. miesto.  
Plavecký klub Hurrican Šaľa aj šaliansky KVŠ Barakuda sa radia medzi 
najúspešnejšie plavecké kluby na zúčastnených podujatiach. V roku 2019 
sa zúčastnili aj na 47. ročníku Memoriálu Petra Ladiča, organizovaného Klubom 
športového plávania Neptun Bratislava v spolupráci so Slovenským zväzom 
potápačov na počesť plutvového plavca a potápača, ktorý zahynul vo veku 21 rokov, 
ale aj na medzinárodnom NEMO TROPHY v plutvovom a rýchlostnom plávaní 
organizovanom Zväzom potápačov Moravy a Sliezska v spolupráci s plaveckým 
klubom Nemo Zlín. Na týchto podujatiach získali oba naše kluby množstvo 
vynikajúcich umiestnení a medailí, klubom, ako aj plavcom patrí vďaka za repre- 
zentovanie nášho mesta doma i v zahraničí.  

Petang
Klub priateľov petangu Svätopluk Šaľa zorganizoval v roku 2019 už 8. ročník 
dlhodobej a populárnej súťaže v petangu pod názvom Šalianska petangová liga 
Bilica. V tomto ročníku hrá v lige šesť štvor a viacčlenných družstiev. Turnaja 
sa zúčastnili Družstvo „300“, Snajperi, Fantastic Five, Šuchtoši, Lama, Rýchle 
Pipy. 

Skatepark
Skateboardisti a nadšenci BMX si už môžu v našom meste užiť do sýtosti nový 
skatepark. V areáli futbalového štadióna bol uvedený do užívania našej mládeži 
dňa 18. 08. 2019. Otvorenie bolo obohatené o bohatý program, ale aj o školu
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skatu, ktorá bola pripravená pre začiatočníkov. 

Inline preteky
Dňa 24. 08. 2019 sa uskutočnil v meste Šaľa Slovenský pohár Moravsko- 
slovenskej INLINE TOUR 2019 pod záštitou Slovenského rýchlokorčuliarskeho 
zväzu, primátora Šale a šalianskeho In-line klubu Stepné kozy. Na turnaji 
sa zúčastnili až 4 národnosti. Okrem Šaľanov prišli Rakúšania, Česi a Maďari. 

Strelci
Slovenský strelecký zväz v spolupráci s Krajským streleckým zväzom a so šalianskym 
streleckým klubom usporiadali v telocvični ZŠ Hollého v Šali Majstrovstvá 
Nitrianskeho kraja v streľbe z puškových a pištoľových zbraní, ktoré boli zároveň 
1. kolom Slovenskej streleckej ligy. Na podujatí štartovali pretekári z 25 streleckých 
klubov, medzi ktorými nechýbali ani šalianski strelci zo ŠSK Šaľa. Z bohatej 
zbierky 23 medailových umiestnení pre Nitriansky kraj sa o medaily zaslúžili 
najmä strelecké kluby Bánov, Úľany n/Ž a Šaľa, ktoré vybojovali v mládežníckych 
kategóriách 17 medailí a ďalších 6 pridali muži, ženy a seniori ŠSK Šaľa a ŠSK 
Chrabrany. Záverečné dve augustové strelecké podujatia rozhodli o tom, ktorí 
šalianski strelci pocestujú na šampionát. Do poslednej chvíle čakalo vedenie 
ŠSK Šaľa na čele s predsedom Ľudovítom Kováčom na rozhodnutie riadiaceho 
orgánu, ktorý napokon rozhodol, že na slovenský šampionát v streľbe z guľových 
zbraní do Pribeliec pocestuje 13 strelcov, čo je v histórii najvyšší počet reprezen-
tantov. V kategórii seniorov sa prebojovali do Pribeliec František Liptai st., 
Peter Alföldi, Erik Kováč, František Liptai ml. a Klaudia Kolarovská. V kategórii 
dorastencov pocestuje do Pribeliec Samuel Kováč, Patrik Pistovič, Peter Porubský, 
Jakub Kováč a Lea Tomášková. Z kategórie kadetky to budú Erika Babíková 
a Nina Machová a v kategórii junior bude Šaľu zastupovať Stanislav Babala.

Voltíž
Tatranská príroda privítala v rámci 3. kola Hobby Barel cupu v Tatranskej 
Lomnici v hoteli pretekárov voltížneho jazdenia zo všetkých vekových kategórií, 
medzi ktorými nechýbali reprezentanti Nitrianskeho kraja z TJ Slávia SOUP 
Šaľa a JK Lángov dvor z Trnovca nad Váhom. V kategórii mladšie dievčatá 
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sa na 2. mieste umiestnila jazdkyňa zo SOUP Šaľa Katarína Nagyová a 7. miesto 
si vybojovala Mia Spisziak (SOUP Šaľa). V kategórii starších dievčat skončila 
Eliška Nemčeková (SOUP Šaľa) o necelú desatinu bodu od bronzu. V kategórii 
dvojíc sa na 7. mieste umiestnila dvojica zo Šale Mia Spisziák spolu s Eliškou 
Nemčekovou. 

Karate
Karate klub Pezinok usporiadal Pohár Slovenskej federácie karate, na ktorom 
štartovali pretekári z dvadsiatich slovenských klubov. Nechýbali medzi nimi 
ani reprezentanti nášho mesta Klub karate TJ Slovan Duslo Šaľa a KK Banana 
DOJO Šaľa. Z tohto pohára si Šaľa priniesla 19 kovov. 
V Mestskej športovej hale v Šali sa konali Majstrovstvá Slovenska v karate 
a kobudo. Organizátorom podujatia bola Slovenská federácia karate a bojových 
umení, TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate a mesto Šaľa. Riaditeľom súťaže 
bol Igor Bleho. Na majstrovstvách sa predstavili deti, mládež a dospelí. 
V športovej hale sa stretlo 19 klubov z celého Slovenska. Zastúpenie mali aj šalianske 
kluby TJ Slovan Duslo Šaľa a klub Banana DOJO. 
V roku 2019 sa konal 11. ročník Majstrovstiev Európy WUKF v karate v súťažiach: 
kata, kumite a kobudo, ktoré sa uskutočnili v dánskom meste Odense. Na tomto 
šampionáte štartovalo 1 670 karatistov z 24 štátov a zo 48 federácií. V súťaži 
kata All styles v kategórii 12 ročných vybojovala šalianska reprezentantka Sára 
Potúčková titul majsterky Európy. V rovnakej súťaži kata renkogai v kategórii 
13 ročných sa z európskeho titulu tešila aj Ela Sántaiová. Filip Bleho vybojoval 
v súťaži kata Others Styles v kategórii 16–17 - ročných striebro. Senior Ľudovít 
Kocsis vybojoval v prvej svojej disciplíne kata goju –ryu v kategórii 21–35 - ročných 
bronzovú medailu. Ziskom 5 medailových umiestnení sa šalianske karate vysoko 
podieľalo na výbornom výsledku slovenskej reprezentácie, ktorá skončila v hodnotení 
krajín na treťom mieste.

Iné
V Šali sa 31. augusta konal 7. ročník Behu nočnou Šaľou po 7,3 kilometrovej 
trase, ktorá viedla mestom a mestskou časťou Veča. Medzi účastníkmi dominovali 
aj bežci s vekom nad 70 rokov či dokonca najmladší bežci vo veku okolo 10 rokov.
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Prvým mužom, ktorý dorazil do cieľa, bol René Valent z klubu BEHAME.sk 
s časom 25 minút a 28 sekúnd. Prvou ženou v cieli bola Lucia Janečková z BMSC
Bratislava, ktorá dobehla do cieľa s časom 27 minút a 6 sekúnd. Počet bežcov, 
ktorí sa do súťaže prihlásili, bolo 485, z toho 315 mužov a 170 žien. S prázdnymi 
rukami neodišiel ani jeden z bežcov, na všetkých zúčastnených v cieli čakala 
medaila.

V októbri sa v šalianskej kolkárni konal Kolkársky turnaj nevidiacich a slabo- 
zrakých. Kolkáreň sa tak zaplnila nadšenými športovcami z rôznych kútov 
Slovenska. Zastúpenie mala Bratislava, Vrútky, Nitra, Levoča, Šoporňa, 
Šintava a samozrejme aj Šaľa. Medzi tohtoročnými hráčmi v Šali bol aj podpredseda 
Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov Václav Trnka z Levoče. 
Turnaj bol rozdelený do štyroch kategórií: B1, B2, B3 a B4. V kategórii B1 
sa na prvom mieste umiestnil Marián Tóth z ŠK NSŠ ŠINTAVA (559 bodov) 
a v kategórii B2 Václav Trnka z TJ ŠTART LEVOČA (709 bodov). V tretej 
kategórii B3 sa prvenstvu tešil Alojz Koprda z TJ ŠTART LEVOČA (752 bodov). 
Poslednú štvrtú kategóriu B4 vyhral Ladislav Mitošinka z TJ SLOVAN DUSLO 
ŠAĽA (665 bodov). Úspešní kolkári si prevzali ceny z rúk viceprimátorov. 

23. novembra sa v Mestskej športovej hale v Šali konali zápasy v thajskom boxe, 
K1, MMA a boxe. Išlo o tretie pokračovanie úspešného podujatia s názvom 
Slovklima Olymp Gym Fight Night III, ktoré bolo organizované pod záštitou 
Olymp Gym Šaľa a v spolupráci s mestom Šaľa. Diváci mali možnosť zažiť 12 
špičkových zápasov a predstavili sa im mená ako Čambal, Benko, Halada a iní. 
Primátor mesta privítal aj niekoľkonásobného majstra sveta v thajskom boxe 
Vladimíra Moravčíka a slovenskú kickboxerku a majsterku sveta v kickboce 
Moniku Choclíkovú.

Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa v spolupráci s mestom Šaľa, VÚC Nitra 
a Základnou školou Jána Hollého v Šali usporiadal už 18. ročník Memoriálu 
profesorov Jána Mutkoviča a Milana Melicherčíka, ktorí boli zakladatelia 
ľahkej atletiky v Šali. Memoriál bol zároveň aj ľahkoatletickými Majstrovstvami 
okresu Šaľa najmladších žiakov základných škôl. Na tomto ročníku štartovali
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žiaci z 12 základných škôl mesta a šalianskeho okresu, čo bolo o jednu základnú 
školu viac ako pred rokom Deti súťažili vo vekových kategóriách: mladší žiaci
r. 2006 – 2007 a kategória najmladší žiaci r. 2008 a mladší. Naše okresné mesto 
reprezentovali základné školy ZŠ Hollého, ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ J. Murgaša, ZŠ 
Bernolákova a ZŠ J. C. Hronského. Okolité obce reprezentovali základné školy: 
Hájske, Tešedíkovo (slovenská ZŠ), Trnovec n/V, Močenok, Žihárec, Tešedíkovo 
(maďarská ZŠ) a novým účastníkom bola ZŠ s VJM Ágostona Pongrácza 
z Nededu. Najúspešnejšou základnou školou sa stala ZŠ Ľ. Štúra. Z vidieckych 
škôl bola najúspešnejšia základná škola Močenok. Róberta Bírová zo ZŠ 
Ľ. Štúra bola najúspešnejšia medzi dievčatami vo vrhu guľou. V kategórii 
najmladších chlapcov si dve strieborné medaily vybojoval Damián Biliczky zo ZŠ 
Ľ. Štúra v disciplíne beh na 600 metrov a beh na 60 metrov. Výborne si viedli 
aj dievčatá v kategórii najmladšie dievčatá. Lea Szabová (ZŠ J. C Hronského) 
vyhrala disciplínu beh na 600 metrov a kriket. Lucia Lenčéšová (ZŠ J. Murgaša) 
vyhrala šprint a skok do diaľky. Paulína Pappová (ZŠ Ľ. Štúra) získala prvé 
miesto v hode guľou a druhé miesto v krikete. Dagmar Kostková (ZŠ J. C. 
Hronského) vyhrala “tisícku” a ako tretia skončila v skoku do výšky. 

14. decembra sa na šalianskom klzisku stretli hráči z HK Nitra a hráči HK 
Los Amateros. Podujatie Winter Classic malo charitatívny účel. Exhibičný 
zápas Winter Classic 2019 sa začal o 18.00 hodine. Vstupné na hokej bolo 
dobrovoľné a vyzbierané peniaze išli na pomoc bývalému hasičovi Danielovi 
Vyslúžilovi, ktorému financie opäť pomôžu v jeho ťažkej zdravotnej situácii. 
Priateľský zápas HK Los Amateros Šaľa a HK Nitra nakoniec skončil s výsledkom 
15:16 a niesol sa v duchu príjemnej a zábavnej atmosféry. Pre Daniela sa od dobrých 
ľudí podarilo vyzbierať 666,90 Eur.
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Najúspešnejší športovci , trenéri a funkcionári za rok 2018

V marci mesto Šaľa a Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu a mesta 
Šaľa vyhlásili najúspešnejších športovcov, trénerov a funkcionárov za rok 2018. 
Tento rok si ocenenia prevzalo celkom 80 talentov a družstiev. Ako sa primátor 
vyjadril, je nesmierne rád, že z rozpočtu mesta Šaľa môžeme dávať peniaze pre naše 
deti, aby mali možnosť športovať.
 
Cenu si prišiel prevziať aj Erik Tóth zo Šale, ktorý sa stal absolútnym majstrom 
sveta asociácie INBA, je nositeľom titulu Najlepší športovec Nitrianskeho kraja. 
Naturálnej kulturistike sa venuje už viac ako 16 rokov. 

Ocenenia si prevzali športovci pôsobiacich v šalianskych kluboch vo viacerých 
kategóriách:
 • dospelí a juniori (kolektívy)  – 1. miesto získalo družstvo žien – hádzaná,  
  HK Slovan Duslo Šaľa za umiestnenie družstva v lige žien na 4. mieste.  
  V rámci časti play – off skončili na peknom druhom mieste.
 • dospelí a juniori (jednotlivci) – 1. miesto získal Erik Tóth – naturálna  
  kulturistika za vybojovaný titul majstra Slovenska (5. v rade), v Tatabányi  
  na Majstrovtvách Európy vyhral svoju kategóriu, na Majstrovstvách  
  sveta v Brne získal titul majstra sveta a stal sa absolútnym majstrom  
  sveta asociácie INBA. 
 • mládež (kolektívy) – 1.  miesto získal Športovo-strelecký klub Šaľa  
  za bohatú medailovú žatvu. Na majstrovstvách kraja a Slovenska  
  vybojovali 8 zlatých, 18 strieborných a 16 bronzových medailí.   
 • mládež (jednotlivci) – 1. miesto získal Filip Bleho – karate, na MS  
  v Škótsku získal 2x titul majstra sveta (jednotlivec + družstvo) a striebro  
  (družstvo). Na majstrovstvách Európy vybojoval zlato, striebro a bronz  
  v súťažiach Kata a Kumite. 
 • Ocenení boli aj funkcionári a tréneri, medzi osobitnými oceneniami  
  bola udelená cena in memoriam Rudolfovi Ri�erovi za jeho aktívnu  
  činnosť v rámci hádzanej.
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Zaujímavosti z kultúry

Pre oblasť kultúry boli schválené mestským zastupiteľstvom dotácie z rozpočtu 
mesta na rok 2019 v celkovej výške 9 450,- Eur. Primátor mesta Jozef Belický 
schválil dotácie pre oblasť kultúry vo výške 450,- Eur žiadateľom nasledovne:  

Celková výška schválených dotácií bola 10 000,- Eur, celková výška skutočne 
čerpaných dotácií bola 9 985,34 Eur.
 
Prehľad zaujímavostí z kultúry v roku 2019

Január
Začiatok roka 2019 sa niesol v znamení plesov. Plesovú sezónu v Šali odštartoval 
26. reprezentačný ples mesta Šaľa, ktorý sa konal 18. januára a bol venovaný 
významnému 100. výročiu vzniku Československa. Moderátorkou večera bola 
herečka Veronika Paulovičová a o kultúrny program sa postaral český spevák 
Martin Chodúr a Michal Stužka. Počas večera hrala do tanca hudobná skupina 
Starmania. 

V januári 2019 sa uskutočnila v Dome kultúry v Šali regionálna prehliadka 
a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti z okresov 
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Prehliadka a súťaž boli určené detským divadelným 
súborom, literárno-dramatickým krúžkom, kolektívom i jednotlivcom, ktorí 
pracujú s technikami detskej dramatickej tvorivosti a divadlám dospelých hrajúcich 
pre detského diváka. Organizátorom podujatia bolo Krajské osvetové stredisko 
Nitra v spolupráci s MsKS Šaľa.

OZ Večania
OZ Večania
OZ Večania
Katarína Szikorová
Spolu

100,- Eur
100,- Eur
150,- Eur
200,- Eur
550,- Eur
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Február
MsKS Šaľa obnovila činnosť Šalianskej dychovky, ktorá by rada nadviazala 
na dlhoročnú tradíciu v meste Šaľa, ktorá je veľmi bohatá a už o chvíľu oslávi 
svoje 100. výročie vzniku. 

Marec
V marci oslavujú svoj sviatok knihy a tiež knižnice. Šalianska knižnica si v marci 
2019 pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Verbárium popoludnie pre mladých 
aj veľkých v prítomnosti autorky Petry Nagyovej -Džerengovej. Autorka prišla 
deťom predstaviť hrdinov svojej poslednej knižky Hanku a Adama a potešila ich 
zaujímavým rozprávaním a príhodami. Následne dostali priestor aj  “dospeláci” 
a spolu s autorkou besedovali o knihách, ktoré píše autorka pre nich.
 
V marci sa študenti našich škôl zúčastnili okresnej súťaže Čo vieš o hviezdach?, 
ktorá sa konala v KS Večierka. Žiaci si doplnili svoje poznatky z astronómie, 
ktoré isto využijú aj na krajskom kole.

V marci 2019 sa v budove Mestského úradu v Šali konal 26. ročník Šalianskeho 
Maťka J. C. Hronského súťaže v prednese slovenských povestí. Hemžili sa tu 
deti v krojoch z rôznych kútov Slovenska. Do nášho mesta zavítal aj bývalý 
slovenský prezident Ivan Gašparovič, ktorý sa tejto súťaže zúčastnil už 20.- krát. 
Nesmel chýbať ani “otec” tohto podujatia, Svetozár Hikkel, ktorý už 26. rok 
pripravuje túto súťaž s rovnakým nadšením. 

Apríl 
Vedenie mesta sa pri príležitosti Dňa učiteľov poďakovalo pedagógom z nášho 
mesta, ale aj z okolitých obcí za ich obetavú prácu. Desiatkam oslávencom 
zablahoželal primátor mesta Jozef Belický spolu s vedúcou Spoločného školského 
úradu v Šali Erikou Velázquezovou a tiež aj jednotliví starostovia obcí.

Máj 
V roku 2019 sa konal už 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka Šaľa 2019. Podujatie sa uskutočnilo 
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v Dome kultúry Šaľa v dňoch od 22. mája do 26. mája 2019. Vyhlasovateľom 
súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Organizačným garantom je mesto Šaľa – Mestské kultúrne stredisko Šaľa 
pod záštitou primátora mesta. V súťaži boli prezentované výsledky dobrovoľnej 
záujmovej činnosti žiakov zo základných škôl, osemročných gymnázií, základných 
umeleckých škôl a kultúrno-výchovných zariadení. Súťažiaci s najinšpiratívnejšími 
a najúspešnejšími inscenáciami boli nominovaní na vrcholné divadelné prehliadky 
a festivaly na Slovensku, čím je Scénická žatva v Martine. 

