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Pri zostavovaní Kroniky mesta Šaľa za rok 2017 boli okrem vlastných poznámok 
spracovateľky použité aj informácie z webových stránok inštitúcií, firiem a médií 
pôsobiacich v meste Šaľa.

Zoznam skratiek 
a.s. – Akciová spoločnosť                                                                                                                                              
CVČ – Centrum voľného času                                                                                                                                                            
DD – Domov dôchodcov Šaľa
DSS – Domov sociálnych služieb
EÚ – Európska únia                                                                                                                                                 
FS – Folklórny súbor 
LSPP – Lekárska služba prvej pomoci                                                                                                                                   
MC – Materské centrum  
MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej    
 republiky                                                                                                                                          
MsP – Mestská polícia                                                                                                                                                                         
MsÚ – Mestský úrad                                                                                                                                                             
MsZ – Mestské zastupiteľstvo                                                                                                                                                    
MŠ – Materská škola                                                                                                                                                                            
NEKA – Nezávislý kandidát                                                                                                                                                        
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky                                                                                                                            
OSS – Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
OZ – Občianske združenie                                                                                                                                                    
PZ – Policajný zbor                                                                                                                                                                                               
SD – Spoločenský dom                                                                                                                                                                
SLK – Slovenská lekárska komora                                                                                                                                            
SOU – Stredné odborné učilište                                                                                                                                                                 
ŠH – Športová hala                                                                                                                                                                           
SNP – Slovenské národné povstanie                                                                                                                                                   
SR – Slovenská republika                                                                                                                                                                
ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania                                                                                                                                        
ŠJ – Školská jedáleň                                                                                                                                                                            
ŠKD – Školský klub detí       
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Významné udalosti vo svete a na Slovensku v roku 2017 

6. februára si britská kráľovná Alžbeta II. pripomenula 65. výročie korunovácie. 
5. apríla poslanci Národnej rady SR zrušili Mečiarove amnestie z roku  1998 
 a tiež milosť prezidenta Michala Kováča pre jeho syna. Zrušenie odobril 
 aj Ústavný súd SR. 
7. mája vyhral prezidentské voľby vo Francúzsku 39 - ročný Emmanuel Macron  
 ako nezávislý kandidát. Stal sa najmladším prezidentom  v novodobej  
 francúzskej histórii. 
12. septembra sa minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák ujal  funkcie  
 predsedu Valného zhromaždenia OSN. 
24. septembra dopadli voľby v Nemecku najhoršie od roku 1949 pre konzervatívnu  
 CDU Angely Merkelovej a socialistov SPD. Táto veľká koalícia však bude  
 vládnuť naďalej. 
21. októbra vyhralo parlamentné voľby v Čechách opäť hnutie ANO Andreja  
 Babiša. 27. októbra vyhlásilo Katalánsko nezávislosť od Španielska.  
 Katalánsku republiku však neuznalo Španielsko ani žiadna iná krajina. 
4. novembra sa na Slovensku uskutočnili jednokolové voľby do vyšších územných  
 celkov. SMER - SD z pôvodných šiestich krajov ovládol len Nitriansky 
 a Trenčiansky kraj. Marián Kotleba (ĽSNS) nezopakoval volebné víťazstvo  
 v Banskobystrickom kraji. Prvou ženou vo funkcii župana sa stala Erika  
 Jurinová zo strany OĽANO v Žilinskom kraji.1 

h�ps://sk.wikipedia.org1
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Úvod do roku 2017 
Rok 2017 bol bohatý na významné udalosti aj v Šali. Vedenie mesta Šaľa a jeho 
samospráva dosiahli priaznivé výsledky vďaka dobrým základom, ktoré položili 
v predchádzajúcich rokoch. Dvanásť mesiacov roka 2017 bolo vskutku bohatých 
na rozvojové aktivity. Mesto Šaľa sa i v tomto roku snažilo vytvoriť priestor 
pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie občanov. Začiatkom februára sa deti 
spolu so svojimi rodičmi zabávali v centre mesta na fašiangovom karnevale pre 
deti. Pripravil ich pre nich detský FS Šaľanček a večer pokračoval fašiangovou 
veselicou a pochovávaním basy s FS Šaľan. Obyvatelia sa mohli zúčastniť na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa 
konali práve v Šali a v marci aj na slávnostnom Vyhodnotení úspešných 
športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2016. 
Už tradične na Mateja hostilo mesto z celého Slovenska i zo slovensky hovoriaceho 
zahraničia (Maďarska a Ukrajiny) účastníkov  celonárodného kola súťaže 
v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Rok 
2017 bol výnimočný aj tým, že v máji sa v Šali konal po prvýkrát festival Šaľafest. 
Výťažok z neho bol venovaný Danielovi Vyslúžilovi. V máji sa konal už 46. 
ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 
Zlatá priadka Šaľa 2017. V júni patrilo centrum mesta mestským slávnostiam 
na Šalianskom jarmoku tradičných remesiel spolu so slávnostným prijatím delegácií 
partnerských miest a cez leto šalianskemu kultúrnemu letu. Na Šalianskych
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slávnostiach bola pokrstená novučičká obrazová publikácia o meste Šaľa, kniha 
sa volala "Šaľa 2017". Na jeseň, v mesiacoch september a október, mesto oceňovalo 
najmä svojich športovcov, keď slávnostne prijalo manželov Zozuľákovcov 
za mimoriadnu reprezentáciu mesta Šaľa v zahraničí na bicykloch, ale aj úspešných 
športovcov za vynikajúcu reprezentáciu mesta Šaľa a za výborné výsledky 
na medzinárodnej úrovni v kolkoch a karate. Taktiež odovzdalo ceny v kultúrnej 
oblasti za Tvorivý čin roka 2017. Pred Vianocami patrilo Námestie Svätej 
Trojice v Šali a Pribinovo námestie vo Veči už tradičnému podujatiu, a to 
vianočným trhom, ku ktorým neodmysliteľne patrili námestia plné stánkov 
a bohatý kultúrny program.
Mesto aj v tomto roku pokračovalo v rekonštrukciách základných škôl. V MŠ 
Okružná bola rekonštruovaná  fasáda so strechou, taktiež aj strecha v MŠ 
na Bernolákovej ulici, rekonštruovala sa kanalizácia a sociálne zariadenia v ZŠ 
Ľ. Štúra a ZŠ P. Pázmánya. Významnou investíciou bola rekonštrukcia ZŠ 
J. Hollého a rekonštrukcia športovej haly. Naše mesto investovalo do ozvučenia  
amfiteátra a rekonštrukcie plota nemocničného parku. Čiastočné rekonštrukcie 
boli vykonané na FŠ Šaľa rekonštrukciou kotolne a v kolkárni výmenou dráhy. 
V roku 2017 mesto naštartovalo realizáciu moderných technológií v Šali - SMART, 
výsledkom ktorých má byť moderné mesto so zavedenými novými technológiami, 
ktoré by obyvateľom skvalitnili každodenný život. V rámci nich mesto postupne 
riešilo napríklad kompletnú výmenu verejného osvetlenia, oblasť dopravy 
a parkovania s dôrazom na podporu elektromobility a cyklodopravy alebo 
revitalizáciu zelených plôch v meste. V oblasti družobných vzťahov mesto Šaľa 
aj v roku 2017 udržiavalo partnerské vzťahy s piatimi mestami, a to Oroszlány 
(Maďarsko), Konskie (Poľsko), Telč (Česká republika), Kuhmo (Fínsko) 
a  Mogiľov – Podoľskij (Ukrajina).
V roku 2017 bol v meste, v rámci elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, 
spustený prístup a disponovanie elektronickou schránkou za účelom vybavovania 
konkrétnych agend na oddeleniach úradov a inštitúcií elektronicky. 
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 1. Základné údaje o meste
 
Demografické  údaje
Mesto Šaľa bolo najväčším sídlom spomedzi 13 obcí okresu Šaľa. Malo približne 
44 % podiel z celkového počtu obyvateľov okresu. Demografický vývoj potvrdzoval 
všeobecné nepriaznivé trendy v rámci SR. Počet obyvateľov mesta mal klesajúcu 
tendenciu. Ak malo mesto Šaľa k sčítaniu obyvateľov v roku 2001 presne 24 564 
obyvateľov, v roku 2011 to bolo 23 554, čo znamenalo pokles o 1 010 obyvateľov 
v priebehu 10 rokov. 
K 31. decembru 2017 bolo na trvalý pobyt v Šali prihlásených 22 070 obyvateľov, 
z toho 10 711 mužov a 11 359 žien. K 1. januáru 2016 mala Šaľa 22 323 
obyvateľov. Znamená to, že aj v tomto roku pokračovalo znižovanie počtu 
obyvateľov v Šali. V priebehu roka sa prisťahovalo 251 občanov, odsťahovalo 
sa 502 a zomrelo 228 občanov. Narodilo  sa 226 Šaľanov. Počas roka sa 
i v našom meste narodili chlapci i dievčatá. Každý rodič si prichystal pre svoje 
dieťatko meno. Mená bývali klasické po rodinných predkoch, ale i mená nové, 
nezvyčajné. Najobľúbenejšími menami novorodencov v Šali v uplynulom roku 
boli Viktória, Hana, Tomáš a Samuel. V roku  2017 sa v Šali narodilo 226 
detí, čo je o 40 viac ako v roku 2016. Z celkového počtu novorodencov bolo 
120 chlapcov a 106 dievčat. Za najobľúbenejšími menami Viktória a Hana 
nasledovali Liliana, Lea, Kristína a Mia. Chlapci dostávali  najčastejšie mená 
Tomáš a Samuel, za ktorými nasledoval Lukáš a Adam. Podľa referátu evidencie 
obyvateľstva mesta Šaľa v tomto roku pribudlo aj niekoľko netradičných mien. 
U dievčat sa objavili mená Amia a Venezia, u chlapcov Noel či Milín. Ak by 
sa niekto predstavil priezviskom Szabo alebo Tóth, je vysoká pravdepodobnosť, 
že tento človek je zo Šale alebo minimálne pochádza z nášho kraja. Práve tieto 
dve priezviská boli v meste pri Váhu najpoužívanejšími. Priezvisko Szabo 
si písalo za menom 77 Šaľanov. Žien s týmto priezviskom bolo v Šali 53. Veľmi 
časté bolo aj zastúpenie priezviska Tóth, ktoré nieslo 67 mužov a 84 žien.  
Najväčšou mestskou časťou bola mestská časť Veča so 7 203 obyvateľmi  a dve  
menej početné mestské časti mali  nahlásených na trvalý pobyt v časti  Hetméň 
iba 57 a v Kiliči 36 občanov. Celkový počet obyvateľov každým rokom klesal

  Zdroj: Referát evidencie obyvateľstva a domov MsÚ v Šali2

2
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najmä z dôvodu migrácie obyvateľstva na vidiek. Podľa údajov z evidencie 
obyvateľstva sa Šaľania vysťahovali najmä do obcí v okolí, kde si postavili 
rodinné domy.3 

Prvý občan 
Prvý občan mesta Šaľa, malý Nikolaj, sa narodil 2. januára 2017 presne o 5 
minút 12  v galantskej nemocnici. Miery mal ako sa patrí – 52 cm a 3200 gramov. 
Jeho rodičmi boli manželia Martina a Rudolf Štítovci. Ako bolo dobrým 
zvykom, s malým Nikolajom sa zoznámil a mladej rodinke odovzdal primátor 
mesta Mgr. Jozef Belický poukaz v hodnote 100,- Eur a plienkovú tortu, 
obohatenú o kúsky oblečenia a ďalšie drobnosti. Radosť v rodine Štítovcov, 
okrem väčšieho brata prváčika Samka, robí aj malinký Nikolaj.4
Počas celého roka 2017 sa uskutočnilo 28 (pre porovnanie v roku 2016 to bolo 34)  
slávnostných uvítaní dieťatka do radov občanov nášho mesta. Mesto Šaľa pre 
nich zabezpečilo pozdravy s blahoželaním a knihy „Naše dieťatko“ a okrem toho 
každé uvítanie dieťatka bolo zaznamenané aj v Pamätnej knihe ZPOZ (Zbor 
pre občianske záležitosti), do ktorej sa pravidelne zapisovali dôležité udalosti 
a podujatia uskutočnené na pôde mesta. 

Sobáše
Sobášne správanie možno najlepšie vyjadriť z počtu uzavretých manželstiev 
z pohľadu veku snúbencov. Naďalej pokračoval trend zvyšovania priemerného 
veku pri vstupe do manželstva, a to u mužov aj žien. V sledovanom roku dosiahol 
priemerný vek mužov pri sobáši takmer 35 a u žien 32 rokov. V roku 2017 bolo 
v meste Šaľa zaevidovaných 59 sobášov a  1 zlatá svadba (v roku 2016 to bolo 
66 sobášov a tiež  1 zlatá  svadba).Z údajov zo Štatistického úradu SR vyplynulo, 
že najviac sobášov na 1 000 obyvateľov bolo uzatvorených v okrese Nitra (5,5) 
a najmenej v okrese Šaľa (4,5). Rozvod, ako zákonný spôsob zániku manželstva, 
mal stúpajúcu tendenciu, hoci v rámci okresov Nitrianskeho kraja bolo v okrese 
Šaľa evidovaných najmenej rozvodov. Najčastejšou príčinou rozvratu manželstva, 
tak na strane mužov, ako aj na strane žien, bola rozdielnosť pováh, názorov 

 h�ps://mojaobec.statistics.sk3
 h�ps://www.facebook.com/groups         Zdroj: vlastný text z podkladov poskytnutých evidenciou obyvateľstva na MsÚ4
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a záujmov.5 Počas celého roka mesto Šaľa podľa potreby zabezpečovalo pozdravy 
s blahoželaním aj na sobáše. Okrem toho každému novomanželskému páru 
pri sobáši mesto darovalo aj sobášne pero, na ktorom bol  napísaný dátum, kedy 
sa sobáš uskutočnil. Tak, ako každý obrad, aj sobáš bol zaznamenaný v Pamätnej 
knihe mesta ZPOZ.

Najstarší občania   
Populácia SR starne v podstate od konca 50. rokov dvadsiateho storočia, ale 
výraznú intenzitu nadobudol tento proces od 90. rokov minulého storočia. 
Prejavom starnutia populácie boli zmeny štruktúry obyvateľstva, zvyšujúci 
sa priemerný vek obyvateľstva. Najnižší počet Šaľanov počas sledovaných 
5 rokov vo veku 95 až 101 rokov bol v priemere 1 – 3 obyvatelia. Mesto Šaľa 
približne raz do mesiaca pozývalo do obradnej siene MsÚ v Šali jubilantov, ktorí 
oslávili svoje životné jubileum (75 rokov, 80 rokov, 85 rokov, 90 rokov a 95 
rokov). V období od januára do októbra 2017 sa z celkového počtu 248 jubilantov 
slávnostného stretnutia zúčastnilo 136 oslávencov (pre porovnanie v roku 2016 
na posedenie s jubilantmi bolo pozvaných 290 oslávencov, na stretnutie prišlo 
169 jubilantov). Vzhľadom k tomu, že MsÚ sa koncom októbra 2017 presťa-
hoval do náhradných priestorov z dôvodu rekonštrukcie budovy, náhradnou 
obradnou miestnosťou sa dočasne stala obradná sieň Okresného úradu v Šali. 
Konali sa tu iba sobáše a uvítanie detičiek do života. Stretnutia s jubilantmi sa 
na Okresnom úrade v Šali z dôvodu nevyhovujúcich vstupných podmienok pre 
starších ľudí v mesiacoch november a december nekonali.Mesto Šaľa ale orga-
nizovalo aj v tomto roku rôzne kultúrno - spoločenské a športové podujatia. 
Na ich  podporu vybudovalo "fit park pre seniorov" v areáli detského ihriska, 
aby boli nablízku svojim vnúčatám a mohli s nimi spoločne športovať a tráviť 
voľný čas. Seniori súťažili v chôdzi s trekingovými palicami, varili guľáš alebo 
lečo, vo svojej kategórii sa mohli zapojiť do Behu nočnou Šaľou. Významné 
ocenenie „Za podporu solidarity a súdržnosti medzi generáciami v meste, 
za dostupnosť rôznorodých aktivít, ktoré mesto organizuje pre svojich seniorov 
spolu s finančnou podporou ich kultúrno - spoločenských  a športových podujatí“, 
získalo mesto Šaľa v celoslovenskej súťaži pod názvom Krásne spolu. Vyhralo

  Zdroj: ŠÚ SR pracovisko ŠÚ SR v Nitre a podklady poskytnuté evidenciou obyvateľstva na MsÚ5
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zachyteným momentom fotografie dieťaťa s babkou a s maminou. Súťaž orga-
nizovalo OZ Senior friendly.