V máji 2019 sa uskutočnil 5. ročník súťažnej prezentácie a výstavy vín, na ktorú 
prišli degustátori a pivniční majstri, ktorí sa vínu rozumejú. Prezidentom tejto 
súťaže je univerzitný profesor Fedor Malík, ktorý má za sebou vyše 300 súťaží 
v 37 krajinách sveta. Do piatich komisií po päť členoch bolo rozdelených 25 
degustátorov, ktorí na vínach hodnotili nielen chuť a vôňu, ale aj vzhľad, čírosť 
a farbu. Jednotlivé vína hodnotili bodmi. Súťažilo sa v siedmich kategóriách: 
vína tiché biele suché, vína tiché biele polosuché, polosladké, vína tiché ružové 
suché, vína tiché ružové polosuché, polosladké, vína červené suché, prírodne 
sladké vína bez rozdielu farebnosti a šumivé vína. Zlatú medailu si odniesli vína 
s najvyšších počtom bodov, a to v rozmedzí od 88 do 100 bodov. Strieborná 
medaila sa pohybovala v rozmedzí 84 až 87,99 bodov. Degustátori hodnotili 
celkovo 237 vzoriek z celého Slovenska, Maďarska, Čiech a dokonca aj z Talianska, 
Rakúska či Austrálie. V prvej kategórii sa víťazom stalo vinárstvo Poľnohos-
podárske družstvo Čachtice s vínkom Sauvignon ročník 2018 (89,33 bodov). 
V druhej kategórii bol šampiónom pán Ondrej Kožuch z Kráľovej nad Váhom 
s vínom Pálava ročník 2018 (89,33 bodov). V tretej kategórii sa ako prvé 
umiestnilo Vinárstvo Golguz a ich víno Cabernet Sauvignon rosé ročník 2018 
(88,33 bodov). Vo štvrtej kategórii sa favoritom stalo Peter Kukumberg vinárstvo 
zo Šenkvíc a ich víno Zweigeitrebe rosé ročník 2018 (89,00 bodov). V piatej 
kategórii viedol pán Štefan Jancsó z Nededu a jeho víno Cabernet Sauvignon 
ročník 2017 (90,00 bodov). V predposlednej kategórii sa na prvom mieste 
umiestnilo Michal Sadloň – vinárstvo z Pezinka a ich vínko Chardonnay ročník 
2018 (90,67 bodov). V poslednej kategórii sa stal víťazom Hubert J. E. a ich sekt 
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Hubert Grand blanc (89,00 bodov).

Po oslavách 1. mája sme si v našom meste pripomenuli Deň víťazstva nad 
fašizmom. Pietny akt kladenia vencov na počesť ukončenia druhej svetovej vojny 
sa uskutočnil pri pamätníku na Dolnej ulici. Zaspomínať si prišli aj členovia 
Organizácie protifašistických bojovníkov. 

Aj napriek tomu, že pred večianskym “kulturákom” prebiehali stavebné práce, 
dobrovoľní hasiči nezaháľali a symbol prvého mája osadili. Prvomájový program 
si však občania mohli vychutnať na mestskom amfiteátri. 

17. a 18. mája 2019 sa už ako každoročne uskutočnili Večianske slávnosti, 
na ktorých po prvýkrát vystúpila Šalianska dychovka.

Jún
K prvému letnému mesiacu patrí neodmysliteľne Šaliansky jarmok, ktorý sa v roku 
2019 konal 21. a 22. júna. Ani tento rok nemohli chýbať zástupcovia našich 
partnerských miest, ako sú Telč, Oroszlány, Mohyli-Podilľskyj a Konskie. Mestské 
kultúrne stredisko pripravilo pestrý program pre všetky vekové kategórie. V piatok 
21. júna sa návštevníci jarmoku mohli tešiť vystúpeniam žiakov zo základných 
škôl a súborov z družobných miest. Vystúpili deti zo ZŠ Ľ. Štúra, J. C. Hronského 
a J. Murgaša a na pódium sa postavila aj rocková skupina Hook z poľského 
družobného mesta Konskie. Svoj program predviedli aj mažoretky z českého Telča 
a maďarské družobné mesto reprezentovala dychovka Bányász. Vo večernom 
programe vystúpil Peter Šrámek a hviezdou večerného programu bol Lukáš 
Adamec. Po ňom ešte vystúpila skupina Club 84. Vystúpenia sa uskutočnili 
na amfiteátri. Sobotný program nebol o nič chudobnejší. Návštevníci mali možnosť 
počuť znovuzrodenú Šaliansku dychovku, následne vystúpila cimbalistka Viktória 
Herencsárová. Vystúpili tiež domáce folklórne súbory Šaľan a Šaľanček. 
Rozbalila to aj skupina Družina, ktorá úpravami ľudových piesní vytvorila štýl, 
ktorý nazvali ethnobeat. Je to hudobné spojenie folklóru, jazzu a rocku. Táto 
skupina získala množstvo ocenení, vrátane medzinárodných. Nasledovala 
šermiarska šou Rádu Sv. Galahada a po nej prišiel na rad koncert skupiny
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Le Payaco. Hedlajnerom sobotného večera však bola nitrianska skupina chlapcov 
rockový Gladiátor. Po ich vystúpení nasledoval ABBA revival a zaspieval 
nestarnúce hity švédskej legendárnej skupiny. Súčasťou programu Šalianskeho 
jarmoku bol aj 12. ročník fotografickej súťaže a výstavy fotografií Objektív Františka 
Kollára. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 12 fotografov. Fotografie boli 
nainštalované v priestoroch Galérie Focesa, ktorej majiteľ Igor Boháč je garantom 
každoročnej súťaže. Súťaž sa uskutočňuje v dvoch kategóriách, jednou z nich 
je Šaľa tvoje mesto a druhá kategória je voľná téma. V kategórii Šaľa tvoje mesto 
sa na prvom mieste umiestnil Juraj Boledovič s fotografiou Cestou do práce. Druhý 
skončil Juraj Cisár so súborom fotografií Na paši. Tretie miesto si vybojovala 
Melissa Vincová s reportážnymi fotografiami Pomoc. V kategórii voľná téma 
sa na prvom mieste umiestnila Dana Duchoslavová a jej fotografia Štruktúra 2, 
druhý skončil Branislav Pištek a jeho fotografia Zjavenie. Tretie miesto patrilo 
Vladimírovi Vlkovi Kováčovi a jeho fotografii Jeseň života. Osobitnú cenu 
redakcie Slova Šaľanov získal Matúš Benian za fotografiu Berlín.
 
29. júna sa v medzihrádzovom priestore lesoparku v Šali uskutočnilo Otvorenie 
kultúrneho leta v Šali. Organizátorom bolo MsKS Šaľa. Pripravený bol bohatý 
program plný koncertov, vystúpení, súťaží pre detičky, hudby a tanca. 

Divadlo Materinky získalo hlavnú cenu Národného osvetového centra na celo- 
slovenskej postupovej prehliadke Divadlo a deti v Rimavskej Sobote, ktorá sa 
konala 6. a 7. júna 2019. Festival je určený dospelým súborom hrajúcim pre deti. 
V konkurencii takýchto kolektívov z celého Slovenska získal rodinný muzikál 
Pinocchio od poroty najlepšie hodnotenie. Autorkou scenára Pinocchia je Alena 
Demková. Naše mesto tak bude mať zastúpenie aj na Scénickej žatve v Martine, 
čo je najvyššia prehliadka amatérskeho divadla na Slovensku.
 
Divadlo ASI Šaľa participuje na vydaní knižnej publikácie Storočnica divadla 
v Šali. Tento projekt nadväzuje na výstavu Dramatické polstoročie, ktorá sa konala 
od októbra 2016 do januára 2017 v Galérii Focesa. Divadlo ASI  je spolu s CVČ 
a DS Materinky iniciátorom vydania publikácie, ktorá využije materiály z uvedenej 
výstavy a vznikne tak unikátna kniha s faktografickými údajmi, spomienkami,
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fotografiami a oceneniami. V súčasnosti je spracovaných takmer 100 z 200 strán. 
Autorkou je Alena Demková a kolektív. Realizácia bude pokračovať v roku 
2020. Divadlo ASI dostalo na grafické spracovanie publikácie dotáciu od mesta 
Šaľa. 

V tomto roku sa 12. júna konalo podujatie Zuš-ka v meste na pešej zóne a pred 
budovou Mestského úradu v Šali. Práve na tomto podujatí sa mohli záujemcovia 
zapísať na ďalší školský rok. 

Júl
5. ročník súťažnej prezentácie a výstavy vín Víno Terra Wag sa konal v máji. 
V júli si vinári prevzali ocenenia za svoje ušľachtilé moky. Oceňovanie sa uskutočnilo 
v obradnej miestnosti na Mestskom úrade v Šali. Ocenení si ceny prebrali z rúk 
primátora mesta Šaľa Jozefa Belického, riaditeľa súťaže Fedora Malíka a gene- 
rálneho riaditeľa spoločnosti Duslo, a.s. Petra Bláhu. Dve vinárstva sa však 
mohli pýšiť aj mimoriadnym ocenením. Cenu primátora mesta Šaľa si odniesol 
Ondrej Kožuch z Kráľovej nad Váhom za výbornú prezentáciu vín v regióne. Cenu 
generálneho riaditeľa spoločnosti Duslo, a.s. si za výbornú kvalitu prezentovaných 
vín odnieslo Zámocké vinárstvo z Pezinka. Mimoriadne ceny vytvoril šaliansky 
umelec Andrej Csillag, ktorý pre ocenených vytvoril umelecké dielo v tvare hroz- 
nového strapca. Po oceňovaní sa aj verejne degustovalo. Verejná degustácia 
sa konala 12. a 13. júla na amfiteátri v Šali. Okrem dobrého vínka mali návštevníci 
možnosť užiť si zaujímavý kultúrny program. Vystúpili skupina Duo Live Guitars 
a vo večerných hodinách skupina Komajota. Sobotný program bol tiež plný zábavy. 
Zatancovali a zaspievali folklórne súbory Macejko, Šaľan a Furmani. Vo večerných 
hodinách sa o program postarala ľudová hudba Paprčkovci.

September
26. septembra sa na Mestskom úrade v Šali konala tlačová konferencia skupiny 
Omega. Je jednou z najúspešnejších maďarských rockových hudobných skupín, 
ktorá bola založená v roku 1962. Založili ju Benkő Lászlo a Kóbor János. 
Na konte má 16 maďarských, 10 anglických a 11 koncertných albumov.
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Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa a Spoločnosť Petra Pázmánya 
v Šali zorganizovali medzinárodnú konferenciu Archívy – klenoty regiónu, 
ktorá sa uskutočnila 6. septembra v šalianskom kaštieli.

Október
V estrádnej sále Kultúrneho domu v Šali sa zišlo vyše 200 slávnostne nahodených 
seniorov. Mesto si aj v roku 2019 pripravilo pre nich celomestské oslavy Mesiaca 
úcty k starším. Pre seniorov bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom 
vystúpila tunajšia ZUŠ. Po nej vystúpil slovenský zabávač, spevák a imitátor 
Štefan Hruštinec, ktorý priniesol do sály príjemnú, pohodovú a uvoľnenú atmosféru. 
Prítomní dostali od vedenia mesta malú pozornosť v podobe darčekov, občerstvenia 
a kvetov. 

Komisia kultúry a cestovného ruchu vyhlásila prestížne vyhodnotenie ankety 
Tvorivý čin roka 2019, ktorej slávnostné vyhlásenie sa uskutoční v januári 2020. 
Cieľom Tvorivého činu roka je oceniť významné podujatie, činy jednotlivcov 
a skupín v rôznych kategóriách kultúry. Každý rok komisia udeľuje aj ocenenie 
za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia.

November
5. novembra 2019 vystúpila v Mestskej športovej hale Šaľa legendárna rocková 
hudobná skupina Omega. Skupina odohrala svoj prvý zahraničný koncert 
pred 55 rokmi práve u nás v Šali a v roku 2019 tu bola opäť. Skupina predstavuje 
výnimočný hudobný fenomén, a to nielen na maďarskej scéne. Je zrejme najstaršou 
aktívne fungujúcou skupinou u našich južných susedov.

8. a 9. novembra sa v Šali uskutočnil 7. džezový festival – Džezáky Šaľa 2019.  
Jedná sa o autochtónny hudobný koncept, ktorý organizačne a realizačne 
zabezpečovalo občianske združenie Maceva. 

Divadlo ASI uviedlo 15., 18. a 26. novembra premiérové vystúpenie inscenácie 
Eli, Eli lama sabachtani (Bože, Bože, prečo si ma opustil). Táto inscenácia 
hovorí o našej ceste v minulosti i v súčasnosti. Zároveň sa autori medzi riadkami 
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pýtajú, akou cestou sa vydáme v budúcnosti. Či na konci cesty bude kráľovstvo 
nebeské alebo to bude peklo, a to nielen z pohľadu jedinca, ale aj celej spoločnosti. 
Inak povedané, či z človeka zostane tolerantný alebo bezcitný tvor. Mementom 
je holokaust, najhanebnejšia časť dejín ľudstva. Autormi hry sú Roman Budai, 
Miroslav Demín a Roman Budai mladší. 

December
V šalianskom kostole sa 26. decembra konal tradičný vianočný benefičný koncert. 
Účinkujúcimi boli žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Šali a operní sólisti 
a hudobníci zo Šale. Prostredníctvom tohto koncertu sa organizátori rozhodli 
pomôcť a výťažok z dobrovoľného vstupného venovali 10-ročnej Natálke Kollárovej, 
ktorá od narodenia bojuje so spinálnou svalovou atrofiou a v januári 2020 ju čaká 
finančne veľmi náročná operácia v Nemecku. Podarilo sa vyzbierať 950 Eur, 
ktoré boli odovzdané do rúk otecka malej Natálky. 

7. decembra sa uskutočnil Adventný koncert 2019, ktorý sa konal v kongresovej 
sále Mestského úradu v Šali. Výťažok z podujatia bol použitý na charitatívne 
účely. Na koncerte sa predstavili Spevácky zbor Krédo, Detský spevácky zbor 
ZUŠ Šaľa, Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena. Programom sprevádzala 
hostí Adela Vinczeová. Podarilo sa vyzbierať 680,- Eur, ktoré putovali 
občianskemu združeniu mini BODKA. Organizátorom podujatia bolo OZ Krédo 
a mesto Šaľa.

30. výročie Nežnej revolúcie
Samostatnú kapitolu tejto kroniky je potrebné venovať 30. výročiu Nežnej revolúcie. 
Spomienky na toto výročie sme si v našom meste uctili dôstojne v rámci Týždňa 
slobody, ktorý prebiehal od 11. do 17. novembra. V rámci tohto týždňa bola 
pripravená aj výstava fotografií šalianskeho fotografa Igora Boháča. Jeho snímky 
zachytávajú revolučnú atmosféru hlavného mesta vtedajšieho Československa. 
Vernisáž výstavy Novembrová Praha 1989 sa uskutočnila 14. novembra v Galérii 
Focesa a trvala do 10. decembra. Otvoril ju Miroslav Demín z Komisie kultúry 
a cestovného ruchu pri MsZ v Šali. 
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Šalianski divadelníci si pripravili retro happening s názvom Sľúbili sme si lásku. 
Išlo o spomienku na rok 1989, kedy sa štrngalo s kľúčmi, aby sme spoločne 
vyprevadili bývalý neslobodný režim do zabudnutia. Stretnutie sa konalo 16. 
novembra pred Mestským úradom v Šali a následne sa účastníci premiestnili 
so sviečkami k Pamätníku 17. novembra, ktorý sa nachádza pri Dome kultúry 
v Šali. Moderátor a organizátor pietneho aktu Miroslav Demín napokon prečítal 
pozdrav adresovaný Šaľanom od Dagmar Havlovej, manželky bývalého disidenta 
a prvého ponovembrového prezidenta Václava Havla, v ktorom vyzdvihuje 
nutnosť pripomínať odkaz revolúcie i v súčasnosti. 

O Nežnej revolúcii prišiel porozprávať aj historik Patrik Dubovský z Ústavu 
pamätí národa. Jeho obecenstvom boli šalianski stredoškolskí študenti, ktorí 
si prišli vypočuť jeho interaktívnu prednášku a témou bola Nežná revolúcia 
a neslobodné obdobie pred ňou. Patrik Dubovský je priamym účastníkom 
Velehradskej púte, Sviečkovej manifestácie a Novembra 1989. Témou prednášky 
bola Nežná revolúcia a čo jej predchádzalo. Historik hovoril o rôznych udalostiach, 
ktoré boli spojené s Novembrom 1989 a Nežnou revolúciou. Počas prednášania 
si študenti mohli prelistovať knihy, ktoré pán Dubovský priniesol. Po prednáške 
bol študentom pustený krátky dokumentárny film, po ktorom bola diskusia, 
do ktorej sa mladí ľudia zapájali.

13. novembra sa v bábkovej sále Domu kultúry v Šali konalo diskusné stretnutie 
Posolstvo slobody a demokracie. Hosťom večera bol Peter Tatár, ktorý je jedným 
zo zakladajúcich členov hnutia Verejnosť proti násiliu, bol členom Koordinačného 
centra VPN a patrí medzi najdôležitejšie tváre Nežnej revolúcie. 

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vydalo mesto Šaľa tematický dokument 
vo forme brožúry, ktorého autorom je Miroslav Demín. Publikácia zachytáva 
novembrové udalosti v meste. Jej súčasťou sú dokumenty, fotografie a autentické 
výpovede ľudí, ktorí sa v roku 1989 postavili na “barikády” revolúcie v Šali. 
Súčasťou brožúrky je aj krátke video, ktoré si vie čitateľ pozrieť po načítaní QR kódu. 
Jedná sa o záznam z protestného zhromaždenia, ktoré sa konalo 2. 12. 1989 
pri Dome kultúry v Šali. Dokument je k dispozícii na šalianskych základných 
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a stredných školách a v mestskej knižnici. Publikácia je nepredajná a verejnosti
bola distribuovaná v rámci podujatí konaných pri príležitosti 30. výročia Nežnej 
revolúcie. Elektronická verzia publikácie je dostupná na webovej stránke mesta 
Šaľa. Vydanie publikácie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v rámci projektu s názvom Nežná revolúcia v Šali – vydanie 
publikácie vo forme brožúry. 

Súčasťou Týždňa slobody bol aj Deň vojnových veteránov a 101. výročie  ukončenia 
1. svetovej vojny. Pietna spomienka sa uskutočnila 11. novembra o 11. hodine 
pred Pamätníkom obetiam vojen. 

Folklór v Šali
Deti z detského folklórneho súboru Šaľanček predviedli svoje folklórne vystúpenie 
na festivale Folklór v máji  v českom partnerskom meste Telč. Program festivalu 
bol veľmi bohatý. Na nádhernom námestí Zachariáše sa predviedli domáce 
detské folklórne súbory z Horáckeho regiónu. 

Koncom júna oživili naši folkloristi tradičný šaliansky zvyk Jánske ohne. Tanečníci 
z FS Šaľan zapojili do tohto podujatia mnoho Šaľanov a v medzihrádzovom 
priestore vedľa lesoparku vytvorili krásnu oslavu letného slnovratu, kde nechýbali 
spoločné tance, jánsky oheň a velikánske chorovody.

27. septembra sa v Šali konalo podujatie pod názvom Vinobranie. O 16 .00 hodine 
sa na pešej zóne v Šali uskutočnil sprievod a o hodinu neskôr čakal na návštevníkov 
bohatý kultúrny program na Námestí sv. Trojice, o ktorý sa postarali tanečníci 
z FS Šaľan, DFS Šaľanček a Muskátlis Néptánckör – Vágkirályfa.
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Školstvo

Výchovno-vdelávacia činnosť škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v školskom 

roku 2018/2019

Mesto Šaľa malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: 
 • 6 základných škôl (ZŠ) - 3 samostatné a 3 s materskou školou, 1 s vyu-  
  čovacím jazykom maďarským; 
 • 6 samostatných materských škôl (MŠ);
  • 1 základnú umeleckú školu (ZUŠ);
  • 1 centrum voľného času pre deti a mládež (CVČ).