Úmrtia
V roku 2017 bolo zaznamenaných o 57 úmrtí viac oproti predchádzajúcemu 
roku. Zomrelo 228 občanov mesta. Migrácia dopadla hrozivo. Počet osôb 
prihlásených k trvalému pobytu klesol o  253 obyvateľov.
Od 1. februára 2017 sa v meste Šaľa nezabezpečovali smútoční rečníci na občians- 
kych pohreboch a rozlúčkach (dovtedy to bolo prostredníctvom Zboru pre občianske 
záležitosti), a tým sa vlastne mesto nepodieľalo na smútočných obradoch.

Ocenenia v roku 2017 

Cena mesta Šaľa
Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa podľa VZN č. 15/2011 o udeľovaní 
ocenení mesta Šaľa odporučila aj v roku 2017 predložiť poslancom návrhy a oceneniť 
významné osobnosti v meste Šaľa „Cenou mesta Šaľa“  a „Cenou primátora mesta“. 
Udialo sa to na 9. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutočnilo 30. novembra 
2017. Následne na svojom poslednom pracovnom rokovaní poslanci schvaľovali 
navrhnutých laureátov. Ocenenia boli laureátom odovzdané na slávnostnom 
zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry 
v Šali v decembri na Deň samosprávy. Laureátmi pre rok 2017 a ocenení Cenou 
mesta Šaľa boli JUDr. Ľudovít Marinčák  za dlhoročnú významnú činnosť  
funkcionára a celoživotný osobný prínos pre rozvoj športu v meste Šaľa. Ďalej 
Ladislav Kovács in memoriam za dlhoročnú významnú činnosť funkcionára 
a osobný prínos v novodobej histórii šalianskej a slovenskej ženskej hádzanej 
a Ing. Pavol Škubla, CSc. za významnú odbornú, autorskú a publikačnú 
činnosť v oblasti mykológie, v oblasti propagácie histórie a súčasnosti  Slovenska 
a šírenie dobrého mena mesta. Cena primátora mesta Šaľa za rok 2017 bola 
udelená Milanovi Pospišovi za dlhoročnú aktívnu prácu fotografa a významný 
osobný prínos v oblasti propagácie a zviditeľňovania mesta Šaľa na Slovensku 
i v zahraničí a Mgr. Petrovi Budayovi, PhD. za významný podiel a výsledky 
vo vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti v oblasti výskumu historických
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pamiatok a dejín a šírenie dobrého mena mesta.  Ocenenie Čestné občianstvo 
mesta Šaľa za rok 2017 nebolo udelené.

Tvorivý čin roka 2017
Ocenenie Tvorivý čin roka sa stalo už tradičným a prestížnym ocenením, ktoré 
piaty rok udeľovala jednotlivcom i kolektívom Komisia kultúry a cestovného ruchu 
pri MsZ v Šali. Takýmto spôsobom chcela oceniť snahu ľudí, ktorí sa angažovali 
v oblasti umenia a kultúry. Aj v tomto roku bol sprievodným bodom podujatia 
krásny kultúrny program, v ktorom účinkovali Sevim Nagyová a Radovan 
Go�ar, Hana Nejedlíková, Folklórny súbor Šaľanček, Folklórny súbor Šaľan 
a Akordeónové trio pri ZUŠ. Odovzdané boli ceny v kategóriách fotografia, 
divadlo, hudba, spev, propagácia mesta, knižná tvorba, výstavy, folklór a mimo- 
riadne ocenenie v oblasti kultúry. V kategórii fotografia si tento rok cenu odniesol 
Radovan Jamrich. Ako člen viacerých zoskupení fotografov sa zúčastňoval 
fotografických výstav a prezentačných podujatí. Vytváral ucelené cykly repor- 
tážnych fotografií. Naposledy aj z nezabudnuteľného folklórneho podujatia 
Šalianske obyčaje. V kategórii divadlo cenu tento rok získalo Divadlo Šok 
za inscenáciu slovenskej klasiky Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci, ktorej 
režisérom bol  Viktor Vincze st. Ťapákovci mali výborný ohlas nielen u domácich 
divákov, ale aj v zahraničí. V kategórii hudba si cenu odnieslo zoskupenie 
Akordeónové trio ZUŠ. Jeho členmi boli Danka Tokárová, Viliam Šlachta 
a Gabriel Slávik.  Ich repertoár bol autorsky a žánrovo veľmi pestrý, vystúpili 
aj v  programe so zmesou francúzskych šansónov. V kategórii knižná tvorba, 
publicistika si cenu odniesli Igor Boháč a Július Morávek za knižnú publikáciu 
Šaľa 2017. Kniha vo svojich obrazoch zachytávala mesto a bola  sprevádzaná 
i výstižným textom. Knihu pre mesto vydal Igor Boháč (FOCESA Šaľa), autorom 
textov bol Július Morávek. Fotografiami do nej prispelo ďalších 23 autorov. 
V kategórii výstavy cenu získala maliarka Katarína Zemková Pappová, rodáčka 
zo Šale, ktorá v súčasnosti žije v Senci. Vo svojej tvorbe sa venovala mnohým 
výtvarným technikám. V tomto roku v Galérii Focesa vystavovala viac ako 
50 obrazov, v ktorých dominovala abstrakcia. Výstava niesla názov Hľadanie 
smeru. Najmladšou laureátkou ocenenia Tvorivý čin roka 2017 sa v kategórii 
spev stala Hanka Nejedlíková. Navštevovala ZUŠ v Šali. Spevu sa venovala
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pod odborným vedením pani učiteľky Anikó Sárkányovej. Hanka získala viacero 
významných ocenení. V tomto roku 1. miesto na celoslovenskej súťaži Stančekova 
Prievidza a tretie na medzinárodnej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch. Prvé 
miesto získala aj na celoslovenskej súťaži základných umeleckých škôl v sólovom 
klasickom speve. Hanka si získala obecenstvo aj na odovzdávaní ocenení Tvorivý 
čin roka 2017 svojou bezprostrednosťou a bezpochyby bola jednou z ozdôb programu. 
V kategórii folklór, etnografia si cenu odniesol Detský  folklórny súbor Šaľanček 
a Folklórny súbor Šaľan. Oba pracujú pri MsKS. V októbri sa verejnosti predstavili 
s programom Šalianske  obyčaje, na ktorom prezentovali miestne ľudové oblečenie 
spred sto rokov. Choreografom bol Slavomír Ondejka, detský súbor viedla  
Martina Sýkorová. Medzi kategóriami, ktoré organizátori oceňovali, bola aj  
kategória propagácia mesta. Tento rok cenu získala  Ing. Eliška Vargová, 
autorka bedekeru Šaľa sa predstavuje. Pracovala na MsÚ v Šali, kolegovia ju 
poznali ako precíznu, ambicióznu a pracovitú ženu, ktorá v práci nikdy nepozerala 
na hodinky. Brožúru do anglického jazyka preložila Ing. Martina Čižmáriková, 
do maďarčiny Mgr. Erika Kollerová. Poslednou ocenenou kategóriou bolo 
už tradične Mimoriadne ocenenie.V tomto roku bolo udelené za dlhodobú 
aktívnu prácu v oblasti umenia. Ocenenie si odniesla divadelníčka Nóra Radičová. 
Jej životnou náplňou sa stala práca s deťmi, keďže bola učiteľkou v MŠ. Divadlu 
sa venovala niekoľko desaťročí a bola oporou súboru Materinky, účinkovala 
v takmer 30 inscenáciách, ročne odohrávala viac ako 40 predstavení. 
Po prvýkrát, teda tohtoročnou novinkou, bola samotná cena pre laureátov. 
Autorom výtvarného návrhu bol Miroslav Regitko, cenu vyrobila keramikárka 
Petra Sudorová, rám a podstavec Vojtech Halász a gravíroval ju Dušan Sloboda. 
Mimoriadne v tomto roku autori jedno ocenenie venovali aj primátorovi mesta 
za podporu kultúry v Šali. Jozef Belický sľúbil, že ocenenie bude zdobiť verejné 
priestory klientského centra vo vynovenom mestkom úrade, aby bolo inšpiráciou 
pre ostatných Šaľanov. Ocenenia za  Tvorivý čin roka 2017 slávnostne odovzdal 
Jozef Belický, primátor mesta a Mgr. Július Morávek, predseda Komisie kultúry 
a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa dňa 11. decembra 2017 v divadelnej sále DK.
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Najúspešnejší športovci
V pondelok 27. marca 2017 bol Dom kultúry v Šali plný športovcov a ich 
podporovateľov. V divadelnej sále v ten večer vyhlásili výsledky tradičnej ankety 
Najúspešnejší športovci za rok 2016. Mesto usporadúvalo odovzdávanie cien 
každoročne v podobe slávnostného galavečera, venovaného najúspešnejším 
športovým jednotlivcom, klubom, telovýchovnej  jednote v meste Šaľa, ale aj 
športovcom z celého šalianskeho regiónu. Odovzdávanie cien sa tentoraz konalo  
počas jubilejného 20. ročníka slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších 
športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 
2016. Toto športovo-spoločenské podujatie uskutočňovala vždy za predošlý rok 
Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov v spolupráci a s organizačnou 
podporou mesta Šaľa. Primátor mesta Mgr. Jozef Belický sa vyjadril, že 
„...naše mesto sa môže pýšiť množstvom úspešných športovcov a podpora športu 
je jednou z priorít našej samosprávy“. Slávnostný príhovor zavŕšil myšlienkou: 
„O športe sa hovorí, že je fenomén, ktorý hýbe „masami“, spája ľudí, prináša 
im úsmev na tvári a radosť z dosiahnutých mét a úspechov...“  Súčasťou podujatia 
bolo aj vystúpenie úspešného Tanečného klubu Jumping, predstavil sa aj Oddiel 
karate TJ SLOVAN Duslo Šaľa a slávnostnú atmosféru do vyhlasovania výsledkov 
vniesla speváčka Sevim Nagyová.6 Svojimi úspechmi potešili tradične nielen  
hádzanárky, ale aj mužské družstvo hádzanárov, ktorí sa zaradili medzi slovenskú 
špičku. Úspešní boli aj plavci alebo karatisti, nezabudnuteľné boli úspechy 
jazdeckého športu a voltížneho jazdenia, mladých atlétov, šachistu či kolkárov. 
Kvalitu ukázali v roku 2016 aj muži v športovej streľbe alebo „znovuzrodený“ 
večiansky futbal, ktorý sa dostal aktuálne na čelo tabuľky siedmej ligy. V každej 
zo športových kategórií boli vyhlásení najprv tí najlepší z najlepších, následne 
ostatní vynikajúci športovci na ďalších miestach bez určenia poradia. Bol to jeden 
zo športovo najúspešnejších rokov počas existencie samosprávy. 
V kategórii dospelí – kolektívy bolo za najlepší tím uznané ženské družstvo 
HK Slovan Duslo Šaľa, ktoré ale na vyhodnotení svojho zástupcu nemalo. 
Hádzanárky v medzinárodnej hádzanárskej súťaži WHIL obsadili druhé miesto. 
Kolektívy na ďalších miestach bez určenia poradia: Stolnotenisový klub Dynamo 
Trnovec nad Váhom, mužstvo seniorov – futbal  FK Veča, družstvo mužov
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- hádzaná  Šaľa,  družstvo mužov - športová streľba ŠSK Šaľa, mužstvo seniorov 
- futbal Dynamo Trnovec nad Váhom.
V kategórii dospelí - jednotlivci bol za rok 2016 najlepším karatista Ľudovít 
Kocsis, ktorý okrem iného získal 3x zlato a 2x striebro na Majstrovstvách sveta 
v Taliansku. Ďalší bronz získal na Majstrovstvách sveta v Írsku a striebro na 
Majstrovstvách Európy v Taliansku. Jednotlivci na ďalších miestach bez určenia 
poradia: Matúš Kompas – ľahká atletika TJ Slovan Duslo Šaľa, Mário Kovár 
triatlon - Triatlon klub Šaľa, Koloman Tóth - naturálna kulturistika TJ Neded, 
Branislav Bol - kolky TJ Slovan Duslo Šaľa, Nikoleta Krokavcová - hádzaná  
HK Junior Močenok, František Šulc ml. – hádzaná HKM Šaľa, Miroslav 
Varga–športová streľba ŠSK Šaľa, Ľubomír Kollár– futbal KFC Horná Kráľová, 
Roman Ondro – bojové umenie Taekwondo Šaľa, Ľubomír  Kováč ml. – šach 
TJ  Slovan Duslo Šaľa.
Najlepším mládežníckym kolektívom sa stalo družstvo starších žiačok hádzanej 
HK Slovan Duslo Šaľa. Tie po suverénnom víťazstve a prvenstve na Majstrovst- 
vách nitrianskeho regiónu potvrdili dobrú pripravenosť aj ziskom titulu na Majst- 
rovstvách Slovenska v Šali. Kolektívy na ďalších miestach bez určenia poradia: 
mužstvo ml. dorastu - futbal FK Slovan Duslo Šaľa, voltížna skupina – TJ 
Slávia SOUP Šaľa, žiacke družstvo - stolný tenis TJ Neded, mužstvo ml. 
žiakov futbal -  Progres Selice, dorastenecké družstvo – hádzaná  HKM Šaľa, 
kolektív – westernové jazdenie JK Langov dvor Trnovec nad Váhom, žiacke 
mužstvo – futbal FK Vlčany, družstvo ml. žiačok – hádzaná HK Slovan Duslo 
Šaľa, mužstvo ml. žiakov – futbal FK Hájske, družstvo mládeže – športová 
streľba ŠSK Šaľa, mužstvo dorastu – futbal ŠK Tešedíkovo. 
V kategórii mládež – jednotlivci bol ocenený ako najlepší - úspešný plavec Ádam 
Bukor. Ádam sa stal víťazom Zlatého svetového finále 2016 v ruskom Omsku, 
trojnásobným juniorským majstrom sveta a trojnásobným svetovým rekordérom 
v disciplínach na 400 m, 800 m, 1500 metrov v plutvovom plávaní.  Na ďalších 
miestach bez určenia poradia skončili jednotlivci takto: Marek Pastucha kynológia 
- Kynologický klub Šaľa, Nina Pápayová - hádzaná HK Junior Močenok, 
Gizela Kollerová - hádzaná HK  Slovan Duslo Šaľa, Filip  Bleho -  karate 
TJ Slovan Duslo Šaľa, Kristína Ivánová – bojové umenie Taekwondo Šaľa, 
Miroslav Lipovský - športová streľba ŠSK Šaľa, Nikola Mazúchová kolky 
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TJ Slovan  Duslo Šaľa, Peter Krokavec – hádzaná  HKM  Šaľa, Lea  Hakszer 
– voltíž  JK Rusty Šaľa, Roman Ditrich – box TJ Progres Selice, Tamara 
Matuszeková – športové tance TK Jumping Šaľa, Noel Vozár – karate  TJ 
Slovan Duslo Šaľa, Ema Sýkorová – voltíž  JK Lángov dvor Trnovec nad 
Váhom, Rebecca Bírová – hádzaná HK Slovan Duslo Šaľa, Teo Sýkora 
– voltíž JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom, Saša Félixová – tenis Tenisový 
klub Šaľa, Sára Potúčková – karate KK Banana DOJO Šaľa, Daniel Kováč 
– atletika AO TJ Slovan Duslo Šaľa, Jozefína Baloghová – voltíž TJ Sávia 
SOUP Šaľa, Adrián Petrina – atletika TJ Neded, Jasmína Rickerová – karate 
KK Banana DOJO Šaľa, Alexandra Slišková – plutvové plávanie TRITÓN 
Šaľa, Katarína Packová – voltíž TJ Slávia SOUP Šaľa, Lucia Okruhlicová 
– Kynologický klub Šaľa,  Ema Dudonová – voltíž JK Lángov dvor Trnovec 
nad Váhom, Braňo Boháč – bojové umenie Taekwondo Šaľa, Andrea Némethová 
– drezúra TJ Slávia SOUP Šaľa, Csongor Tok – plutvové plávanie TRITÓN 
Šaľa. 
Nezabudlo sa ani na výnimočných trénerov a zaslúžilých funkcionárov, bez 
ktorých by sa podobné úspechy možno ani neudiali. 
Medzi ocenenými trénermi za rok 2016 bol Norbert Hrotko, v šalianskom 
tenisovom klube sa staral o výchovu mladých tenisových talentov. Mal veľký 
podiel aj na prieniku viacerých mládežníckych adeptov medzi tenisovú špičku 
v západoslovenskom kraji. Ľubomír Straňák  KFC Horná Kráľová  napriek 
tomu, že ešte nezavesil futbalové kopačky na klinec, už viac rokov odovzdáva 
skúsenosti v rámci úspešného trénovania a výchovy futbalovej mládeže v materskom 
futbalovom oddiele. Vladimíra Lenčéšová JK Langov dvor Trnovec nad Váhom, 
v jednom z najúspešnejších jazdeckých klubov Slovenska bola šéftrénerkou mladých 
voltížnych jazdcov, z ktorých sa už viacerí mohli pochváliť aj medailami 
z majstrovstiev Slovenska a zo Slovenského voltížneho pohára. Tibor Jakoda 
z KVŠ Barakuda Šaľa, ktorý už viac ako štyri roky pôsobí vo funkcii reprezen-
tačného trénera Slovenska a viedol aj Ádama Bukora, najúspešnejšieho 
svetového juniora v minulom roku. Štyri roky za sebou bol vyhlásený za TOP 
trénera Slovenska v plutvovom plávaní. Ján Kolesár z HKM Šaľa, skúsený 
trénerský lodivod s bohatými skúsenosťami z Extraligy nielen ako hráč, ale aj ako 
tréner Košíc. Podieľal sa na historickom zisku šalianskeho bronzu, ako aj pri
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úspechoch družstva seniorov v súčasnosti. Andrea Šalatová z HK Slovan Duslo 
Šaľa bola dlhoročnou hádzanárskou reprezentantkou, venovala sa v HK výchove 
najmladších hádzanárskych adeptiek v prípravke a v družstve mladších hráčok, 
ktoré sa stalo v minulom roku v Martine majstrom Slovenska. Jozef Czuczor 
z FK Veča sa ako bývalý prvoligový futbalista venoval trénerskej profesii. Počas 
nej vybojoval s viacerými mužstvami postupy do vyšších súťaží. V súčasnosti 
trénuje večianskych futbalistov, ktorí sú na čele siedmej ligy. Marián Ďatko z FK 
Slovan Duslo Šaľa bol skúsený prvoligový harcovník, ktorý, keď ešte obliekal 
seniorský dres, venoval sa popri aktívnej činnosti aj trénerskej práci so šalianskou 
futbalovou mlaďou. S mužstvom treťoligového mladšieho dorastu bol po polovičke 
súťaže na 1. mieste. Taktiež  to bola Beáta Tóthová z TJ Slávia SOUP Šaľa, 
v jednom z najstarších voltížnych klubov na Slovensku sa už viac rokov venuje 
výchove najmladších voltížnych adeptov, ktorí sa radia vo svojej mládežníckej 
kategórii medzi najúspešnejšie. Dušan Belovič KK Banana DOJO Šaľa, ktorý 
v novozaloženom šalianskom klube pokračuje v dlhodobej trénerskej práci pri  
výchove úspešných mládežníckych reprezentantov. Za svoje neustále aktivity 
v karate už získal aj vyššie telovýchovné ocenenia.
V kategórii funkcionári za rok 2016 si cenu prevzali: Tibor Lencsés, KFC 
Horná Kráľová, ktorý sa ako bývalý aktívny futbalista zaradil i napriek svojej 
„siedmej desiatke“ medzi najaktívnejších členov výboru KFC, v ktorom bol 
neustále príkladom. Ladislav Kiss z  TJ PROGRES Selice bol telovýchovný 
aktivista, pôsobil v obci v prevažnej miere ako spoluorganizátor pri každom 
športovom podujatí. Od populárneho futbalu počnúc, turistikou končiac. A�ila 
Nagy  FK Žihárec po skončení aktívnej činnosti pomáhal miestnemu futbalu 
na funkcionárskom poli, kde pôsobil vo viacerých funkciách od tajomníka počnúc, 
vedúcim mužstva končiac. Stanislav Babala zo ŠSK Šaľa, pretekársky stále 
aktívny člen streleckého klubu, sa radil vo funkcionárskom zbore medzi najväčších 
aktivistov pri realizácii všetkých podujatí v rámci Slovenska. Juraj  Boženík 
z Dynamo Trnovec nad Váhom patrí k služobne najstarším funkcionárom 
nielen trnoveckého, ale aj regionálneho  futbalu. V klube vykonával funkciu 
trénera, tajomníka a v súčasnosti funkciu prezidenta FK . Daniel Meluš z KPP 
Svätopluk Šaľa patrí k členom vedenia  klubu, ktorý sa radí aktivitami medzi 
najlepšie v rámci Slovenska. Bol pri zrode Bilickej petangovej ligy, ktorá
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oslávila už 6. ročník. František Kocsis z  FC Neded bol jedným zo služobne 
najstarších funkcionárov futbalového klubu, ktorý vykonával už viac rokov 
funkciu prezidenta. Aj vďaka nemu patril FC dlhodobo k špičke regiónu. Michal 
Antal z TK Šaľa bol jedným z hlavných zakladateľov tenisového klubu v meste, 
zároveň aj jeho hybnou pákou. Mal veľký podiel na jeho rozvoji  a aktivitách 
mládeže na tenisových kurtoch. Zoltán Odráška KFC Horná Kráľová bol ďalší 
z radov bývalých futbalistov, ktorý po skončení aktívnej činnosti zostal verný 
futbalu. Čerstvý 60-nik aj v súčasnosti aktívne pôsobí vo funkcii vedúceho 
dorastu. Štefan Mika z KVŠ BARAKUDA Šaľa je dlhoročný činiteľ v šalianskom 
plutvovom plávaní. Jeden zo zakladateľov a súčasný prezident úspešného klubu. 
Dlhé roky pracoval pri reprezentácii Slovenska. Ján Hudák FK Termál 
Diakovce, funkcionár z mladšej vekovej kategórie, ktorému vždy  ležala kožená 
lopta na srdci. Ako prezident spolu s vedením a hráčmi prispel k postupu klubu, 
ale aj ku konsolidácii futbalu. Peter Karlubík z FK Močenok, ešte ako bývalý 
aktívny  futbalista, patril nielen k najstarším, ale aj k najaktívnejším funkcionárom 
FK, v ktorom prešiel viacerými postami. V súčasnosti vykonáva funkciu 
hlavného usporiadateľa.
Organizátori udelili tiež Osobitné ocenenia športovým funkcionárom za ich prínos 
v oblasti športu, reprezentáciu mesta a za športové úspechy, ktorí aj napriek veku 
svojím srdcom aj odbornými skúsenosťami pomáhali deťom a mladým ľuďom 
rozvíjať svoj talent. František Lenčéš HK JUNIOR Močenok patril k čerstvým 
65- ročným jubilantom. Bol dlhoročným členom výkonného výboru tohto 
klubu, ktorý bol po Šali druhou hádzanárskou baštou nielen v šalianskom okrese, 
ale aj v rámci Nitrianskeho kraja. Okrem plnenia si povinností, vyplývajúcich 
z postavenia vo výbore klubu, vykonával naviac aj funkciu vedúceho družstva 
vo viacerých vekových kategóriách klubu. Ing. Ján Hudák HK Slovan Duslo 
Šaľa pôsobil dlhé roky vo funkcii prezidenta klubu. Patril dlhé roky spolu 
s Michalovcami medzi špičku slovenskej, ale aj československej hádzanej. Počas 
jeho „šéfovania“ sa mohla ženská hádzaná v Šali hrdiť úspechmi: titulmi 
majstra  Slovenska a Československa, prvenstvom vo WHIL a Slovenskom pohári, 
ale aj na medzinárodnom poli. Neskôr pôsobil viac rokov ako člen Správnej 
rady pri HK Slovan Duslo Šaľa. Ing. Ladislav Lencsés KFC Horná Kráľová  
bol  bývalý úspešný futbalista, ktorý dlho hrával súťažne v materskom klube
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KFC Horná Kráľová, hoci mal futbalovo naviac. Po skončení aktívnej činnosti 
zostal verný „guľatému čudu“ a presedlal na funkcionársku dráhu. Vo výbore 
agilného futbalového klubu prešiel čerstvý 60-nik viacerými zodpovednými 
funkciami a s jeho osobou sme sa stretávali doposiaľ, či už počas majstrovských 
duelov, alebo pri organizovaní populárneho halového TIBI Cupu. Ing. Michal 
Lužica TJ Tatran Šaľa ako bývalý futbalista Dusla Šaľa a Ružomberka pôsobil 
v šalianskom futbale aj ako funkcionár, určité obdobie vykonával aj funkciu 
predsedu. Neskôr mu učaroval biely celuloid, ktorému sa venoval nielen ako 
funkcionár (viac ako 25 rokov vykonáva funkciu šéfa v TJ Tatran Šaľa), ale 
aj ako aktívny hráč, keď absolvoval ako veterán viac svetových a európskych 
šampionátov. Čerstvý 70-nik, ktorý bol pre mladšiu generáciu vzorom, hrával 
aj doposiaľ aktívne stolný tenis. Dušan Marček  FK Slovan DUSLO Šaľa bol 
jedným zo služobne najstarších členov výboru FK Slovan Duslo Šaľa. V minulom 
roku oslávil pekné životné jubileum 70 rokov, vykonával vo vedení šalianskeho 
futbalu rôzne funkcie, najmä pri mládežníckom a seniorskom futbale. Najdlhšie 
pôsobil  vo funkcii vedúceho seniorského kolektívu, ale aj dorastu, s ktorými  zažil 
viacero postupov až do druhej najvyššej futbalovej ligy na Slovensku. Čerstvý 
futbalový dôchodca bol pravidelným účastníkom futbalového života.