Všetky základné školy okrem ZŠ s MŠ na Bernolákovej ulici majú prepožičaný 
čestný názov.

Škola
ZŠ s MŠ  Bernolákova

ZŠ J. Hollého

ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

Základné školy Šaľa 2018 - 2019
Zameranie na

telesnú a športovú výchovu
telesnú a športovú výchovu

prírodovedné predmety 
a regionálnu výchovu

cudzie jazyky, informatiku 
a tr. s nadanými žiakmi

cudzie jazyky, informatiku a techniku
prírodovedné predmety

ZŠ J. C. Hronského

ZŠ s MŠ J. Murgaša
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Výchovno-vdelávacia činnosť základných škôl

Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňovali podľa výchovno-vzdelávacích 
programov v zmysle školského zákona o výchove a vzdelávaní. Všetky základné 
školy vyučovali podľa vzdelávacieho programu ISCED 1 na 1. stupni a ISCED 2 
na 2. stupni s doplnkami programu k vlastnému zameraniu školy.

Počet tried a žiakov v ZŠ

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo základné školy v meste Šaľa 510 
žiakov z okolitých obcí okresu Šaľa, najviac z Kráľovej nad Váhom (122), 
Diakoviec (72), Trnovca nad Váhom (51) a z Dlhej nad Váhom (62).

ZŠ s MŠ  Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya
Spolu 

9
19
29
24
22
9

112

Žiakov 
k 30. 6

121
374
599
396
427
177

2094

Tried Integr.
žiaci
15
16
28
31
15
10
115

Nadaní 
žiaci

0
0
0
91
0
0
91

ŠKD
triedy

1
4
9
6
6
3

29

ŠKD žiaci
k 30. 6.

33
131
266
186
171
70

857

Počet žiakov k 30. 6. 2019
Škola
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Dochádzka žiakov k 30. 6. 2019

Počet ospravedlnených a neospravedlnených hodín

Prijatie žiakov do základnej školy a na stredné školy

Počet odchádzajúcich a prijatých žiakov 

tried žiakov Počet Počet

ZŠ s MŠ  Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya
Spolu / priemer

9
19
29
24
22
9

112

121
374
599
396
427
177

2094

9 868
18 078
60 388
39 897
39 348
14 016

181 595

Priemer
(1 žiak)
81,55
48,33
100,64
100,75
92,37
79,18
83,8

64
107
67
64
15

1 104
1 421

Priemer
(1 žiak)

0,52
0,28
0,11
0,16
0,04
6,23
1,22

Počet Ospravedlnené
hodiny

Neospravedlnené
hodinyŠkola

(sídlo školy)

ZŠ s MŠ  Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya
Spolu

z 9.
roč.
15
32
58
33
35
22

195

z niž.
roč.

3
2
1

10
4
1

21

0
2
1
3
4
1
11

0
0
5
5
0
0
10

1
7

22
15
8
8
61

12
18
29
17
22
9

107

SOŠ-
3.r.

5
7
2
1
5
5

25

0
0
0
2
0
0
2

Počet
odch. žiak. Prijatí žiaci

Škola
OGY BGY GYM SOŠ INÉ
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Poznámka:
OGY- osemročné gymnázium   
BGY- bilingválne gymnázium
GYM - gymnázium     
SOŠ - stredná odborná škola
SOŠ - 3. r. - stredná odborná škola bez maturity

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

*  žiaci 1 roč.
** žiaci 1. - 4. roč. v triedach so všeobecným intelektovým nadaním

ZNÍŽENÝ SUPEŇ ZO SPRÁVANIA BOL UDELENÝ 16 ŽIAKOM, Z TOHO 
NA I. STUPNI 1 ŽIAKOVI

ZŠ s MŠ  Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya
Spolu
Percentuálne vyjadr. 

tried
9
19
29
24
22
9

112
/////

žiakov
121
374
599
396
427
177

2 094
//////

Prospeli
110
364
580
391
415
171

2 031
96,99%

Neprosp.
7
4
6
5
1
0

23
1,09%

Neklas.
4
6
13
0
11
6

40
1,91%

Slov. hod.
0
0

74*
91**
32*

0
197

////////

Počet žiakov k 30. 6. 2019
Škola (sídlo školy)
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Testovanie 9 - 2019 (celoslovenské testovanie vedomostnej
úrovne žiakov deviateho ročníka)

Materské školy

ZŠ s MŠ  Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya 

1
2
3
4
5
6

Škola
V ZŠ
68,70
64,20
74,10
75,90
67,04
70,60

%

V ZŠ
68,70
64,20
74,10
75,90
67,04
70,60

%

SR

63,10

%

SR

62,30

65,20 58,20
%

V ZŠ

%

SR

%

úspešnosť
Matematika

úspešnosť
Slov. jazyk

úspešnosť
Maď. jazyk

Testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ 3. - 4. apríla 2019

MŠ počty 
k 15. 09. 2019
Bernolákova
Budovateľská
Družstevná
Hollého
Murgaša
Okružná
8. mája
P.J.Šafárika
VJM
Súkromná
Spolu

Spolu
tried

3
3
5
8
2
4
4
4
1
2

36

Spolu 
detí
52
70

105
185
40
81
87
78
17
31

746

Z toho 
2-roč.

1
0
4

29
3
2
5
6
0
1

51

Z toho 
OPŠD

10
0
2
3
0
4
1
1
1
1

23

Z toho
 integr. 

7
0
3
0
0
0
0
0
0
1
11

Z toho
predškol. 

23
30
35
49
9

30
27
23
7
9

242

Ped. 
zam.

7
7
11
19
4
9
10
9
2
3
81
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Edukačnú činnosť podľa školských vzdelávacích programov vypracovaných 
na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie 
realizovali: MŠ Bernolákova, MŠ Budovateľská, MŠ pri ZŠ s VJM, MŠ 
Družstevná, MŠ Hollého, MŠ pri ZŠ J. Murgaša, MŠ Okružná, MŠ 8. mája, 
MŠ P. J. Šafárika.

Všetky materské školy plnili programy na podporu zdravia - Mliečny program, 
Ovocie a zelenina do škôl, Národný program prevencie obezity.

Základná umelecká škola

Škola  poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch odboroch - výtvarnom, 
hudobnom, tanečnom  a literárno-dramatickom.  

Žiaci školy pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach a koncertoch, 
zapájajú sa do umeleckých súťaží. ZUŠ úspešne pripravuje žiakov na stredné 
a vysoké školy, kde sa vyžaduje talentová skúška.

ZUŠ dosahuje dlhodobo dobré výsledky v príprave žiakov na odborne zamerané 
stredné a vysoké školy, na ktorých sa vyžadujú talentové skúšky. 

Edukačný proces sa realizoval prostredníctvom individuálneho i skupinového 
vyučovania za pôsobnosti 35 pedagógov a 3 nepedagogických zamestnancov. 

stav k 15.9.18
stav k 30.6.19

Spolu 
odbor
780
752

339
331

361
347

42
40

Literárno-
dramatický

38
34

Počet žiakov Hudobný Výtvarný Tanečný
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Centrum voľného času

Centrum voľného času  zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno- 
vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť predovšetkým  pre deti a mládež, 
ktoré sa vzdelávajú na základných a stredných školách, ale aj pre ich rodičov 
a iné osoby do veku 30 rokov.

V školskom roku 2018/2019 bolo založených 72 záujmových útvarov a bolo 
zapísaných 1 253  záujemcov. Počet zamestnancov bolo - 6 pedagógov a 5 
nepedagógov. 

Podujatia a aktivity CVČ: 
 • stála expozícia archeologického múzea, navštívilo ju 605 záujemcov
 • CVČ usporiadalo celkom 203 podujatí, počas víkendu bolo realizova-  
  ných 44
 • počet účastníkov na podujatiach bol 11 034
 • najviac podujatí bolo usporiadaných v oblasti kultúry a umenia (37)  
  a pre rodičov a deti (57)
 • letných aktivít počas 8 týždňov sa zúčastnilo spolu 2 108 detí vo veku  
  od 6 do 15 rokov
 • počas mesiacov júl a august priestory posilňovne  navštívilo 139 členov.
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Prehľad zaujímavostí zo školstva v roku 2019
Vedomosti žiakov v piatom ročníku prevetrali testovania piatakov, ktorých bolo 
231. Takmer všetky školy vo všetkých testovaných predmetoch skončili nad úrovňou 
celoslovenského priemeru. Deti z troch šalianskych škôl (ZŠ J. C. Hronského, 
ZŠ Bernolákova a ZŠ s MŠ J. Murgaša) zvládli úlohy z matematiky s úspešnosťou 
nad 73 %. Okolo 60% sa pohybovali aj výsledky ostatných troch škôl. Celoslovenský 
priemer je na úrovni 59,30 %. V slovenskom jazyku a literatúre najviac vynikla 
ZŠ J. C. Hronského so 73,30 %. 72 % dosiahli žiaci na ZŠ J. Murgaša. 
Celoštátny priemer bol pritom na úrovni 58,40 %. S maďarským jazykom 
a literatúrou sa deti zo ZŠ P. Pázmánya popasovali s výsledkom 54,50 %.
 
Na výsledky testovania deviatakov môžeme byť hrdí. 188 deviatakov šalianskych 
škôl ukázalo svoje vedomosti na testovaní tohto ročníka. Žiaci z troch základných 
škôl (ZŠ a MŠ J. Murgaša, ZŠ J. C. Hronského a ZŠ s MŠ P. Pázmánya) 
zvládli úlohy z matematiky s úspešnosťou nad 70 %. Okolo 60 % sa pohybovali 
výsledky ostatných troch škôl. Celoslovenský priemer bol na úrovni 63,10 %. 
V slovenskom jazyku a literatúre najviac vynikla ZŠ s MŠ P. Pázmánya s 80,60 %. 
Toto číslo bolo vysoko nad úrovňou celoštátneho priemeru, ktorý bol okolo 63 %. 
Úspešnosť ZŠ s MŠ P. Pázmánya z maďarského jazyka bola 65, 20 %.

Na základných školách prebiehala modernizácia odborných a jazykových učební. 
Týkala sa piatich základných škôl. Na ZŠ Hollého sa mohli žiaci tešiť z nových 
notebookov vrátane softvérového príslušenstva. Škola sa dočkala tiež modernizácie 
dvoch jazykových učební, kde sa vďaka financiám podarilo kúpiť nový nábytok, 
výpočtovú techniku a zariadenia, ako napríklad slúchadlá. Nainštalované boli 
aj tri nové interaktívne tabule. Na ZŠ Ľ. Štúra sa podarilo vymeniť okná v učebni 
polytechniky a biochémie. Na ZŠ s MŠ J. Murgaša a na ZŠ s MŠ P. Pázmánya 
pribudli do učebne fyziky didaktické pomôcky a okrem toho prebehla rekonštrukcia 
samotných priestorov učební. Na ZŠ J. C. Hronského pribudla okrem učebne 
fyziky aj jazyková učebňa. Mesto na tento projekt získalo nenávratný finančný 
príspevok z Európskej únie vo výške približne 340 000 Eur. 

V roku 2019 sa volili noví riaditelia škôl. Na ďalšie päťročné obdobie obhájili
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svoje funkcie riaditelia: Irena Vargová – MŠ Hollého, Eva Reháková – MŠ 
Budovateľská a Michal Malárik – CVČ Tip Top. Zmeny v postoch riaditeľov 
nastali na ZŠ J. C. Hronského, kde na riaditeľskú stoličku zasadla Mgr. Katarína 
Grznárová, na ZŠ Ľ. Štúra, kde sa novou riaditeľkou stala Mgr. Eva Aláčová 
a riaditeľkou ZUŠ sa stala Mgr. Nora Valentínová, DiS. Art. 

13. novembra sa v estrádnej sále Kultúrneho domu v Šali konala Burza stredných 
škôl, ktorú organizoval Spoločný školský úrad Šaľa spolu so strednými školami. 
Žiaci deviatych ročníkov okresu Šaľa mali možnosť oboznámiť sa s ponukou 22 
stredných škôl s rôznym zameraním. Zo Šale sa burzy zúčastnilo Gymnázium 
Juraja Fándlyho, Spojená škola Nivy a Stredná odborná škola chovu koní 
a služieb.
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Záver a zhrnutie udalostí v roku 2019

Seniori z Jednoty dôchodcov na Slovensku sa streli na ZŠ a MŠ J. Murgaša, 
aby si zašportovali na krajských športových hrách. Športovcom sa prihovoril 
predseda JDS Ján Lipiansky, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Igor Éder a primátor Šale Jozef Belický. Okrem medailí a víťazných pohárov 
čakala na seniorov ešte jedna zaujímavá výhra, a to bábika v šalianskom kroji.
 
Na konci školského roka 2019 bolo ocenených 135 žiakov z okresu Šaľa, z toho 
76 detí bolo zo Šale. Žiaci vynikli v rôznych oblastiach, ako napríklad v mate-
matike, cudzích jazykoch, dejepise, športe, chémii a mnohých iných odvetviach. 
Mnohé z detí reprezentovali mesto, ale aj okres dokonca na majstrovstvách 
Slovenska, kde sa umiestnili na najvyšších priečkach. 

10. a 11. júna 2019 sa v šalianskom kaštieli uskutočnil Deň otvorených dverí. 
Súčasťou tohto otvorenia bola aj prehliadka sídelného objektu Štátneho archívu 
v Nitre pracovisko Archív Šaľa, písanie brkom, vyhotovenie pritlačenej pečate, 
odborné poradenstvo z genealógie a mnoho ďalších činností. 

Tóth a Tóthová, to sú najčastejšie priezviská v Šali. Až 163 mužov a 160 žien 
sú nositeľmi tohto pôvodne maďarského priezviska. Druhým najpoužívanejším 
priezviskom v našom meste je Horváth (111) – Horváthová (120). Priezvisko 
Kováč je tiež častým priezviskom v meste Šaľa, nosí ho takmer stovka občanov. 
Za týmto priezviskom nasleduje u mužov priezvisko Takáč (76), no u žien je 
štvrtým najčastejším priezviskom priezvisko Szabová (93). Piatym najčastejšie 
používaným priezviskom je priezvisko Varga – Vargová. 

Manželský pár zo Šale si zvolil neobvyklú dovolenku. Známa cyklistka Margaréta 
Zozuľáková spolu s manželom sa namiesto luxusných slnečných pláží a bazénov 
vybrali na bicykloch až do ďalekej Afriky. Konkrétne do Tunisu, pričom cestovali 
cez Maďarsko, Slovinsko, Taliansko a potom trajektom do Tunisu. Celkovo prešli 
2 000 km plus ešte ďalších 120 km v Tunise. Na bicykloch strávili 17 dní, 
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pričom mali cestu naplánovanú na 19 dní. 

V roku 2019 sa konal 25. ročník prehliadky veteránov. Hlavným organizátorom 
bol Francúz Roger Devaux. V dobových odevoch a historických autách sa preds- 
tavili majitelia veteránov z Francúzska, Anglicka, Belgicka, Česka a Slovenska. 
Medzi Slovákmi dominovalo auto Šaľana Romana Kováča, ktorý získal cenu 
nováčika za najkrajšie auto. Roman uspel s bielym veteránom, ide o vzácne auto 
z roku 1932, ktoré sa objavilo aj vo filme. 

Uprostred augusta sa konali v našom partnerskom meste Oroslány oslavy 
Oroslánskeho dedinského dňa, ktoré organizovali Slovenská menšinová samo-
správa, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a Evanjelická cirkev 
v Orosláni. Slávnostnú časť podujatia sprevádzalo kladenie vencov a kvetov 
k Slovenskému pamätníku. Delegáciu za mesto Šaľa zastupovala Mgr. Mária 
Farkašová, poslankyňa MsZ v Šali a Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka mesta. 

17. a 18. augusta 2019 sa v našom družobnom meste Końskie v Poľsku uskutočnili 
výročné slávnosti mesta Dni Końskich. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnil primátor 
mesta Šaľa Jozef Belický a poslanec MsZ v Šali Peter Hlavatý. V rámci medzi- 
národného kultúrneho programu slávností sa miestnym obyvateľom predstavil 
FS Šaľan, ktorý domácich prekvapil záverečnou goralskou piesňou Hej Gorale.

15. septembra 2019 sa uskutočnil v poradí 5. ročník súťaže vo varení leča 
v Pribinovom parku vo Veči. O kultúrny program sa postaral saxofonista Marián 
Mráz, hudobná skupina Abba Show a Muziker Duo – Rudi. Pre detičky bol 
tiež pripravený zábavný a hudobný program v podobe detskej diskotéky.

1. októbra 2019 otvorilo Centrum voľného času v Šali Detský svet vedy a techniky.
 
8. októbra 2019 navštívili prváčikovia zo ZŠ J. C. Hronského Mestský úrad 
v Šali. Táto návšteva mala edukatívny charakter, pretože jednou z tém prváckeho 
učiva z vyučovacieho predmetu prvouka je aj téma Naša obec. Pani učiteľka
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tak chcela svojim žiakom predstaviť naše mesto v podaní hlavných dominánt, 
historických budov a stavieb, ktoré sú pre naše mesto dôležité. Prváčikov privítal 
primátor Jozef Belický vo svojej kancelárii, kde im vysvetlil, v čom spočíva 
plnenie jeho úloh a odpovedal žiakom na otázky, ktoré si pre neho pripravili. 
Deti sa počas tejto návštevy naučili, ako vyzerá erb mesta Šaľa a videli vlajku 
Šale a mestskej časti Veča. 

Mesto Šaľa vyhlásilo súťaž v rámci projektu 3D nápis – mesto Šaľa. Do súťaže 
sa mohli zapojiť tvoriví jednotlivci či kolektívy, ktorí mali navrhnúť písmená 
3D nápisu ŠAĽA.

Mestská polícia oslávila v roku 2019 svoje 28. výročie založenia. Bola zriadená 
ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1991. Prvým náčelníkom bol menovaný 
Jozef Belický – súčasný primátor mesta. 

V roku 2019 sa v Centre voľného času Šaľa konala už po šiestykrát detská akcia 
Svetlonos. V starých slovenských tradíciách bol Svetlonos nadľudská bytosť. 
CVČ chcelo týmto spôsobom ukázať deťom tradičné slovenské zvyky, ku ktorým 
patrí aj vynášanie Svetlonosa. Pre deti bol pripravený bohatý program a spolu 
s rodičmi si mohli z tekvice vyrezať svojho vlastného Svetlonosa, s ktorým išli 
do parku, kde tancovali a spievali. Celú atmosféru dotvárali aj zaujímavé masky 
detí. 

V roku 2019, presnejšie 6. decembra 2019, sa udiala nešťastná udalosť, pri ktorej 
došlo k výbuchu plynu v meste Prešov. Bol poškodený 12-poschodový panelák, 
v dôsledku čoho boli obyvatelia tohto objektu nútení opustiť svoje domovy. Súcit 
a spolupatričnosť vyjadrili Prešovčanom ľudia z celého Slovenska. Mesto Šaľa 
tiež nezaháľalo a vyjadrilo mestu súcit a spolupatričnosť. Na 10. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Šali schválili poslanci návrh na poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov vo výške 3 000,- Eur.

V roku 2019 prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v rámci novoročných 
prijatí zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, medzi ktorými bol aj primátor 
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nášho mesta Jozef Belický. 

Mesto Šaľa v spolupráci s 2 miestnymi firmami usporiadalo každoročné podujatie, 
ktorým je Spoločenské stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi, 
zástupcami štátnej správy a spoločenských organizácií mesta Šaľa. V priestoroch 
estrádnej sály Kultúrneho domu v Šali sa zišlo približne 150 ľudí. Šalianska 
spoločnosť MIK s.r.o. oslávila pri tejto príležitosti 25. výročie svojho založenia 
a spoločnosť FERADO spol. s  r.o. 20. výročie. Prítomní si počas oficiálnej časti 
mali možnosť pozrieť 15-minútovú videoprezentáciu o tom, čo sa za posledný rok 
podarilo v Šali vylepšiť, zmodernizovať alebo postaviť. 