Počasie v roku 2017
Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 17° 52' 30" 
východnej dĺžky a 48° 9' 30" severnej šírky v nadmorskej výške 118,8 m. Šaľa 
sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4.497 ha. Mesto leží v geo-
termálnej oblasti a z toho dôvodu boli geotermálne vrty v Šali i v Diakovciach 
a vo Vlčanoch využívané. Pôdno - klimatické podmienky, vysoká kvalita pôdy 
a značný rozsah vybudovaných závlah vytvárajú vhodné podmienky na vysokú 
produktivitu poľnohospodárskej výroby. Šaľa je z hľadiska klimatických podmienok 
zaraďovaná do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne. Teplé 
letá, skorý nástup jari a dlhé slnečné jesenné mesiace predurčujú tento región 
ako mimoriadne vhodný pre letnú rekreáciu s jej najvýraznejšími atribútmi 
- kúpaním a vodným športovaním. Reliéf územia je rovinatý s nepatrnými 
výškovými rozdielmi. Poloha Šale a nížinný charakter územia, na ktorom leží, 
sa podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti 
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Slovenska. Podunajská nížina,na ktorej sa mesto rozprestiera, patrí do teplej 
klimatickej oblasti.
V roku 2017 bola nameraná priemerná januárová teplota na rovine  - 2,2 °C, 
priemerná júlová teplota + 20,6 °C a priemerná ročná teplota + 9,8 °C. Priemerný 
ročný úhrn zrážok sa vyšplhal na 550 - 600 mm, priemerná vlhkosť vzduchu 
až na 80 %. 
Január
Na nový rok klesla u nás teplota na - 5,2 °C, 4. januára síce snežilo, ale súvislá 
snehová pokrývka sa nevyskytla. V nedeľu 8. januára bolo nameraných - 16,5 °C. 
Počas ďalších troch týždňov mrzlo od - 2 do - 7 °C.  Ak nám bolo  v januári 
stále zima, meteorológovia SHMÚ hodnotili prvý mesiac v roku 2017 z hľadiska 
minuloročných teplotných porovnaní tak, že na území Slovenska padli viaceré 
rekordy.  Január 2017 priniesol na Slovensko silné mrazy, pričom na niektorých 
miestach klesla teplota vzduchu aj pod - 30 stupňov Celzia. Po 30 rokoch to bol 
na väčšine územia najchladnejší január. K poveternostným anomáliám sa zaradil 
studený január, piaty najchladnejší od roku 1961. Klimatické pomery u nás za rok 
2017 však naznačovali, že v januári bola teplota vzduchu v západoslovenskom 
regióne, v porovnaní s normálom, teplotne podnormálna. Na teploty mala vplyv 
aj snehová pokrývka a zamŕzanie pôdy. Keďže u nás súvislá snehová pokrývka 
nebola, mohla pôda zamrznúť desiatky centimetrov hlboko (napríklad v Hurbanove 
37 centimetrov). Na miestach bez snehovej pokrývky boli podľa odborníkov SHMÚ 
predsa len mrazy slabšie než na miestach so snehovou pokrývkou.
Február
Február v západoslovenskom regióne bol teplotne normálny až nadnormálny 
a zrážkovo väčšinou podnormálny až normálny. Vo februári sa najskôr oteplilo, 
ale potom prišli aj mínusové hodnoty  až do - 7 °C.  
Marec
Marec bol už tradične mimoriadne teplý, čo využili záhradkári. Po Veľkej noci 
sa opäť ochladilo, pršal dážď so snehom, ráno klesla dvakrát teplota na -2 °C 
a -4 °C. Marec bol v západoslovenskom regióne teplotne silne až mimoriadne 
nadnormálny. Na západnom Slovensku väčšinou zrážkovo podnormálny až 
normálny. Najnižšie mesačné úhrny zrážok boli zaznamenané na niektorých 
miestach v okrese Trnava a na severe okresu Galanta.  V tomto mesiaci sa u nás 
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už súvislá snehová pokrývka  nevyskytla. 
Apríl
Celý apríl bol pomerne vlhký. V porovnaní s normálom bol tohtoročný apríl 
v západoslovenskom regióne teplotne normálny. Odchýlka od normálu sa pohy- 
bovala od - 0,7 (Podhájska) do 0,8 °C (Žihárec). Apríl 2017 bol na západnom 
Slovensku väčšinou zrážkovo normálny až nadnormálny.
Máj
Na prelome mája a júna sa teplota už pohybovala okolo 30 °C. V porovnaní 
s normálom bol tohtoročný máj v západoslovenskom regióne teplotne normálny 
až nadnormálny. Máj 2017 bol na západnom Slovensku väčšinou zrážkovo 
podnormálny až normálny, pričom v niektorých lokalitách mohol byť vplyvom 
búrkových lejakov zrážkovo nadnormálny.
Jún 
V porovnaní s normálom bol tohtoročný jún v západoslovenskom regióne 
teplotne silne až mimoriadne nadnormálny. Prvá vlna horúčav trvala do konca 
júna (28. júna bolo nameraných 33 °C). Odchýlka od normálu  sa pohybovala 
v intervale od 2,8 (Myjava) do 4,5 °C (Kráľová pri Senci). Priemerná mesačná 
teplota vzduchu dosiahla hodnoty od 19,1 (Myjava)  do 22,7 °C (Bratislava 
- letisko, Kráľová pri Senci, Žihárec).  Jún 2017 bol na väčšine staníc západného 
Slovenska druhým najteplejším mesiacom od začiatku pozorovaní. Jún 2017 
bol na západnom Slovensku väčšinou zrážkovo podnormálny, prípadne zrážkovo 
normálny.
Júl
Ďalšie podobné horúčavy začali 20. júla (31 °C) a trvali až do polovice augusta. 
Vyskytlo sa niekoľko tropických nocí s teplotami nad 20 °C . Vysoké teploty 
sprevádzali  občasné krátke, ale zato intenzívne lejaky a búrky, našťastie bez 
následkov. Júl 2017 bol na západnom Slovensku väčšinou zrážkovo normálny. 
Mesačné úhrny zrážok ovplyvnili búrkové lejaky. Najviac zrážok sa vyskytlo 
ku koncu mesiaca, najmenej v druhej jeho polovici. V tomto mesiaci bolo na 
západnom Slovensku 8 (Žihárec) až 22 (Bratislava - Koliba) zrážkových dní, 
z toho 2 až 8 dní s denným úhrnom zrážok od 1 do 4,9 mm  a 2 až 7 dní s denným 
úhrnom zrážok 5 mm a viac. Najvyššie denné úhrny zrážok sa vyskytli na 
viacerých staniciach 24. júla. Napriek tomu v dôsledku predchádzajúceho  
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dlhotrvajúceho sucha na niektorých lokalitách bolo zaznamenané letné žltnutie 
a opadávanie listov z lesných drevín.
August
V auguste zasahoval v priemere v prízemnom tlakovom poli od juhozápadu 
až západu do našej oblasti výbežok tlakovej výše. Vo vyšších vrstvách ovzdušia 
zasahoval od juhozápadu do strednej Európy hrebeň vysokého tlaku vzduchu. 
Po jeho okraji k nám na začiatku augusta prúdil tropický vzduch, pôvodom 
zo severozápadnej Afriky, čo znamenalo, že august 2017 bol na západnom 
Slovensku väčšinou zrážkovo normálny až podnormálny. V porovnaní s normálom 
bol tohtoročný august v západoslovenskom regióne teplotne mimoriadne nad-
normálny, odchýlka od normálu sa pohybovala v intervale od 3,1 (Myjava) 
do 4,6 °C (Žihárec).
September 
September bol chladnejší ako obvykle a výdatnejšie zrážky vyrovnali dovtedajší 
nedostatok dažďa až závažné sucho. V porovnaní s normálom bol tohtoročný 
september v západoslovenskom regióne teplotne normálny. Odchýlka od normálu 
sa pohybovala v intervale od - 0,8 (Bratislava - Koliba) do 0,8 °C  (Žihárec). 
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty od 12,8 (Modra - Piesok) 
do 16,1 °C (Žihárec). Zrážkovo bol september 2017 na západnom Slovensku 
nadnormálny, na niektorých miestach silne až  mimoriadne zrážkovo nadnormálny. 
Najviac zrážok sa vyskytlo v druhej polovici mesiaca, najmenej  ku koncu mesiaca 
september. V tomto mesiaci bolo na západnom Slovensku 13 (Žihárec) zrážkových 
dní.
Október
V októbri cez našu oblasť postúpili od západu až severozápadu viaceré studené 
fronty, za ktorými sa prechodne nad naše územie od západu rozšírili v chladnejšom 
vzduchu výbežky vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 9. októbra za studeným frontom 
od severozápadu prenikol chladný morský vzduch, ktorý v polohách od cca 1200 m 
spôsobil sneženie. Nasledujúce dni medzi tlakovou výšou nad južnou Európou  
a tlakovou nížou nad severným Atlantickým oceánom a Škandináviou prúdil 
do strednej Európy od západu teplý a vlhký vzduch. V porovnaní s normálom 
bol tohtoročný október v západoslovenskom regióne teplotne normálny až nad-
normálny. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty do 12,0 °C
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(Bratislava - letisko), absolútne maximálna  teplota  vzduchu vystúpila až na 
25,8 °C (Hurbanovo). Takéto vysoké teploty sa vyskytli v období od 15. do 
18. októbra. Dňa 17. októbra bol zaznamenaný letný deň v Žihárci a Hurbanove, 
maximálna denná teplota vzduchu dosiahla v Žihárci hodnotu 25,0 °C. 
November 
Na začiatku mesiaca prešiel cez našu oblasť ďalej smerom na východ teplý front, 
za ktorým prúdil do strednej Európy teplý a vlhký vzduch. Prílev teplého vzduchu 
prechodne prerušil studený front v noci na  3. novembra. V porovnaní s normálom 
bol tohtoročný november v západoslovenskom regióne teplotne normálny až 
nadnormálny. Odchýlka od normálu bola  v meteorologickej  stanici v Žihárci 
do 1,8 °C.   Zrážkovo bol november 2017 na západnom Slovensku väčšinou 
normálny, na niektorých miestach až nadnormálny. Primŕzať začalo koncom 
novembra a potom na prelome mesiacov. Pozoruhodné bolo výdatné sneženie, 
ktoré zasiahlo niektoré oblasti západného Slovenska na sklonku novembra. 
Priestorový úhrn zrážok pre celé územie západného Slovenska dosiahol 60 mm, 
čo predstavuje 102 % normálu a prebytok zrážok 1 mm. Najviac zrážok sa vyskytlo 
koncom, najmenej začiatkom mesiaca. Napriek tomu však bolo v tomto mesiaci 
u nás nameraných najmenej, t.j. iba 11 (Žihárec) zrážkových dní.
December
V týždni pred Vianocami opäť mrzlo, napadol snehový poprašok, ale na Štedrý 
deň bolo + 8°C. V porovnaní s normálom bol tento mesiac na západnom Slovensku 
teplotne normálny až nadnormálny. V decembri sa vyskytlo až 29 (Žihárec) 
dní s prízemným mrazom a 15 (Žihárec) mrazivých dní s minimálnou dennou 
teplotou vzduchu pod 0 °C. December 2017 bol na západnom Slovensku zrážkovo 
väčšinou normálny až nadnormálny. Najviac zrážok sa vyskytlo koncom, 
najmenej v polovici decembra. V tomto mesiaci bolo na západnom Slovensku 
9 (Žihárec) zrážkových dní.7
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2. Verejný život

Samospráva mesta
Jedným z najdôležitejších predpisov, ktorými sa mesto riadilo aj v tomto roku, 
bol zákon o obecnom zriadení. Podľa uvedeného zákona samosprávu obce 
vykonávali obyvatelia mesta prostredníctvom orgánov mesta, a to primátora 
a mestského zastupiteľstva.8 

Mestské zastupiteľstvo v Šali (MsZ) 
MsZ bol zastupiteľský zbor mesta, zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách. Podľa zákona bolo úlohou MsZ rozhodovať o základných otázkach 
života mesta týkajúcich sa hospodárenia mesta, rozpočtu, územného plánu, 
medzinárodnej spolupráce atď. Počas roka prebiehalo funkčné obdobie poslaneckého 
zboru, zvoleného obyvateľmi mesta v roku 2014. Zloženie MsZ sa v roku 2017 
nezmenilo a zostalo v zložení  pôvodných volebných obvodov. Poslanci MsZ 
pracovali vo volebnom období 2014 – 2018 v troch výboroch mestských častí, 
a to:  
 - Výbor mestskej časti č. 1 – zastupoval občanov bývajúcich v severnej polovici  
  územia Šale
 - Výbor mestskej časti č. 2 – zastupoval občanov júžnej polovice územia  Šale  
  a mestských častí Kilič a Hetmíň
 - Výbor mestskej časti č. 3 – zastupoval obyvateľov  mestskej časti Šaľa -Veča

Komisie MsZ
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali pracovali v priebehu roka v jednotlivých 
komisiách. Osem komisií MsZ , ktoré pôsobili ako jeho poradné orgány, boli 
poslancami MsZ  zvolené dňa 29.01.2015 a aj v roku 2017 pracovali v rovnakom 
zložení ako v predchádzajúcom  roku. Zasadnutia jednotlivých komisií boli 
zverejnené na webovej stránke mesta.
 • Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 • Komisia kultúry a cestovného ruchu 
 • Komisia mládeže a športu

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov8
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 • Komisia ekonomická
 • Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
 • Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 
 • Komisia školstva
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
  funkcionárov

Zasadnutia MsZ
MsZ sa stretávalo pravidelne, najmenej raz za dva mesiace. V roku 2017 sa 
poslanci mestského zastupiteľstva stretli na desiatich zasadaniach. Ich súčasťou 
bolo aj jedno slávnostné, a to v decembri pri príležitosti Dňa samosprávy mesta 
Šaľa. Plný počet, 21 poslancov, nebol počas roka 2017 prítomný na začiatku 
zasadnutia MsZ ani jedenkrát.  Poslanci svoju neprítomnosť vo všetkých 
prípadoch riadne ospravedlnili. Na konci rokovania bolo všetkých 21 poslancov 
prítomných iba raz, a to na 9. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 
30. novembra. V roku 2017 sa však na každom rokovaní stretol dostatočný 
počet poslancov, čím bolo zakaždým MsZ spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Na prijatie uznesenia bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov a na prijatie VZN súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 
Zasadnutia zvolával a viedol primátor mesta. Boli verejné a z každého zasadnutia 
bol prenášaný cez internet v reálnom čase, neskôr boli vždy na webstránke mesta 
zverejnené uznesenia a zápisnice  mestského zastupiteľstva aj so zvukovým  
záznamom. Počas rokovaní schválili poslanci 169 uznesení, prijali 6 všeobecne 
záväzných nariadení mesta a tri doplnky k VZN. 

1.zasadnutie MsZ
Na 1. zasadnutí MsZ v roku 2017, ktoré sa konalo 26. januára, mestské zastu- 
piteľstvo vzalo na vedomie: správu hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej 
činnosti za rok 2016, správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch následných 
finančných kontrol, prednostkou MsÚ predloženú správu o plnení uznesení 
mestského zastupiteľstva. Poslanci vzali na vedomie aj správu o verejných 
obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2016. Súčasťou zasadnutia 
bolo aj prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ zo dňa 1. decembra 
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2016, v ktorom poslanci odsúhlasili uznesenie (vyplynulo z poslaneckého návrhu 
p. poslanca Varsányiho o nespokojnosti so stavom v spoločnosti MeT Šaľa, 
spol. s r.o., v ktorej  je členom dozornej rady) o odvolaní  dozornej rady spoločnosti 
a vymenovaní novej. Po následnej právnej  analýze, ktorú vo chvíli prijímania 
uznesenia nebolo možné vykonať, sa ukázalo, že stanovy spoločnosti MeT 
Šaľa, s.r.o. to formou uznesenia  MsZ  neumožňujú. Preto v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení toto uznesenie primátor koncom roka 2016 nepodpísal. 
Ďalším dôvodom jeho nepodpísania bolo, že si do maximálnej možnej miery 
preveril všetky skutočnosti, ktoré boli uvádzané v poslaneckom návrhu poslanca 
Varsányiho, týkajúce sa nespokojnosti s cenou tepla, s rozsahom a výškou 
nákladov na opravu a rekonštrukciu prevádzkových budov spoločnosti, ale aj 
s kúpou dvoch lízingových áut. Primátor svoje rozhodnutie vysvetlil v dôvodovej 
správe na základe argumentov a s poukázaním na zákonnosť. Záverom uviedol,  
že „ ... bude mať trochu problém, ak hlasovanie dopadne tak, že trojpätinovou 
väčšinou toto zastupiteľstvo prelomí veto, pretože aj potom toto uznesenie bude 
neuskutočniteľné“. Po  diskusii  poslanci nepotvrdili platnosť uznesenia o odvolaní 
súčasnej dozornej rady a vymenovaní novej dozornej rady a o vykonaní auditu 
spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. nezávislou audítorskou spoločnosťou. 
Za hlasovali 4, proti 3 a zdržali sa 8 poslanci. Primátor mesta Mgr. Jozef 
Belický na záver uviedol, že: „... je hrdý na to, že mestské zastupiteľstvo ukázalo 
slušný príklad občanom tohto mesta, že aj kritická situácia je riešiteľná, že sa 
dá kultivovane, normálnymi argumentami, rozhovorom a pochopením zvládnuť 
každý problém, ktorý život jednoducho prináša; dúfa, že to bude dostatočným 
odkazom aj pre občanov nášho mesta“. Keďže predmetné uznesenie 3/5 väčšinou 
hlasov všetkých poslancov mestské zastupiteľstvo nepotvrdilo, uznesenie stratilo 
platnosť. MsZ  zobralo na vedomie zmluvu, uzavretú na zabezpečenie služieb 
v nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami, spolu s výsledkom 
verejného obstarávania. Uznieslo sa v II. polroku 2017 obstarať  spracovanie 
návrhu zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa a schválilo plán 
verejného obstarávania na rok 2017.
Súčasťou zasadnutia MsZ boli aj interpelácie, v ktorých sa poslanci obracali 
s otázkami na kompetentných vo veciach: či mesto riešilo so Slovenským zväzom 
ľadového hokeja možnú výstavbu športovej haly, pýtal sa poslanec Miroslav 