Odovzdali sa ďalšie nájomné byty. V roku 2018 ich bolo odovzdaných 34. V roku 
2019 sa z nájomných bytov tešilo ďalších vyše 100 nájomcov, ktorí obdržali kľúče. 
Mesto na celkovú výstavbu 150 nájomných bytov získalo zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania približne 6,5 milióna Eur. 

V októbri navštívil primátor mesta Jozef Belický spolu s viceprimátorom 
Róbertom Tölgyesim prvýkrát srbské mesto Báčska Palanka, s ktorým mesto 
Šaľa plánuje nadviazať družobný vzťah. Návšteva bola spojená s oslavami, nakoľko 
23. októbra oslavujú Srbi Deň oslobodenia od fašizmu. Pri tejto príležitosti 
sa konajú aj slávnostné podujatia, ako je zasadnutie mestského zastupiteľstva 
a udeľovanie ocenení, ale aj verejné aktivity pre občanov. 

Primátor mesta Jozef Belický získal čestné občianstvo mesta Oroszlány. Mesto 
Oroszlány je družobným mestom Šale už od roku 1993. Primátor mesta si bol 
titul čestného občana osobne prevziať na slávnostnom podujatí, kde sa prítomným 
prihovoril ich rodnou rečou. 

V roku 2019 sa znova opravovalo, skrášľovalo, rekonštruovalo a modernizovalo. 
Vodári sa rozhodli, že potrubia potrebujú rekonštrukciu, a tak 11. marca 2018 
začali s rekonštrukciou na uliciach Pionierska a Školská, konkrétne od križovatky 
ulíc až po hrádzu. Rekonštrukcie sa dočkalo aj zábradlie na moste. Opravovali 
sa aj chodníky. Generálnou opravou prešla časť chodníka na Komenského ulici
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vo Veči. Jednalo sa o úsek, ktorý bol narušený koreňmi stromov.

Opravy sa dočkal aj chodník na ulici J. Palárika a na Dolnej ulici. Oba betónové 
chodníky dostali novú zámkovú dlažbu. Nevyhovujúci chodník bol aj na ulici 
P. Pázmánya, ktorý namiesto betónu tiež dostal zámkovú dlažbu. Opravený bol 
aj chodník na Hlbokej ulici, ktorého povrch bol vymenený za asfaltový. Začali 
rekonštrukčné práce pred budovou COV. Opravená bola poškodená dlažba 
a zároveň boli pred poštou a chodníkoch riadne vyznačené miesta, kde sa môže 
a kde nemôže stáť. Údržbou prešli aj miestne komunikácie. Opravený bol havarijný 
prepad komunikácie na Sadovej ulici, ďalej sa pokračovalo v mestskej časti Veča, 
kde boli opravené výtlky na miestnych komunikáciách. Pri ZŠ s MŠ p. Pázmánya 
s VJM v Šali boli umiestnené nové spomaľovače, vyplnené boli škáry, ktoré zostali 
po starých spomaľovačoch a zároveň bol opravený aj prístup do bočného vstupu 
základnej školy, kde bola poškodená dlažba. Pred kostolom sa kompletne vymenil 
poškodený poklop šachty, pod ktorým sa nachádza hlavný uzáver k artézskej studni. 

V Šali pribudlo nové venčovisko pre psíkov na Okružnej ulici. Jedná sa o trávnatú 
plochu, ktorá je oplotená a v tomto areáli platí prevádzkový poriadok. Súčasťou 
výbehu sú lavičky a smetné nádoby. Vstup do výbehu nie je časovo obmedzený. 

Na Okružnej ulici pribudlo v roku 2019 okrem výbehu pre psíkov aj exteriérový 
ping-pongový stôl. Takýto sa nachádza aj v lesoparku a v nemocničnom parku. 
K stolu boli osadené lavičky.

Naše mesto sa zapojilo do projektu “CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych 
tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva” realizovaného 
v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 
– Maďarsko. V rámci tohto projektu bolo postavené tematické ihrisko MAJK, 
ktoré predstavuje repliku historického kláštorného komplexu MAJK nachádzajúceho 
sa v našom družobnom meste Oroszlány. Tento areál sa nachádza v priestoroch 
zimného štadióna a slávnostne bolo odovzdaný 30. septembra 2019.

Ihrisko sa budovalo aj na Ulici 8. mája, kde miesto nevyužitej betónovej plochy 
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bolo zriadené multifunkčné ihrisko, na ktoré získalo mesto financie z mimoroz-
počtových zdrojov. 

Modernizovalo sa tiež ihrisko na P. J. Šafárika, na ktorom pribudli nové hracie 
prvky, súčasťou ktorých je 6-miestny kolotoč, samostatná hojdačka, balančná 
hojdačka a pružinová hojdačka. Do areálu pribudol exteriérový stolný tenis, 
šmýkačka a hrazdová zostava. Mesto na obnovu ihriska získalo 8 000 Eur 
z Úradu vlády SR z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019. Novými 
prvkami ožili aj iné ihriská v meste. 

Na Nivách bola doplnená tabuľa na kreslenie, v nemocničnom parku preliezací 
tunel. Visiaca pružinová hojdačka a tunel boli osadené na ihrisku G. Ľ. Svobodu. 
Ihrisko na Nezábudkovej ulici bolo rozšírené o novú visiacu hojdačku a stenu 
na šplhanie a za CVČ bola pre deti osadená hniezdová hojdačka, ktorá môže 
poslúžiť aj na relax. 

Skrášľovalo sa tiež v lesoparku. Práve tento je miestom, kde si môžu obyvatelia 
oddýchnuť a zrelaxovať. V lesoparku pribudli interaktívne prvky pre deti, hotel 
pre hmyz, dendrofón drevín, informačná tabuľa o dobe rozkladu odpadu v prírode. 
Pribudli tu tiež lavičky, smetné koše, ping-pongový stôl a prvky na workout 
športovanie. V roku 2019 sa v tomto príjemnom prostredí uskutočnili kultúrne 
podujatia, ako napríklad ukončenie leta, ktoré sa začalo už o 9.00 hodine rannej 
a pokračovalo až do neskorých večerných hodín. V lesoparku sa uskutočnil 
aj 1. ročník Behu malých titánov cez náročný terén a tiež Beh pre Karolínku.

V roku 2019 prešiel reštaurátorskými prácami aj pamätník na Dolnej ulici. 
Reštaurovanie zahŕňalo odstránenie starého náteru a nečistôt, doplnenie výpadkov, 
farebnú retuš a náter. Na čistenie boli použité rôzne technológie, či už tlakové, 
chemické, tepelné a mechanické. 27. augusta 2019 sme si práve pri tomto pamätníku 
pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania. Pietny akt sa uskutočnil 
už pri zrekonštruovanom pamätníku. 

V roku 2019 bola dokončená rekonštrukcia komunikácie na Hornej ulici. Rozsiahla
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rekonštrukcia sa začala ešte v roku 2018 a jej dokončenie sa stihlo pred začatím 
školského roka. Rekonštrukcia začínala od časti artézskej studne, smerovala 
popri základnej škole až po križovatku ulíc Horná – Vajanského. 

Počas Šalianskeho jarmoku sa v Dome ľudového bývania konali tvorivé dielne. 
Práve tieto dielničky navštívili priatelia našich partnerských miest spolu s primá- 
torom mesta Šaľa. Mali možnosť nazrieť do tajomstiev rôznych ľudových remesiel. 
Návšteve robili spoločnosť dámy v krojoch, ktoré vzácnym hosťom zaspievali 
slovenské ľudové piesne. 

Mládežnícky parlament nezaháľal ani v roku 2019 a zorganizoval pre občanov 
mesta množstvo zaujímavých akcií. Jednou z akcií bolo športové podujatie Cyklo 
Tour Šaľa. Išlo o prvý ročník Memorial Ridu – Zober cajgel a zajazdi si, ktorý 
sa skladal z troch častí. Prvou časťou boli preteky, druhou bol Memorial ride 
a poslednou časťou bol veľký okruh okolo priehrady cez šintavský diaľničný most 
do Šoporne. 

Primátor sa stretol s poslankyňou MsZ Dominikou Jarošovou a Jozefom 
Barim, ktorí mu predložili vypracovaný materiál týkajúci sa možného pôsobenia 
Komunitného a osvetového centra v Šali. Cieľom stretnutia bola ponuka možnej 
spolupráce s mestom pri realizácii tohto centra, ktoré by poskytovalo sociálne 
služby, psychologické poradenstvo a právnu a administratívnu pomoc.
 
V roku 2019 sa opäť v Šali vyhodnocovala súťaž Do práce na bicykli. 24. júna 
boli slávnostne ocenení šalianski účastníci, ktorí sa zapojili do súťaže. V tomto 
roku sa v Šali zaregistrovalo 39 tímov a 136 jednotlivcov, ktorí celkovo na bicykli 
odjazdili 8 748,33 km, uskutočnili 2 044 jázd a ušetrili 2 262,02 kg oxidu 
uhličitého. Na jedného účastníka bolo najazdených 64,33 km. Diplom za najväčší 
počet najazdených kilometrov získal tím Cyklo bežci Šaľa, ktorí najazdili 
1 395,62 km. Diplom za najväčší počet uskutočnených jázd si vyslúžil tím 
Vuchťáci,  ktorí urobili 134 jázd. Diplom za najväčší počet najazdených kilometrov 
bol udelený Miroslavovi Miškovičovi, ktorý prešiel 699,54 km. Diplom za najväčší 
počet uskutočnených jázd bol udelený Martinovi Kalabovi so 43 jazdami. Diplom 
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spoločnosti s najväčším počtom registrovaných účastníkov získala MŠ 8. mája 
Šaľa.