1741

Gera, ktorému odpovedal primátor, že do 15. februára odovzdali žiadosť, aby 
mesto Šaľa bolo jedným z desiatich miest, kde by sa hala postavila; MUDr. 
Jozef Grell sa opýtal  pracovníkov MsÚ, kto mal na starosti kontrolu zimnej 
údržby, pretože sa sťažovali  ľudia z Veče aj zo Šale, že  údržba bola veľmi biedna, 
žiadal, aby sa  zjednala náprava; Mgr. Jozef Belický uviedol, že mesto tiež 
nebolo spokojné, ale faktom bolo, že keď sa aj posypal chodník, za hmly to namrzlo, 
posypový materiál bol klzký presne ako podkladový, ale neboli spokojní ani 
so službou, aj keď ju napomínali a kontrolovali a že ho veľmi mrzelo, keď ľudia 
chodili po klzkých chodníkoch; poslanec Peter Andráši sa pýtal na možnosť 
poskytovania informácií a sprístupnenie školského vzdelávacieho programu 
ZŠ, do ktorého riaditeľ dal iba nahliadnuť v škole napriek vyjadreniu z ministerstva, 
že riaditeľ školy bol povinný ho umiestniť na verejne prístupnom mieste, preto 
sa pýtal, kedy by mesto takéto „šaškárne“ v 21. storočí zastavilo a požiadal 
o písomnú odpoveď; ďalej sa zaujímal o situáciu k obchvatu mesta; v odpovedi 
Mgr. Jozef Belický uviedol, že sa uskutočnilo stretnutie za účasti Ing. Závadskej 
zo Slovenskej správy ciest, ktorá informovala o opravách a o výkupe pozemkov 
pre cyklotrasu, zintenzívnili sa rokovania medzi Ministerstvom financií SR 
a Ministerstvom dopravy SR, aby štát uvoľnil peniaze na výkup pozemkov; 
poslanec ešte v závere interpeloval  o potrebe opravy vystúpených kanalizačných 
vpustí na cestách. 
MsZ na svojom prvom zasadnutí v roku 2017 schválilo celkom 30 uznesení, 
čo bolo najviac v tomto roku. V majetkových záležitostiach schválilo šesť žiadostí 
o prenájom pozemkov, všetky boli schválené z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
V  prípade pozemku pod záhradkou išlo o dohodu odstupujúceho nájomcu 
a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; v prípade spoločnosti ENVI-GEOS 
Nitra, s.r.o.  išlo o prenájom pozemku za účelom verejnoprospešnej činnosti nájomcu, 
ktorý zabezpečoval vývoz a hospodárenie s odpadmi na území mesta; prípad 
prenájmu pozemku pre investora Bc. A�ilu Kurucza z Diakoviec sa týkal 
investičného zámeru v mestskej časti Šaľa -Veča  na ulici Hollého za účelom 
výstavby polyfunkčného bytového domu s 24  bytovými jednotkami (17 dvoj- 
izbových, 7 štvorizbových bytov), na prízemí  možnosť prenájmu komerčných 
plôch a jedno podzemné podlažie, kde v plnej miere by boli parkovacie státia 
v celkovom počte 12 kusov; v dvoch prípadoch sa prenájom pozemkov týkal aj
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dovtedy užívanej poľnohospodárskej pôdy Roľníckym  družstvom ŠAĽA 
a Techagrou RV Žihárec, s.r.o. so stanovením individuálnej ceny nájmu; v prípade 
prenájmu pozemku pre manželov Gabaríkovcov išlo o usporiadanie pozemkov 
zastavaných miestnymi komunikáciami na Družstevnej ulici; v štyroch prípadoch 
poslanci schválili zmluvy na  prenájom nebytových priestorov v priestoroch 
Mestskej športovej haly na Hornej ulici pre Hádzanársky klub Slovan Duslo 
Šaľa žien aj mužov, Telovýchovnú jednotu Slovan Duslo Šaľa a pre Alexandra  
Boltenkova z Nešporovej ulice v Šali. V šiestich prípadoch schválili poslanci 
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta, z ktorých dva sa týkali pozemkov využí- 
vaných na podnikanie pri ich jestvujúcich prevádzkach pre Ing. Wail Zibaka 
za Hotelom Centrál a pre  EL .P. M, s.r.o. na Vlčanskej ulici. Ďalšie prevody boli 
pre pozemky pod záhradkami v záhradkárskej osade „Pri železnici“ a v troch 
prípadoch prevodu išlo o  vysporiadanie dlhodobo užívaného priľahlého pozemku 
pri záhrade za zníženú cenu 5,- Eur/m2 (zohľadňujúcu vynaložené náklady 
žiadateľov na využiteľnosť pozemku) pre majiteľov záhrad pri rodinných domoch 
na Jazernej ulici. Poslanci schválili aj uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 
a zriadení vecného bremena, spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok 
a iných súvisiacich stavieb v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská 
distribučná, Bratislava; návrh podmienok  obchodnej verejnej súťaže O naj- 
výhodnejšiu ponuku na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom 
na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici 
Jazernej; MsZ menovalo komisiu k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže 
predaja v zložení: Ing. Peter Jaroš, poslanec, Róbert Tölgyesi, poslanec, Ing. 
Katarína Machová, členka komisie ekonomickej, MUDr. Jozef Grell, poslanec 
a predseda komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky,  Ing. Jana Nitrayová, 
prednostka MsÚ  a  JUDr. Margita Pekárová, zamestnkyňa mesta; uzavretie 
dvoch zmlúv o zriadení vecného bremena a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia nového teplovodu, jeho užívania, 
prevádzkovania, vykonávania opráv a vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu  
prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie teplovodu pre spoločnosť  MENERT- 
THERM, s.r.o. na Kukučínovej ulici a na ulici P. Pázmaňa. Poslanci schválili 
tiež odvolanie a voľbu člena  dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o. pani 
Máriu Sliškovú – zástupkyňu spoločnosti z dôvodu jej odchodu do dôchodku 
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 a zvolili za členku dozornej rady pani Eriku Marekovú .
Na záver rokovania primátor mesta Mgr. Jozef Belický informoval poslancov, 
že pravdepodobne po minuloročnej návšteve premiéra Slovenskej republiky, 
v najbližších dňoch by mal navštíviť naše mesto znova; vedenie mesta spolu 
s poslancami sa ho budú snažiť presvedčiť, že Šaľa potrebuje vyriešiť najpodstatnejší  
problém mesta, a to je obchvat; ďalej uviedol, že sa s JUDr. Pekárovou 
a Ing. Tóthovou zúčastnili stretnutia s generálnym riaditeľom Západoslovenskej 
vodárenskej  spoločnosti, s výrobným riaditeľom a s právničkou spoločnosti 
a s riaditeľom odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej odštepného 
závodu Galanta so sídlom v Šali, kde  prebrali situáciu ohľadom často tečúcej 
žltohnedej vody z kohútikov verejného vodovodu. Najvýznamnejší záver, ktorý 
vyplynul z tohto stretnutia bol, že niekedy v horizonte zhruba do mesiaca by 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť predložila harmonogram investícií 
pre mesto Šaľa, ktoré by mali smerovať do technických zariadení na obmedzenie 
zakalenej vody ; dodal, že „...netvrdí, že existuje čarovný prút a jedného dňa 
tu nebude žltá voda, ale bude to asi dlhší proces, ale minimálne sa niečo začne 
robiť preto, aby sa mesto aj s týmto problémom, ktorý roky trvá a trápi Šaľanov, 
mohlo aspoň nejako popasovať“.

2. zasadnutie MsZ
V poradí druhé zasadnutie MsZ v Šali sa uskutočnilo tradične vo štvrtok 
popoludní v kongresovej sále dňa 16. marca 2017. Zasadnutie otvoril a viedol 
primátor mesta Jozef Belický. Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, príp. 
prerokovalo a schválilo jednotlivé body programu. Dnešné zasadnutie poslancov 
sprevádzala osobitá udalosť, pretože ako informoval prítomných primátor, 
v dopoludňajších hodinách návštívil mesto minister životného prostredia SR  
László Sólymos, ktorý prišiel v sprievode poslankyne NR SR Edit Pfundtner. 
Poslankyňa NR SR sa v rámci výjazdového  rokovania v Nitrianskom kraji  
strany MOST- HÍD zúčastnila aj rokovania MsZ. Keďže požiadala o slovo, 
bolo jej udelené prednostne. Po úvodnom vyjadrení vďaky, že sa mohla zúčastniť 
na zastupiteľstve, spomenula, že súčasťou jej návštevy bol aj bitúnok v neďalekej 
obci Tešedíkovo, kde mali unikátny podnikateľský projekt na spracovanie a rozvoz 
nášho slovenského mäsa. Stretla sa aj s generálnym riaditeľom spoločnosti 
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  Zápisnica z 2.zasdnutia MsZ zo dňa 16.3.20179

Duslo, a.s. a vyjadrila názor, že mesto má byť prečo hrdé na tohto podnikateľa, 
pretože spoločnosť funguje nepretržite od roku 1961 a je najväčším zamestnávateľom 
v meste. Potešilo ju, že podnik prosperuje, lebo keď prosperujú miestni podnikatelia, 
tak prosperuje aj okolie. Vyzdvihla snahu aj naďalej v šalianskom okrese 
vytvárať nové pracovné miesta; prisľúbila súčinnosť a pomoc vo veci obchvatu, 
o ktorom  údajne práve včera  telefonovala s ministrom dopravy SR Érsekom, 
ktorý  jej povedal, aby tlmočila, že peniaze sú, budú, tento rok sa začne s výkupom, 
rád by aj dokončil  vykupovanie pozemkov. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak 
ešte možno v tomto roku by aj zakopol do zeme, aby sa mohli začať reálne práce. 
Takýto bol  telefonický prísľub od  ministra dopravy, ktorý pred necelými dvoma 
mesiacmi aj osobne Šaľu navštívíl. Za unikátnu veľkú vec aj v slovenskom 
meradle považovala to, že sa mesto chystá stavať štartovacie, resp. nájomné 
byty; aj  to, že mesto myslelo ekologicky a bolo otvorené inovatívnym postupom 
a metódam pri výmene kontajnerov za polopodzemné, pri zavedení elektro- 
mobilov v osobnej aj v autobusovej doprave; nezabudla vyzdvihnúť a poukázala 
na vzájomnú synergiu, pomoc a podporu medzi primátorom a zastupiteľstvom; 
na záver poďakovala a popriala úspešné rokovanie. Mgr. Jozef Belický označil 
nielen jej vystúpenie, ale aj dnešnú návštevu ministra životného prostredia SR 
za prínosnú, pretože ako povedal: „... niekoľko našich programov na báze 
aktivít, ktoré pripravujeme, smerujú práve cez tento rezort; komunikujeme aj 
na inej báze, avšak nevie, že či sa nám všetky podaria, ale každopádne získali 
sme aj jeho prísľub, že všetky aktivity, ktoré budú smerovať k zlepšeniu životného 
prostredia, určite má záujem podporovať“.9 
Na zasadnutí MsZ poslanci podali písomné aj ústne interpelácie. Miloš Rehák 
sa opýtal, či by sa nedalo prehodnotiť častejšie vynášanie separovaného odpadu, 
kedy by dostali školské zariadenia kontajnery na separovaný odpad (stačila mu 
písomná odpoveď); Ing. Peter Jaroš sa opýtal na doplnenie dopravných 
zrkadiel v mestskej časti Veča, na premnožené hlodavce na sídlisku vo Veči, 
na opravy jám na Kukučínovej ulicia a na ulici J. Kollára; poslanec Peter Gomboš 
v rámci interpelácií uviedol, že komisia životného prostredia a MsP robili 
kontroly na sídliskách pri venčení psov, boli problémy so psími exkrementami 
na pieskoviskách, v parkoch a na sídliskách, navrhol, aby mesto zakúpilo vysávač 
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na tieto exkrementy; nech mesto robí všetko pre to, aby sa obmedzil alkohol, 
drogy a iné návykové látky medzi mládežou; poslanec Róbert Andráši sa opýtal, 
kedy bude začatá rekonštrukcia Hornej ulice, na čo primátor odpovedal, že stavebné 
povolenie by sa mohlo získať pravdepodobne na začiatku novembra a s jej realizáciou 
až na jar budúceho roku; pýtal sa na možnosť vytvoriť, podobne ako v Galante, 
aj v Šali zariadenie na prevenciu bezdomovectva, na čo mu primátor uviedol, 
že bol členom sociálnej komisie, tak by očakával od neho, aby iniciatívne prišiel 
s návrhmi; poslankyňa Ing. Gabriela Lacková sa opýtala, či mesto malo nástroj 
na postihovanie a kontrolu neporiadku pri prevádzkach firiem, ale aj  obytných 
domov, na čo jej mesto odpovedalo písomne; poslanec Mgr. Jozef Varsányi 
interpeloval vo veci znečistenia pitnej vody v Šali a nutnosti vymeniť šesťdesiatročné 
zanesené potrubia a nie iba vymeniť filtre, ako to chcelo vedenie Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti; poslanec Ing. Marián Krištof sa v interpelácii vrátil 
k predchádzajúcemu MsZ, kedy preberali otázku dozornej rady spoločnosti MeT 
Šaľa, spol. s r.o. a upozornil na povinnosť zverejňovania nielen obchodných 
zmlúv teplárenskou spoločnosťou, ale aj objednávok a faktúr.Na svojom 
2. zasadnutí MsZ vzalo na vedomie správu z kontroly hlavnej kontrolórky, 
správu o plnení uznesení MsZ a vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016 bez 
diskusie.
MsZ schválilo celkom 25 uznesení, medzi nimi aj informatívnu správu o doplnení 
Plánu verejného obstarávania na rok 2017, žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - Veča 
(zníženie energetickej náročnosti) pri maximálnom spolufinancovaní projektu 
vo výške 36 297,17 Eur z celkových oprávnených výdavkov 725 943,49 Eur; 
MsZ tiež schválilo zmenu zvýšenia platu primátora mesta k základu, a to z 25 % 
na 50 %. V majetkových záležitostiach MsZ schválilo päť prípadov prenájmov 
pozemkov vo vlastníctve mesta, a to nasledovne: v dvoch prípadoch bol účel 
užívania prenajatého pozemku ako autocvičisko pre Ing. Imricha Vígha – 
AUTOŠKOLA VIA a pre Františka Kovácsa na dobu neurčitú; jeden prenájom 
sa týkal vybudovania krytej terasy k prevádzke baru pre Katarínu Vargovú,   
jeden rekonštrukcie a dobudovania miestnej komunikácie do ukončenia realizácie 
výstavby pre spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o., jeden  vytvorenia prístupovej 
komunikácie ku garáži pre manželov Kárasovcov a jeden sa týkal zmeny  v osobe
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nájomcu;  MsZ schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci 
vo vysporiadaní dlhodobého užívania priľahlého pozemku k záhrade aj so znížením 
kúpnej ceny na 5,- Eur/m2 pre obyvateľov bývajúcich na Jazernej  ulici, konkrétne 
pre manželov Takáčovcov, Renátu Trochovú a Ingrid Bartíkovú; obdobný 
dôvod schválenia prevodu pozemkov mali poslanci aj pre vlastníkov pozemkov 
pod záhradkami v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali; v dvoch prípadoch 
boli schválené úpravy nájomného vzťahu k pozemkom, spočívajúce v určení 
ideálnych podielov pod zastavanými plochami, resp. plochami využívanými 
ako prístupová komunikácia, ďalší prípad schválenia úpravy bol pre nájomcu 
GG BUILDING, a to k pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý bol využívaný ako 
prístupová komunikácia a parkovisko k predajni LIDL; MsZ schválilo tiež 
zverejniť zámer prevodu pozemku (všetky prípady boli odôvodnené osobitným 
zreteľom) pre MTM PLAST s.r.o., MUDr. Pavla Mičeka, Annu Hrajnohovú, 
manželov Beckerovcov, Eriku Miškovičovú, manželov Pápayovcov a Arpáda 
Kukiho. MsZ schválilo na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže aj predaj 
4- izbového bytu číslo 47 na Jazernej ulici spoločnosti KAPITAL Group, s.r.o. 
so sídlom v Hlohovci. Na základe procedurálneho návrhu poslanca Petra 
Andrášiho bol z rokovania MsZ stiahnutý materiál, ktorý sa týkal vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov 
pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovania a zabez-
pečenia komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území 
mesta Šaľa“. Iný návrh na vyhlásenie a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova 
a Nešporova v Šali“ bol poslancami prijatý spolu s menovaním súťažnej komisie 
v zložení: MUDr. Jozef Grell, predseda komisie pre sociálne, zdravotné a bytové 
otázky, Ing. Peter Jaroš, poslanec, Róbert Tölgyesi, poslanec, Ing. Katarína 
Machová, členka komisie ekonomickej, Ing. Jana Nitrayová, prednostka 
MsÚ a Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia Správy majetku mesta MsÚ. 
MsZ súhlasilo s osobitným zámerom budúceho prenájmu časti areálu základnej 
školy na výstavbu športovej haly minimálne na dobu 40 rokov za symbolické 
nájomné 1,- Eur pre Slovenský  zväz  ľadového hokeja. Malo však  jednu 
podmienku, ktorou bolo získanie kladného stanoviska od Slovenského zväzu 
ľadového hokeja s rozhodnutím umiestniť športovú halu v meste Šaľa. MsZ  
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prerokovalo návrh na vymenovanie nového konateľa spoločnosti MeT Šaľa, 
spol. s r. o. a  odporučilo primátorovi mesta, aby dňom 1. apríla 2017 menoval 
Ing. Romana Kondysa za konateľa  MeT Šaľa, spol. s r.o.

3. zasadnutie MsZ
MsZ zasadalo po tretíkrát dňa 4. mája 2017 v priestoroch MsÚ s neúplným 
počtom, a to 17 poslancov, avšak bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V samot-
nom úvode primátor mesta Mgr. Jozef Belický oboznámil poslancov s výsledkom 
rokovania so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru, ktorý poslanci 
na minulom MsZ schválili, a to bola výstavba malej haly. Mestá Šaľa a Sereď 
odstúpili od pôvodného zámeru pre neúmerne vysoké nároky na financovanie, 
ktoré sa niekoľkokrát znásobili oproti pôvodnému materiálu a tiež požadovali 
spoluúčasť mesta na prevádzkovaní vo výške 150 tisíc Eur ročne, ale aj delenie 
príjmov na polovicu so Slovenským zväzom ľadového hokeja; zatiaľ nedal 
hlasovať o zrušení uznesenia, ak by boli podmienky iné, priaznivejšie pre mesto, 
vrátili by sa k rokovaniu; okrem toho odznelo, že budúci rok by sa mohli 
intenzívnejšie povenovať zastrešeniu a celkovej rekonštrukcii aj so zmenou technológie 
na zimnom štadióne; ďalej poďakoval okresnému riaditeľstvu a vôbec policajtom 
za ich činnosť, ktorú vykonávali pri zadržaní  páchateľa, ktorý mal v Šali na 
svedomí niekoľko lúpeží v domoch. 
Následne po prerokovaní materiálov MsZ zobralo na vedomie informačné 
materiály v podobe správ o plnení uznesení MsZ a o činnosti Mestskej knižnice 
Jána Johanidesa v Šali za rok 2016, ako aj  vývoj hospodárenia mesta Šaľa 
k 31. marcu  2017. V závere rokovania MsZ vzalo na vedomie aj výsledok 
verejného obstarávania na „Modernizáciu verejného osvetlenia v meste Šaľa 
– 3. etapa“ spolu so Zmluvou o dielo č. 267/2017, ktorú mesto uzatvorilo 
s dodávateľom SIEMENS s.r.o. Bratislava na stavebné práce. Interpelácie 
písomne podali štyria poslanci - Miloš Rehák, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela 
Lacková a Peter Hlavatý. Ústnu interpeláciu podali traja poslanci. Marek Molnár 
podával interpeláciu k doriešeniu prístupového chodníka pri COV; ďalej predložil 
otázku výsadby zelene, aby sa na to nezabudlo a skrášlil sa verejný priestor pred 
hasičskou zbrojnicou vo Veči; Ing. Róbert Andráši žiadal, aby sa aktualizoval 
zoznam vyhradených verejných priestranstiev za účelom parkovania; RSDr. 
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Peter Gomboš interpeloval, aby sa hľadali formy a otvorili sa brány školských 
športových areálov pre deti a mládež; primátor uviedol, že k tomu by bolo potrebné, 
aby sa v rozpočte každoročne vyčlenili prostriedky na rekonštrukciu a opravy 
škôd, ktoré tam vznikali práve verejným používaním športovísk, bolo aj veľa 
tých, ktorí na športovisku športovali, ale aj tých, ktorí vykonávali celkom iné 
činnosti, napr. fetovali po nociach a iné veci, ktorých výsledkom boli nápisy na 
ZŠ Hollého, rozbité ihrisko na Hollého alebo na Murgašovej; na interpeláciu 
dostal poslanec aj písomnú odpoveď; Ing. Peter Andráši žiadal opravu cesty 
na Jesenského ulici, ale aj na Letnej; opýtal sa na  otváraciu dobu plavárne 
súbežne s verejnosťou a potápačmi, pričom žiadal zjednanie nápravy a nie písomnú 
odpoveď.
MsZ schvaľovalo na svojom treťom zasadnutí spolu 29 uznesení, z ktorých 24 
schválilo a 5 uznesení neschválilo, všetky sa týkali nakladania s majetkom 
mesta. Schválilo  VZN č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe 
ich určenia a platenia; doplnenie Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 
rokov 2014-2018; obstaranie a spracovanie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov 
č. 6 územného plánu mesta Šaľa s doplnením pripomienok a požiadaviek 
poslancov; po predloženom návrhu na reštrukturalizáciu úverov mesta s odpo- 
rúčacím stanoviskom hlavnej kontrolórky. MsZ prijalo nový úver za účelom 
prefinancovania existujúcich úverov v UniCredit bank Czech Republik and 
Slovakia, a.s. vo výške súčtu existujúcich úverov; MsZ schválilo dotáciu 
z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu v celkovej  výške 2 560,- Eur 
(zoznam konkrétnych žiadateľov aj so schválenou výškou dotácie tvorí Prílohu 
č.1 - Dotácie mesta Šaľa za rok 2017); na schválenie dotácie pre Tanečný klub 
Jumping vo výške 300,- Eur nebol prítomný dostatočný počet poslancov, preto 
uznesenie nebolo prijaté; poslanci MsZ schválili žiadosti o dotáciu z rozpočtu 
mesta na rok 2017 pre oblasť kultúry v celkovej výške 4 650,- Eur (zoznam 
konkrétnych žiadateľov aj so schválenou výškou dotácie je súčasťou Prílohy č.1 
- Dotácie mesta Šaľa za rok 2017); MsZ schválilo žiadosti o nenávratné  
finančné prostriedky za účelom realizácie projektov pre odborné učebne základných 
škôl v meste, konkrétne pre: ZŠ Ľ. Štúra na realizáciu projektu „Učebňa 
biochémie a polytechnická učebňa“ vo výške 6 181,55 Eur z celkových oprávnených 
výdavkov 123 631,- Eur;  ZŠ J. C. Hronského na realizáciu projektu „Učebňa 
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fyziky a učebňa jazykov“ na spolufinancovanie vo výške 3 685,25 Eur z celkových 
oprávnených výdavkov projektu 73 705,- Eur; ZŠ s MŠ J. Murgaša na 
realizáciu projektu „Učebňa fyziky“ vo výške 3 192,66 Eur z celkových oprávnených 
výdavkov projektu 63 853,20 Eur; ZŠ s MŠ Petra Pázmánya na realizáciu 
projektu „Učebňa fyziky“ vo výške 2 989,15 Eur z celkových oprávnených 
výdavkov projektu 59 783,- Eur; pre ZŠ J. Hollého  na realizáciu projektu 
„Učebne jazykov a IKT“ vo výške 2 178,30 Eur z celkových oprávnených výdavkov 
projektu 43 566,- Eur. 
V majetkových záležitostiach poslanci neschválili prenájom pozemkov vo vlast- 
níctve mesta, ktoré boli v užívaní spoločnosti SHELL Slovakia pod čerpacou 
stanicou pohonných hmôt. Dostatočný počet hlasov poslancov nezískal ani  prevod 
majetku mesta, pozemkov na Švermovej ulici za zníženú cenu 11,- Eur/m2 
pre manželov Beckerovcov; ani zmluvný odplatný prevod majetku mesta 
na Hlavnej ulici v cene 20,-Eur/m2 pre spoločnosť MTM PLAST. Schválili 
však prevod pozemkov - ornej pôdy o výmere 3 126 m2 na Murgašovej ulici 
v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 8/24-in v zníženej  cene 5,311 Eur/m2  
pre MUDr. Pavla Mičeka a Annu Hrajnohovú; MsZ schválilo predaj pozemkov 
na Jazernej ulici o výmere 88 m2 v zníženej cene 5,- Eur/m2 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ktorý spočíval vo vysporiadaní dlhodobo užívaného priľahlého 
pozemku–záhrady Dušanovi a Eve Babkovcom, a tiež za tých istých podmienok 
aj pre manželov Vagovičovcov; za účelom zabezpečenia vstupu na vlastný 
pozemok poslanci schválili predaj pozemkov pre Eriku Miškovičovú na Hlbokej 
ulici a zámenu pozemkov pre manželov Pápayovcov; MsZ neschválilo prenájom 
pozemkov o výmere 2 487 m2 pri obchodnom centre na ulici Fr. Kráľa v Šali – 
Veči pre spoločnosť BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o.; MsZ neschválilo ani 
zníženie ceny prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa na 10,- Eur/ m2 /rok 
pre spoločnosť Relax CAVE s.r.o.; dostatočný počet hlasov poslancov na schvá- 
lenie získali manželia Karasovci pri kúpe pozemku na Budovateľskej ulici pre 
svoje podnikateľské aktivity, kde išlo  o výmeru 4 m2. V súvislosti s plánovanou
investičnou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“ MsZ schválilo uznesenie v troch 
častiach: 1. kúpu pozemkov od konkrétnych vlastníkov a vypracovanie zmlúv 
o budúcich kúpnych zmluvách, 2. prenájom pozemkov od konkrétnych vlastníkov 
a vypracovanie zmlúv o budúcich nájomných zmluvách, 3. prijatie daru vo forme
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nehnuteľného majetku  a vypracovanie zmlúv o budúcich darovacích zmluvách 
(konkrétni vlastníci boli uvedení v prílohách prerokovávaného materiálu); poslanci 
schválili aj výsledok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“ za cenu, ktorá sa vyšplhala 
dovtedy na najvyššiu možnú mieru až 166,- Eur/m2 pre Mgr. Mareka Slišku 
v celkovej výmere 55 m2. V závere zasadnutia MsZ poslanci prerokovali a napokon 
schválili vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities, do ktorého 
aj naše mesto, ako člen, by prispelo k fungovaniu  mestského regiónu, ktorý by 
zasahoval do rôznych spoločenských oblastí ako infraštruktúra, kultúra, životné 
prostredie, energetika, sociálne služby a pod. s možným financovaním  rôznych  
projektov nielen cez naše mestské zdroje, ale aj zo zahraničia. Aj to mal byť krok 
k tomu, aby sa mesto zaradilo a smerovalo k inteligentnému mestu 21. storočia 
a využívalo moderné technológie a inovatívne riešenia. Rokovanie MsZ ukončil 
primátor, poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval ich 19. - 20. mája 
na Večianske slávnosti.

4. zasadnutie MsZ
Zasadnutie sa uskutočnilo 13. júna 2017, viedol ho primátor mesta Mgr. Jozef 
Belický a začalo veľmi netradične; poslanci si uctili minútou ticha pamiatku 
všetkým dobre známeho novinára a publicistu PhDr. Milana Aľakšu. Bol 
zakladateľom časopisov Slovo Šaľanov aj Súkromný podnikateľ, ale aj ich 
šéfredaktorom  a vydavateľom. Rokovanie MsZ pokračovalo pracovnou časťou, 
v ktorej poslanci schválili štyri uznesenia. V časti hospodárenie mesta schválili 
uznesenie, na základe ktorého sa mesto uchádzalo o nenávratný finančný 
príspevok na „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“. 
Stalo sa tak napriek výhradám poslanca Ing. Michaela Angelova, ktorý vyjadril 
znepokojenie nad tým, že veľký projekt v hodnote dvoch miliónov Eur dostali 
na schválenie ani nie celý deň pred konaním zasadnutia, pričom podľa rokovacieho 
poriadku to malo byť desať dní pred. Na vysvetlenie celej situácie primátor uviedol, 
že ho to tiež mrzí, ale dovolí si apelovať, aby sa obrátil na riadiaci orgán, ktorý 
vyhlasuje výzvy v takých termínoch, že to, aby to vôbec stihli predložiť dnes, 
si vyžadovalo veľké úsilie od zamestnancov mesta i projektanta, pretože hoci bol 
projekt pripravený, vyžadoval si isté zmeny oproti minulému roku. Bez búrlivej 
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diskusie sa nezaobišlo ani ďalšie schvaľovanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na projekt „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“. 
Poslanec Angelov vyslovil nespokojnosť s tým, že to tiež nebolo prerokované 
v žiadnej z komisií MsZ  napriek tomu, že zámer projektu bol schválený v PHSR, 
v Regionálnej integrovanej územnej stratégii v Nitrianskom samosprávnom 
kraji a zároveň bol v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa. Poslanci 
súhlasili so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 
vo výške 66 754,21 Eur z celkových oprávnených výdavkov 1 335 084,22 Eur. 
V rámci nakladania s majetkom mesta poslanci schválili zverejniť zámer na 
prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta, nachádzajúcich 
sa v extraviláne Šale pre Slovenskú správu ciest v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa,  spočívajúci vo výstavbe verejnoprospešnej líniovej stavby 
„Cesta I/75 Šaľa – obchvat“;MsZ súhlasilo s majetkovo - právnym vysporiadaním 
pozemkov formou bezodplatného prevodu pod verejnoprospešnými stavbami 
(parkoviskom a príjazdovou cestou k ŠH a k letnému kúpalisku,pod miestnou 
komunikáciou na Kvetnej ulici a pod časťou areálu ZŠ a prístupovej cesty, ktoré 
boli vybudované mestom Šaľa), a to naopak z vlastníctva Slovenskej republiky 
v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa; v rámci 
právnych záležitostí poslanci schválili Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi 
partnerskými mestami Šaľa (SR) a Kuhmo (Fínska republika); MsZ ne- 
odsúhlasilo nadviazanie družobných kontaktov s mestom Glazov v Ruskej 
federácii.
O písomné interpelácie nepodal žiadny z poslancov. Ústnu interpeláciu podali 
dvaja poslanci. Ing. Peter Andráši žiadal zavolať zhotoviteľa rekonštrukcie 
Komenského ulice a vyjadril nespokojnosť; požiadal zástupcov mesta, aby 
v súčinnosti s MsP zabezpečili meranie;  poslankyňa Lacková sa pýtala, prečo 
chýbali lavičky na námestí pred MsÚ; primátor mesta uviedol, že ich nainštalujú 
naspäť po jarmoku; MUDr. Jozef Grell sa opýtal, prečo sa neudržiavali 
súkromné pozemky so zeleňou v meste, napr. priestor pred „angličákom“; prednostka 
Ing. Jana Nitrayová uviedla, že každoročne vyzývali majiteľov, aby to poko-
sili; Mgr. Jozef Belický dodal, že dali preveriť aj ostatné pozemky s vysokou 
trávou a tie nepatrili mestu. 
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5. zasadnutie MsZ
Uskutočnilo sa 29. júna 2017, na ktorom bolo z celkového počtu 21 poslancov 
prítomných 17, čím bolo MsZ spôsobilé rokovať a uznášať sa. V informačných 
materiáloch poslanci vzali na vedomie správy: z kontroly vykonanej ÚHK, 
o plnení uznesení MsZ, o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa 
k 31. 05. 2017,o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2016, ako 
aj správu o činnosti a hospodárení Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 
2016, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa 
za rok 2016 a výsledok hospodárenia OSS za rok 2016 so ziskom 4 781,39 Eur. 
V interpelačnej časti sa písomne pýtali poslanci: Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, 
Ing. Gabriela Lacková a s ústnou interpeláciou  vystúpili 4 poslanci. Mgr. Július 
Morávek  interpeloval primátora mesta, aby informoval o výstavbe bytov na 
Kráľovskej ulici, kedy by  sa mala diať rekonštrukcia budovy MsÚ, opýtal sa, 
či bude kardiologická ambulancia v Šali, či nastal nejaký posun vo využití 
bývalého kúpaliska, športového areálu. V odpovedi primátor uviedol, že výstavba 
nájomných bytov sa začala a mesto podpísalo zmluvu so Štátnym fondom rozvoja 
bývania ešte v minulom roku na výstavbu 34 bytových jednotiek a v tomto roku 
na výstavbu 116 bytových jednotiek, teda začala sa realizácia 150 nájomných 
bytov. Ďalej v odpovedi uviedol, že mesto by najviac uvítalo realizáciu archi- 
tektonickej štúdie relaxačno - oddychovej zóny za kúpaliskom, celé to bolo vo fáze 
rokovaní so slovenskými elektrárňami, ktoré mali záujem vytvoriť tam energetickú 
bázu, ktorá by sa týkala elektrickej energie a tepla potrebného pre časť, v ktorej 
bolo kúpalisko a chladu pre časť, v ktorej bol zimný štadión. K rekonštrukcii 
budovy MsÚ mesto dostalo vyrozumenie ešte vlani v decembri o schválení  projektu 
a pridelení prostriedkov vo výške 1 940 tisíc Eur, vo verejnom obstarávaní 
vysúťažilo cenu 1 770 tisíc Eur; primátor ďalej informoval, že po overení verejného 
obstarávania sa očakávala zmluva o nenávratný finančný príspevok, rovnako 
uviedol, že čo sa týka kardioambulancie, skutočne vyvíjal neskutočné úsilie na 
to, aby sme mali tú ambulanciu, ale bola to aj zodpovednosť VÚC. Ing. Peter 
Andráši sa pýtal na dráhy pre verejnosť na plavárni pri Dusle, a.s.; súčasne 
vyzval prípadných záujemcov - občanov, aby sa uchádzali o členstvo v ekonomickej 
komisii; interpelácia MUDr. Jozefa Grella smerovala ku kontrole zmlúv, 
ktorými sa zaviazali jednotliví  developeri alebo iní stavitelia realizovať
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investičné akcie v meste; poslanec Mgr. Jozef Varsányi sa v interpelácii pýtal 
na zodpovednosť mesta pri odstraňovaní neporiadku po vybratí kanalizačných 
vpustí na Pionierskej ulici, kde zostali diery bez osadenia náhradných košov; 
ďalej sa pýtal na schátralý  skelet po nedokončenej stavbe na Jarmočnej ulici. 
Mgr. Jozef Belický  uviedol, že na túto otázku odpovedal už najmenej päťkrát 
v tomto volebnom období a vzťah mesta k tomuto skeletu nebol žiadny, proces 
jeho dokončenia bol roky v súdnom konaní, nebol to majetok mesta a mesto už 
niekoľkokrát vyzvalo investora na vyčistenie priestoru. MsZ schválilo spolu 
30 uznesení a v rámci nich aj Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK 
na II. polrok 2017; VZN č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok 
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane; VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií; poslanci 
schválili návrh na obstaranie územného generelu dopravy mesta Šaľa (podľa 
platnej legislatívy by, okrem územného plánu, malo mesto mať aj jeho dopravné 
generely ako územnoplánovacie podklady10); poslanci schválili  záverečný účet 
mesta za rok 2016; prvú úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017; 
súhlasne doplnili Plán verejného obstarávania na rok 2017 o investičné výdavky 
na výmenu zdroja vnútorného osvetlenia budov mesta Šaľa (v MŠ a ZŠ); MsZ 
tiež schválilo nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu “Revita- 
lizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa" a  jeho 
spolufinancovanie vo výške 26 120,96 Eur z celkových oprávnených výdavkov 
522 419,25 Eur; schválilo žiadosť o nenávratný príspevok na rekonštrukciu 
a dostavbu MŠ na Družstevnej  ulici vo výške 34 505,- Eur z celkových  opráv- 
nených výdavkov projektu 690 100,- Eur; v majetkových záležitostiach poslanci 
schválili prenájom pozemkov na Jazernej ulici pre manželov Ižákovcov, kde 
rovnako, ako na predošlom MsZ , išlo o nájom mestského pozemku, ktorý užívali 
ako záhradu; poslanci schválili prenájom pozemku pod užívanou záhradkou 
pre Zuzanu Iľaščíkovú a Jána Iľaščíka ml. na vytvorenie terasy pred podni- 
kateľským objektom Karolínka pre Eugeniusza Spiszaka o výmere 14 m2 za účelom 
užívania letnej terasy v cene 20,- Eur/m2/rok,  ale za podmienok, ktoré žiadala 
ekonomická komisia (kamerový systém s vizualizáciou terasy s možnosťou