Mesto Šaľa realizovalo v roku 2019 dopravno-sociologický prieskum, ktorého 
cieľom bolo zistiť a zmapovať dopravné potreby, možnosti a zvyky občanov mesta. 
Výsledky boli použité pre dopravné plánovanie, analýzu súčasného stavu dopravy 
v meste a prognózu na výhľadové obdobie pre Územný generel dopravy. 

27. mája 2019 bola v Šali slávnostne otvorená cyklotrasa, ktorá spája mesto 
s chemickou spoločnosťou Duslo, a.s. Cyklotrasu otvoril primátor mesta Jozef 
Belický a generálny riaditeľ Dusla, a.s. Petr Bláha prestrihnutím pásky. 
Zlatým klincom bol tandemový bicykel, na ktorom sa spoločne previezli obidvaja 
predstavitelia a boli to oni, ktorí sa po novej cyklotrase previezli ako prví. 

V roku 2019 Šaľa oslávila 100. výročie od založenia združenia Československého 
Červeného kríža. Oslava sa konala v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. 

25. apríla 2019 sa primátor mesta Jozef Belický zúčastnil valného zhromaždenia 
občianskeho združenia Smart Cities klubu, ktoré sa konalo v obci Bystrá. 
Na tomto stretnutí prezentovali jednotlivé členské mestá vrátane Šale pokrok, 
ktorý dosiahli v oblasti Smart Cities. Formálnou časťou stretnutia bola správa 
o aktivitách v minulom roku, ktorej súčasťou boli aj rôzne konferencie a workshopy 
organizované klubom. 

V roku 2019 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia mesta a uctili sme 
si pamiatku hrdinov, ktorí položili svoj život za našu slobodu pri pamätníku 
obetiam druhej svetovej vojny na Hlavnej ulici. Okrem vystupujúcich detí, ktoré 
sa obliekli do typicky slovenských farieb a zaspievali hymnu, stáli v prvých radoch 
publika žiaci základných škôl.

Vozový park mesta sa rozšíril o ďalší elektromobil. Na jeho kúpu získalo mesto 
dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške takmer 30 000,- Eur a z vlastných 
zdrojov doložilo približne 1 500,- Eur. Nabíjačku zakúpilo mesto taktiež z vlastných
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zdrojov a nachádza sa v budove mestského úradu, k dispozícii je však aj v mestskej 
časti Veča. 

4. marca 2019 navštívil naše mesto prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, 
ktorý rokoval s vedením mesta a následne navštívil šalianske gymnázium. Prezidenta 
privítal pred budovou mestského úradu dav ľudí a deti zo súboru Šaľanček, 
ktoré hlavu štátu privítali milým programom. Nechýbal ani tradičný chlieb so 
soľou a z rúk primátora si prezident prevzal aj malý darček – keramické dielo 
priamo z pece šalianskej keramikárky Petry Sudorovej. Na pracovnom stretnutí 
primátor oboznámil prezidenta s najväčšími problémami mesta. Následne 
sa prezident presunul v sprievode primátora na gymnázium. Neskôr čakalo 
prezidenta stretnutie so starostami obcí nášho okresu. Návštevu Šale ukončil 
prezident stretnutím s predstaviteľmi Dusla, a.s. . 

29. januára 2019 padol definitívny verdikt v prípade brutálneho napadnutia hasiča 
Daniela zo Šale. Krajský súd v Trnave poslal obžalovaného Romana K. za ublíženie 
na zdraví a výtržníctvo za mreže. Svoj trest si odpyká v trvaní 4 rokov a 6 mesiacov. 

Rok 2019 priniesol obyvateľom Slovenska možnosť zmeny. Konali sa voľby 
do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby. Prvé kolo prezidentských volieb 
sa konalo 16. 3. 2019 a zúčastnilo sa ho 41,12 % voličov. Zo 42 856 zapísaných 
voličov si obálku prišlo vyzdvihnúť 17 524 voličov. Výsledky volieb v meste Šaľa 
boli nasledovné: najväčší počet hlasov v našom meste získala Zuzana Čaputová 
(4 735 hlasov), druhý najväčší počet hlasov získal Maroš Šefčovič (1 364 hlasov). 
Tretí v poradí bol Štefan Harabin (784 hlasov). Druhé kolo prezidentských 
volieb sa konalo 30. marca 2019. Víťazom prezidentských volieb sa stala Zuzana 
Čaputová, ktorá získala 58,40 % hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 % hlasov. 
V našom meste sme hlasovali takto: Zuzana Čaputová získala 71,33 % platných 
hlasov (5 576 voličov) a Maroša Šefčoviča volilo 28,66 % voličov (2 241 hlasov). 
25. mája 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. V Šali bola v týchto 
voľbách 21,49 %-ná účasť. Zapísaných bolo 17 983 voličov, vydaných obálok 
bolo 3 866, odovzdaných 3 863 a súčet platných hlasov bol 3 775. Mesto vydalo 
154 kusov hlasovacích preukazov. V Šali zvíťazila koalícia PS a SPOLU (24,34%).
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Dobrovoľný hasičský zbor Šaľa - Veča oslávil v roku 2019 krásne 140. výročie 
svojho trvania. Dobrovoľní hasiči si 17. augusta 2019 pri tejto príležitosti pripravili 
pre verejnosť zaujímavý program pred Kultúrnym domom vo Veči. Predstavili 
starú a novú hasičskú výstroj. Okrem toho si pripravili aj dynamické a statické 
ukážky hasičskej techniky a ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré používajú pri zásahovej 
činnosti. Hasiči však mali v roku 2019 viac dôvodov pre radosť. Mesto získalo 
eurofondy na rekonštrukciu budovy, ktorá má vyše 90 rokov a slúži ako hasičská 
zbrojnica. Získané financie boli vo výške viac ako 26 000,- Eur a boli investované 
na výmenu elektroinštalácie, opravil sa strop vo vnútri budovy, podlaha v garáži 
a viditeľnou zmenou prešla aj vonkajšia časť budovy, historické brány totiž 
vystriedali moderné garážové brány.

Mesto Šaľa získalo od štátu finančné prostriedky na opravu šalianskej plavárne. 
Primátor mesta spolu s viceprimátormi absolvoval mnoho stretnutí a rokovaní 
s predstaviteľmi štátnych orgánov. Tieto stretnutia a rokovania nevyšli nazmar 
a štát nakoniec prisľúbil mestu finančnú pomoc. Plaváreň si vyžaduje rekonštrukciu 
strechy, ktorá stojí nemalé peniaze, a preto táto pomoc zo strany štátu mestu veľmi 
pomôže. 

Kultúrny dom vo Veči  prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenené boli okná, 
boli zmodernizované sociálne miestnosti a pribudol aj balkónik na poschodí. 
Výmenou prešla aj elektroinštalácia a svetlá. Bola zateplená strecha a tiež aj celá 
budova, ktorá tak pôsobí moderne a novo aj zvonku. V jeho vynovených priestoroch 
sa konalo aj 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Po jeho skončení 
mohli poslanci, ale aj verejnosť, nahliadnuť do zrekonštruovaných miestností. 
Súčasťou prehliadky bola  prezentácia, ktorá bola zameraná na historický vývoj 
tejto budovy. 

V januári 2019 sa primátor mesta Jozef Belický spolu s viceprimátorkou Danicou 
Lehockou stretli s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest. Cieľom stretnutia 
bolo zistiť detaily o tom, v akom stave je výstavba obchvatu mesta Šaľa. Novinky
zástupcov nášho mesta veľmi potešili, pretože sa dozvedeli, že je podaná žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia. 23. apríla 2019 zverejnila Slovenská správa
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ciest vo vestníku verejného obstarávania súťaž na výstavbu obchvatu mesta Šaľa. 
Veríme teda, že sa Šaľa dočká obchvatu čo najskôr. 

Mesto sa rozhodlo vybudovať na starých nevyužitých asfaltových plochách ihriská. 
Vnútroblok vo Veči sa zmenil na nepoznanie. Asfaltová plocha na Cintorínskej 
ulici sa zmenila na moderné multifunkčné ihrisko, v okolí ktorého sa nachádzajú 
lavičky a zeleň. Ďalšia plocha, kde sa budú môcť zabaviť rôzne vekové kategórie, 
vznikla na Slnečnej ulici. Okrem lezeckej zostavy tu pribudli aj exteriérové fitnes 
zariadenia – exteriérové bradlá, steper a ďalšie. Prostredie sa stalo atraktívnejším 
aj vďaka street stene, ktorá bola vybudovaná popri asfaltovej ploche v dĺžke 
12 metrov. Zmodernizované bolo aj pieskovisko neďaleko Slnečnej ulice, kde 
pribudol drevený altánok s lavičkami a stolom a rôzne hojdačky. Samozrejmosťou 
všetkých troch ihrísk je bezbariérový prístup, miesto na odkladanie bicyklov, nové 
lavičky či smetné koše. Modernizácia ihrísk prispela aj k zlepšeniu mikroklímy. 
Okrem toho, že sa v okolí všetkých troch plôch vysadila zeleň, na jednom z miest 
bolo zavedené aj tzv. vodozádržné opatrenie. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhodnotilo projekt mesta Šaľa ako jeden 
z najlepších, a preto nám ministerstvo na jeho realizáciu poskytlo nenávratný 
finančný príspevok vo výške 493 910 Eur. 
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Záznamy v Kronike mesta Šaľa za rok 2019 boli spracované na základe 
najdôležitejších udalostí a hodnoverných údajov zo života mesta. 

Kronika má 106 strán od čísla 1954 do čísla 2059.

Kroniku zostavila a napísala Bc. Dominika Jarošová

Záznam za rok 2018 bol prerokovaný a schválený na Komisii kultúry 
a cestovného ruchu pri MSZ  v Šali dňa 27. apríla 2021

Peter Hlavatý            ...........................................
predseda komisie kultúry a cestovného ruchu
       

Ing. Martina Čižmáriková        ...........................................
MsÚ Šaľa

Bc. Dominika Jarošová             ...........................................
kronikárka

Mgr. Jozef Belický          ...........................................
primátor mesta  