  Zdroj:Ing. Schlosser, tvorca odbornej časti a prípravy generelu10
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protihlukovej bariéry zo strany obytného domu, rekonštrukciu terasy uskutočniť 
do dvoch rokov, v opačnom prípade prideliť zmluvnú pokutu); prenájom pozemku 
pre KASI-X SLOVAKIA, spol. s r.o. o výmere 97 m2 za cenu 0,663 Eur/m2/rok 
na vybudovanie oddychovej zóny s lavičkami zo strany mosta pri „Polyfunkčnom 
trhovisku“ pre budúcich nájomcov bytov, ktoré boli vo výstavbe v tomto objekte; 
prenájom pozemku, areálu „Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov“ pre 
Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Šaľa - Veča o výmere 4844 m2 za symbolickú 
cenu 160,79 Eur/rok za celú výmeru na dobu neurčitú; MsZ súhlasilo s úpravou 
NZ pre SHELL Slovakia, s.r.o. na pozemky spolu vo výmere 2 972 m2 pre SHELL 
Slovakia, s.r.o. v celkovej sume 4 558,66 Eur/rok, ktoré spoločnosť užívala 
pod vlastnou čerpacou stanicou; poslanci na rokovaní podporili podnikateľskú 
činnosť nájomcu nebytových priestorov v suteréne Domu kultúry v Šali o výmere 
52,61 m2 pre Ondreja Kožucha vo výške 1 182,83 Eur/rok; pre Slovenskú správu 
ciest Bratislava schválili  prevod pozemkov na výstavbu Cesty I/75 Šaľa - obchvat; 
predaj pozemkov v dlhodobom užívaní ako vstup do rodinného domu pre rodinu 
Beckerovcov na Švermovej ulici za zníženú kúpnu cenu 11,- Eur/m2 vo výmere 
98 m2 ; schválili prevod pozemku pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o, ktorý užívala 
ako dvor firemnej budovy, a to v zníženej kúpnej cene 20,- Eur/m2 o výmere 
1 340 m2; ďalším schváleným prenájmom bol pozemok, ktorý bol využívaný 
ako prístupová komunikácia pre Ramadana Bajramiho o výmere 16 m2 pri jeho 
reštaurácii.
V jednom prípade MsZ neschválilo prenájom pozemkov, a to pre umiestnenie 
8 ks kontajnerov na zbierku použitých textílií, odevov a obuvi (týkal by sa ulíc 
Budovateľskej, Fr. Kráľa, Slnečnej, Nešporovej, Mostovej, 8. mája, Petra 
Pázmaňa, Vlčanskej za individuálnu cenu 30,- Eur/kontajner/rok na dobu 
neurčitú) pre občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, 
Bratislava.  
Poslanci schválili prevody pozemkov spoločnostiam, ktoré ich využívali pri 
podnikateľských objektoch v ich vlastníctve, konkrétne na: Kúpeľnej ulici GG 
BUILDING s.r.o. užívala 50 m2, pozemok bol odpredaný v cene 60,- Eur/m2; 
na Nitrianskej ulici išlo o výmeru 218 m2 v cene 26,56 Eur/m2 pre Jaroslava 
Kalabu; v jednom prípade bolo prijaté zriadenie vecného bremena „in rem“ bez- 
odplatne, ktoré v prospech spoločnosti ProCs s.r.o zabezpečovalo právo prechodu 
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a prejazdu cez mestský pozemok o výmere 203 m2 a 343 m2 k piatim dvoj- 
garážam vo vlastníctve spoločnosti na Krížnej ulici v Šali;  MsZ schválilo tiež 
prevod pozemku na Hollého ulici o výmere 68 m2 pre Ramadana Bajramiho, 
ktorý ho dlhodobo užíval a vybudoval si na ňom letnú terasu pri vlastnej reštaurácii 
v cene 29,87 Eur/m2; schválená bola aj ponuka na odkúpenie objektu verejného 
osvetlenia, ktorý vybudoval investor stavby IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická 
infraštruktúra Mikuláš Mikus z Dlhej nad Váhom, išlo o výmeru 17 420 m2 
za cenu 1,- Eur; MsZ schválilo prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme 
č. 510/2015 so spoločnosťou Innovia, s.r.o. Trnava na nového budúceho 
nájomcu spoločnosť IC Holding, s.r.o. Trnava. 
V jednom zo záverečných bodov rokovania poslanci odsúhlasili termíny zasadnutí 
mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017 a stanovili ich na  21. september 2017, 
26. október 2017, 30. november 2017 a  14. december 2017 určili na  slávnostné 
zasadnutie, t.j. Deň samosprávy, kedy sa uskutočňuje udeľovanie ocenení mesta 
Šaľa. V poslednom bode MsZ zvolilo do funkcie prísediaceho pre Okresný súd 
Galanta na obdobie rokov 2017 - 2021, stal sa ním  Juraj Solto.
Pred ukončením MsZ primátor mesta Jozef Belický uviedol, že by sa chcel 
vrátiť k téme, ktorú minule otvoril, a to je téma účasti na návštevách našich 
družobných miest a zároveň vyzval poslancov, aby sa prihlásili do delegácií na ich 
návštevu; ďalej uviedol a pozval prítomných už na druhý deň na slávnostné 
odovzdanie elektrobusu mestskej hromadnej dopravy, ktoré sa spojilo s prvou 
slávnostnou jazdou od MsÚ na zastávku na Vlčanskej ulici, lístok bol pre 
verejnosť zdarma, poslanci mohli prispieť sumou, akú uznali za vhodnú, autobus 
bol pripravený na prvé tri dni, teda až do nedele, zadarmo; oboznámil a uviedol 
aj to, že ako každé leto, tak aj toto, mestské kultúrne stredisko pripravilo v rámci 
kultúrneho leta každý piatok večer kultúrne predstavenie na nádvorí šalianskeho 
kaštieľa, kde je vstup zdarma, príspevok na vystúpenia je dobrovoľný; poslanec 
Peter Hlavatý doplnil v závere informáciu, že amfiteáter bude premietať každý 
piatok a sobotu a pozval prítomných na súťaž vo varení guláša.
Primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil 5. zasadnutie MsZ.

6. zasadnutie MsZ
Pri otvorení 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. augusta 2017 bolo prítomných
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15 poslancov, z celkového počtu 21; išlo o termín v čase dovoleniek a školských 
prázdnin, čo sa odzrkadlilo aj na účasti. Po prvýkrát svoju neprítomnosť 
na zasadnutí ospravedlnila aj hlavná kontrolórka mesta. Predmetom rokovania 
boli dva návrhy na uznesenie, ktoré poslanci schválili. V jednom prípade, a to 
vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny 
(CMZ) prednostka MsÚ Ing. Jana Nitrayová predložila správu, v ktorej 
zdôvodnila zmenu pôvodného Uznesenia č. 9/2016 – VIII. zo dňa 1. decembra 
2016  a po jej prerokovaní MsZ schválilo zmenu tak, že sa pôvodný text „obsah 
a rozsah zmien a doplnkov č. 2“ nahradil textom „obsah a rozsah zmien a do-  
realizáciu projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča 
prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“. Išlo o príspevok v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os: Technická vybavenosť v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 
Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných 
komunít v mestských a vidieckych oblastiach so špecifickým cieľom – rast počtu 
rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, ktorého 
ciele boli v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom 
rozvoja mesta Šaľa; zabezpečenie realizácie projektu bolo spolufinancovanie 
projektu zo strany mesta vo výške 2992,45 Eur, t. j. minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov 59 849,- Eur, ale aj neoprávnených výdavkov. V majet-
kových záležitostiach  MsZ  schválilo  nájom medzihrádzového priestoru 
s návrhom na uzatvorenie zmluvy o nájme s Pozemkovým spoločenstvom  
Urbariát Šaľa, ktorej predmetom boli konkrétne lesné pozemky aj orná pôda 
pozdĺž  pravého brehu Váhu v celkovej výmere 84 629 m2; predložený materiál  
zdôvodnil a doplnil primátor mesta o informácie, ktoré získal zo stretnutia 
so zástupcami urbariátu a tiež s potencionálnym investorom pre realizáciu Ing. 
Ladislavom Gyurovszkým; uviedol, že už realizovali takýto park v Lehniciach, 
majú záujem o to, aby sa tento priestor skrášlil  a prostreníctvom fondov ako 
investor má záujem vstúpiť do tohto procesu. Aj preto, lebo Ing. Ladislav 
Gyurovszky  ako Šaľan bol nositeľom tejto myšlienky už dávno;  na tom rokovaní 
bola prítomná aj poslankyňa Ing. Lacková a išlo vlastne o to, aby sa získal 
nájom za symbolickú cenu, čo bolo podporované aj zo strany urbariátu a na základe 
tohto nájmu by sme mali právo vykonať vyčistenie lesa, po dohode s lesným 
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hospodárom presvetliť les, aby sa mohol používať ako park. Mesto malo záujem, 
aby sa obnovili cesty a plusom bolo aj verejné osvetlenie, ktoré mesto plánuje  
sprevádzkovať tak, aby lesopark opätovne slúžil ako v minulosti; poslankyňa 
Ing. Gabriela Lacková uviedla, že p. Gyurovszky športuje, beháva a práve tam 
chodieva a vyjadril sa, že les je v hroznom stave, z toho to vlastne vzniklo a chcela 
by vysloviť veľké poďakovanie pánovi primátorovi, že podporil túto myšlienku; 
ako 8 dobrovoľníci  sa tam pred štyrmi rokmi angažovali, potom  boli trošku 
sklamaní, že sa v tom nepokračovalo, takže by chcela vyzvať poslancov, kolegov, 
aby podporili tento návrh. Uznesenie bolo jednomyselne schválené všetkými 
20 prítomnými poslancami. Primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
6. zasadnutie MsZ.

7. zasadnutie MsZ
Zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 21. septembra 2017, pri otvorení bolo prítomných 
14 poslancov. V úvode odzneli informačné správy, ktoré poslanci zobrali na 
vedomie; bola to správa z kontroly vykonanej ÚHK, správa o plnení uznesení 
mestského zastupiteľstva, správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom 
Šaľa k 31.08.2017 a správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 
úradu SR. Kontrola dopadla z pohľadu mesta dobre, kontrolóri mali výhrady 
k voľbe dozornej rady, ktorú si mesto zvolilo vo svojej obchodnej spoločnosti. 
Systém bol zvolený z dôvodu väčšej transparentnosti tak, že dozornú radu volí 
MsZ a primátor ju menuje. Medzi materiálmi, ktoré poslanci vzali na vedomie, 
bola aj monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017; 
v závere rokovania vzali na vedomie výsledok verejného obstarávania a uzatvorenú 
zmluvu o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác pre úpravu 
športovej haly, konkrétne jej strešnej konštrukcie, výplne otvorov a bleskozvodu. 
S písomnými interpeláciami sa na mesto obrátili poslanci: Ing. Peter Jaroš, 
Marek Molnár, Miloš Rehák. Ústnu interpeláciu podal poslanec Miroslav Gera 
a pýtal sa, kedy by mesto riešilo parkovanie na ulici P. J. Šafárika, kritickú 
situáciu s ulicou Hospodárskou. Prednostka Ing. Jana Nitrayová uviedla, 
že zaradenie budovania parkovísk na ulici P. J. Šafárika bolo súčasťou rokovania 
MsZ  pri investičných prioritách rozpočtu a na Hospodárskej ulici nebola zrekon- 
štruovaná iba tá časť, ktorá nebola majetkom mesta;  Ing. Peter Andráši vytkol,



1758

že sa neriešili niektoré zo skorších interpelácií, napr. spadnutý kanalizačný poklop 
pri Dani bare na Hollého ulici, parkovanie autobusov hlavne v novej štvrti pri 
ZŠ Hollého, zároveň poďakoval za nové svetlá verejného osvetlenia; Ing. Tibor 
Baran sa opýtal, či by mesto dočasne nevyčlenilo (po dobu výstavby bytov na 
„Mexiko placi“) nejaké miesta na parkovanie, konzultoval to aj s pani pred- 
nostkou, ale jeho požiadavka nebola prijatá, preto si túto interpeláciu dovolil 
s tým, že nepotreboval odpoveď hneď; poslanec Mgr. Július Morávek uviedol 
a požiadal v mene rady školy pri MŠ 8. mája, aby sa opravil chodník pri škôlke 
na M. M. Hodžu, ďalej uviedol požiadavku na opravu poškodeného kríža 
v cintoríne, v mene komisie školstva sa opýtal vedenia mesta na zdôvodnenie 
výmeny svetiel v jednotlivých ZŠ a predškolských zariadeniach, pretože tam 
prichádzalo k rôznej interpretácii a poprosil o informáciu, aby verejnosť vedela, 
ako sa robila výmena svetiel; primátor uviedol, že odpoveď zašle písomne; poslanec 
Róbert Tölgyesi upozornil, že pri výmene svetiel na niektorých uliciach zavadzajú 
stromy a spýtal sa, čo sa s tým dá robiť; v  reakcii  Mgr. Jozef Belický prisľúbil 
zabezpečiť, aby svetlo preniklo a aby sa ani jeden strom nemusel vypíliť.
V rámci 7. zasadnutia poslanci schválili  VZN č. 4/2017, ktorým sa menilo 
a dopĺňalo VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa; Dodatok č. 5 k internému predpisu 
mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“, ktorý sa týkal podmienok, 
za akých mohol primátor mesta v rámci svojich kompetencií odpustiť základné 
nájomné alebo náklady za služby spojené s užívaním prenajatých nebytových 
priestorov, upravoviť výšku nájomného, za ktoré bolo mesto povinné prenechávať 
majetok do nájmu,  nakladanie s cennými papiermi, podmienky výkonu pôsobnosti 
valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach mesta; MsZ schválilo 
žiadosť o dotáciu pre dve OZ, ktoré sa venovali ochrane zvierat, konkrétne 
túlavým psom a mačkám v meste. Pre OZ Zatúlané psíky to bolo 100,- Eur 
na jedného ošetreného psa, maximálne však 5 000,- Eur a pre O.Z. O psíčkovi 
a mačičke to bolo 40,- Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku, vrátenú 
do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- Eur; MsZ schválilo 
predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
strešného plášťa telocvične v ZŠ J. Hollého vo výške 4 810,65 Eur, t. j. minimálne 
10% z požadovaných 48 106,49 Eur a na rekonštrukciu strešného plášťa 
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a zateplenie telocvične v ZŠ s MŠ Bernolákova vo výške 4 650,20 Eur, 
čo bolo taktiež minimálne 10 % z požadovaných finančných prostriedkov 
na rozvojový projekt 46 501,98 Eur. Poslanci  schválili 2. úpravu rozpočtu 
v roku 2017, ktorá sa týkala všetkých hlavných ekonomických kategórií; 
po rozsiahlej diskusii poslanci prerokovali a napokon schválili východiská a priority 
rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 s odporúčacími návrhmi, aby mesto v roku 
2018 neuplatnilo miestny poplatok za rozvoj, aby do tzv. zásobníka investičných 
akcií zaradilo riešenie statickej dopravy na ulici P. J. Šafárika a v roku 2018 
prioritne zabezpečilo opravu cesty na Jesenského ulici; v majekových záležitostiach 
poslanci schválili 20 uznesení a 2 uznesenia neschválili. Vo všetkých prípadoch 
bolo ich rozhodovanie zdôvodnené osobitným zreteľom. Medzi nimi bol schválený 
prenájom pozemkov v extraviláne pre Slovenskú správu ciest vo výmere 5315 m2 
za cenu 1,769 Eur/m2/rok na obdobie výstavby Cesty I/75 Šaľa pre vybudovanie 
obchvatu; prenájom pozemku pre Petra Vinczeho ako nového vlastníka stavby 
na pozemku, ktorý bol predmetom nájmu; MsZ schválilo prenájom pozemku 
pre Mgr. Mareka Slišku ako prístup k budovaným garážam za 0,663 Eur/ m2 /rok 
v celkovej cene 70,15 Eur/rok; pre Nikolu Kubicovú prenájom pozemku využívaného 
ako záhradka; poslanci schválili aj zmenu nájomcu pozemkov vo vlastníctve 
mesta pre developérsku spoločnosť BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o. zo Serede, 
keď pôvodný nájomca odstúpil od užívania prenajatých pozemkov pri obchodnom 
centre na ulici Fr. Kráľa v Šali - Veči; MsZ schválilo pre Veroniku Páhokiovú 
prenájom nebytových priestorov na zimnom štadióne za symbolické nájomné 
vo výške 1,- Eur/rok/50 m2 a za režijné náklady paušálne 757,08 Eur/rok/50 m2; 
ďalej schválilo predaj priľahlých pozemkov k podnikateľským objektom pre Jaroslava 
Kalabu a Ramadana Bajramiho  v žiadanej výmere a v cene prislúchajúcej hodnote 
príslušného pozemku podľa hodnotovej mapy; z dôvodu, že nebol dodržaný 
zámer mesta, výstavba nového mestského cintorína na Murgašovej ul. v Šali, 
MsZ schválilo spätný odpredaj pozemkov ich pôvodným vlastníkom, na tomto 
zasadnutí to bolo Gabriele Fellingerovej; tiež schválilo odstúpenie od NZ 
s nájomcom GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o. MsZ neschválilo žiadosť 
o odpredaj  pozemku o výmere 1043 m2 spoločnosti BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., 
pretože z nej nebol jasný účel, na aký by ho následne vyžívala; MsZ neschválilo 
ani ponuku na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve Tibora Dubisa s tým, že 
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by sa jeho ponukou zaoberali v roku 2018.
Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili a doplnili členov ekonomickej komisie Ing. 
Františka Botku (neposlanec), Bc. Elzu Melegovú (neposlanec) a Róberta 
Tölgyesiho (poslanec), členovia komisie boli doplnení, pretože pôvodní traja 
členovia stratili mandát pre opakovanú  neúčasť na jej zasadnutiach. 
V poslednom bode  rokovania 7. zasadnutia MsZ si poslanci vypočuli ústnu 
informáciu poslanca RSDr. Petra Gomboša o konferencii k projektu, ktorý bol 
prezentovaný pod názvom „Ako sa máme a čo s tým“. Hlavný prejav mal Jon 
Sigfusson, riaditeľ Islandského centra pre sociálny výskum a analýzu, vystúpili 
aj Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra prevencie liečby drogovo závislých 
v Bratislave, Marta Hanečáková, predsedkyňa Asocácie centier voľného času 
na Slovensku, zástupcovia medzinárodnej detskej organizácie Fénix Bratislava, 
Mgr. Kristína Šperková, prezidentka celosvetovej asociácie IOGT International, 
ktorá sídli vo Švédsku. Prezentované boli dve iniciatívy: 1. Fake Free (na ostro 
bez pretvárky) je zameraná na medzinárodnú gramotnosť mládeže a pestovanie 
odolnosti voči intenzívnemu marketingu alkoholu zameraného hlavne na mládež, 
2. iniciatíva Mládež v Európe, ktorá zapája celú komunitu v redukovaní problémov 
s alkoholom a drogami. Premetom programu konferencie je mládež, jej trávenie 
voľného času, záujmové krúžky, športovanie. Hlavným organizátor bola komisia 
životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti. Výstupy z konferencie 
by mali byť zamyslením sa nad vecami a skutkami mladých ľudí, ktorí hovorili 
o svojich rovesníkoch, o svojom okolí a o trende, ktorý im prinášali rôzne životné 
situácie. Poslankyňa Lacková v diskusii uviedla, že by s tým bolo treba niečo 
robiť, výsledky neboli ružové, a to bolo presne cieľom tejto konferencie, teda, aby 
sa s tým niečo urobilo.
Po prerokovaní všetkých bodov programu MsZ primátor doplnil, že z dôvodu 
rekonštrukcie budovy MsÚ, najbližšie MsZ by sa malo zísť už nie v priestoroch 
kongresovej sály, ale skôr v priestoroch OSS na Hornej ulici v Dennom centre 
seniorov č. 1, v ktorom sa už zasadnutia MsZ konali, kým  nebola kongresová 
sála. Na to, aby sa vykonávali sobášne obrady, pripravili zmluvu na využívanie 
priestorov Okresného úradu v Šali, teda tam, kde kedysi bola sobášna sála. 
Priestory boli aj z hľadiska umiestnenia, aj z hľadiska estetického dočasne 
najvhodnejšie na to, aby mesto prežilo rekonštrukciu budovy. Následne poďakoval 
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všetkým prítomným za účasť a ukončil  7. zasadnutie MsZ v roku 2017.

8. zasadnutie  MsZ
Uskutočnilo sa 26. októbra 2017 v náhradných priestoroch OSS. Rokovanie 
viedol primátor Mgr. Jozef Belický, ktorý v úvode skonštatoval, že pri otvorení 
bolo prítomných 13 poslancov, čím bolo MsZ spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Z technických dôvodov sa hlasovalo bez hlasovacieho zariadenia, zdvihnutím 
ruky. V úprave bol program doplnený v časti „majetkové záležitosti“ o požiadavku 
na prenájom medzihrádzového priestoru a stiahnutá z programu bola voľba 
člena komisie kultúry. Súčasťou informačných materiálov bola aj správa o činnosti 
VÚC, ktorú predložil primátor mesta Mgr. Jozef Belický a vyvinula sa k nej 
pomerne rozsiahla diskusia. Uviedol, že to bolo po prvýkrát, čo pozval na roko- 
vanie všetkých štyroch poslancov okresu, ktorí  zastupovali občanov vo VÚC 
a že pozval tiež aj jeho predsedu. Keďže budúci mesiac 4.11.2017  sa mali konať 
voľby do VÚC, myslel si, že by bolo dobré, aby sa stretli s občanmi. Z rokovania 
sa ospravedlnili dvaja z piatich pozvaných hostí (Július Borsányi starosta obce 
Tešedíkovo a predseda VÚC Ing. Milan Belica, PhD). Dvaja starostovia 
obcí svoju neúčasť neospravedlnili (Ing. Štefan Jancso z Nededu a  Alajos 
Baranyay zo Žihárca). Následne primátor osobitne privítal MUDr. Martina 
Alföldiho, poslanca VÚC za náš okres a aj mesto Šaľa, pretože predchádzajúce 
2 volebné obdobia stál na jeho čele ako primátor mesta. Poprosil ho, aby infor- 
moval o činnosti VÚC za uplynulé štyri roky a potom, v rámci diskusie, by dal 
možnosť poslancom opýtať sa, čo by ich reálne zaujímalo. MUDr. Martin 
Alföldi úvodom vyslovil nesúhlas s primátorom, pretože podľa neho sa tento 
bod, práve deväť dní pred voľbami,  absolútne nehodil na toto MsZ. Uviedol, 
že: „ ... ak by to bola tradícia počas štyroch rokov alebo posledných troch rokov 
takýchto stretnutí, tak s tým problém nemá a myslí si, že zneužívať pôdu mestského 
zastupiteľstva v rámci volebnej kampane, pretože kandiduje aj on, jeden z tých 
devätnástich, nie je správne, takže nevie, má také zmiešané pocity a prizná sa, 
že veľmi dlho rozmýšľal, či vôbec príde a preto, že za tri roky ho samospráva nášho 
mesta jeden jedinýkrát neoslovila na nejakú spoluprácu a za seba je presvedčený, 
že za svoje štyri roky a predtým štyri roky pracoval tak, aby pomáhal nášmu 
okresu v tých veciach, ktoré samosprávny kraj má na starosti, teda hlavne
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v oblastiach majetku a starostlivosti o život nás. Možno, keď budú otázky, 
bude skôr odpovedať, ale určite nebude chcieť zneužívať túto pôdu na volebnú 
kampaň, pretože máme deväť dní do volieb, nie je tu sám, ktorý kandiduje, je nás 
tu viacero; ak by bolo toto stretnutie zvolané v rámci všetkých devätnástich, kde 
by sme si porozprávali o tom, čo sme my spravili, čo spravili tí ostatní, ktorí tam 
nie sú, majú snahu, alebo budú presadzovať v Nitrianskom samosprávnom 
kraji na verejnej diskusii s občanmi, tak si myslí, že veľmi rád  príde a bude o tom 
rozprávať, ale určite nebude zneužívať pôdu mestského zastupiteľstva na to, aby 
on svojimi úspechmi či neúspechmi si robil volebnú kampaň.“11 
V diskusii poslanec RSDr. Peter Gomboš uviedol, že  sa poznali veľa rokov, 
teda aj na pôde mesta, keď pôsobil ako primátor; v tomto volebnom období bol 
poslancom VÚC, kandidoval zrejme znova, a preto by chcel,  aby okrem toho 
stručného príhovoru predniesol trošku viac o tom, ako z jeho pohľadu hodnotil 
úroveň nášho okresu, nechcel, aby hovoril veľa, ale aby obsahovo priblížil, čo sa 
podarilo, kde boli rezervy a čo by videl potrebné vykonať hlavne pre mesto a jednot- 
livé obce v tom nasledujúcom päťročnom volebnom období v prípade, ak by bol 
znova zvolený za poslanca VÚC. MUDr. Martin Alföldi v odpovedi uviedol, 
že bol jeden z 54 poslancov a poslanci rozhodovali v zbore; presadzovanie záujmov 
okresu tým bolo o to ťažké. Do budúcna by videl to, čo kritizoval nielen on 
a nielen poslanci z nášho okresu, aby bola starostlivosť o cestnú infraštruktúru 
v návrhu rozpočtu na rok 2018, aby bola zrekonštruovaná aj cesta Šaľa - Nitra 
napriek už vykonaným nejakým čiastočným opravám. Čo sa týka nášho mesta, 
myslí si, že to bola aj jeho iniciatíva niekedy začiatkom roku 2016, tento rok bola 
zriadená rozpočtová organizácia Poliklinika Šaľa; keďže bol sám nájomcom 
tejto polikliniky a dostal sa priamo do problémov, ktoré poliklinika mala, 
rokovaniami s vedúcim oddelenia majetku došli k názoru, že model, ktorý 
fungoval v Štúrove, bol veľmi vhodný na to, aby sa realizoval aj v Šali; nový 
riaditeľ pokračoval v činnostiach a v oprave budovy, ktorá bola už naplánovaná  
v roku 2016; bola zachovaná lekárska služba prvej pomoci pre dospelých; 
v školstve sa veľmi dobre rozbehlo duálne vzdelávanie na Spojenej škole na Nivách; 
postupne rekonštruovali budovy, ktoré sú v majetku samosprávneho kraja. 
V ďalšej diskusii pokračoval poslanec Róbert Tölgyesi a vyjadril nádej na založenie

   Zdroj: Zápisnica z 8. Zasadnutia MsZ, zo dňa  26. októbra 201711
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tradície, aby sa poslanci VÚC zúčastňovali rokovaní MsZ a informovali občanov 
na takýchto stretnutiach, nielen na sociálnych sieťach. Opýtal sa na nemocničný 
park, čo s ním VÚC zamýšľa, lebo ľudia sa  obracali na MsÚ, na poslancov 
MsZ, neobracali sa žiaľ aj na poslancov VÚC. MUDr. Alföldi reagoval, 
že čo vedel pomôcť vyriešiť aj vyriešil, naposledy to bolo napríklad stravovanie 
na Gymnáziu v Šali, kde rekonštrukcia jedálne a kuchyne nebola ukončená 
do začiatku školského roka; vždy, keď vedel pomôcť riešiť problém, tak ho riešil; 
k nemocničnému parku, k jeho nájmu sa vyjadril aj na zastupiteľstve NSK a aj 
na sociálnych sieťach; jeho postoj k tomuto nájmu bol taký, že bol to majetok 
samosprávneho kraja, ten park nikdy z mesta neodíde a žiaľ nikdy nám ho samo- 
správny kraj za jedno euro nepredá. Prenájom parku zvýšil výdavky mesta, ale 
bol v meste pekný, zveľadený priestor, aj keď tento majetok nikdy nebol mestský. 
Vyjadril podporu rokovať práve so samosprávnym krajom a prinútiť ho, aby 
sa o svoj majetok staral tak, ako keď on bol primátorom mesta a vtedy donútil 
samosprávny kraj napríklad, aby sa postaral o kruhové objazdy; vytkol poslancom 
MsZ, že obetovali  mestské peniaze na revitalizáciu cudzieho majetku (nemocničný 
park) a ešte na dôvažok toho aj to, že samosprávny kraj predal budovy, za ktoré 
získal nemalé finančné prostriedky a mohol ich obetovať na to, aby zveľadili aj 
nemocničný park. Na vyjadrenie MUDr. Alföldiho reagoval  primátor mesta 
Jozef Belický, že v čase, keď bol  MUDr. Alföldi primátorom aj poslancom 
VÚC, nebolo treba, aby navštevoval poslancov VÚC, ani nebolo treba za nimi 
prísť so žiadosťou, napriek tomu sa to z jeho strany ani vtedy neudialo; ďalej 
uviedol, že nie VÚC, ale Šaľania využívali park, tak sa mesto k tomu tak 
postavilo. Na rokovaní MsZ sa zúčastnil aj PaedDr. Vladimír Takáč, riaditeľ 
Gymnázia J. Fándlyho v Šali, ktorý sa v pokračujúcej diskusii vyjadril, že ho 
zaujal a prišiel na MsZ práve kvôli bodu: „Zúčtovanie poslancov NSK“; vyjadril 
sklamanie nad tým, že bol prítomný len jeden  poslanec VÚC; zaujímal sa 
o gymnázium, ktoré bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK; MUDr. Alföldiho  
sa pýtal na to, ako sa angažoval v školskej jedálni gymnázia; vytkol mu, že sa 
nezaujímal, v akom štádiu je rekonštrukcia školskej jedálne, ale že napísal 
sťažnosť či nejakú požiadavku, že študenti nemali zabezpečenú stravu, čo podľa 
neho nebolo pravda; miesto toho, keby radšej bol prišiel do školy za ním a opýtal 
sa; študenti mali stravu zabezpečenú, ale odmietli sa stravovať na inej škole a on,
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ako riaditeľ školy, ich nemohol nútiť. V reakcii na príspevok sa MUDr. Martin 
Alföldi ohradil voči vystúpeniu riaditeľa gymnázia a uviedol, že na podnety 
od žiakov a rodičov o problémoch so stravovaním sa  obrátil na zriaďovateľa 
ako poslanec NSK; ak by bol záujem, preposlal by aj mailovú komunikáciu 
s predsedom alebo vedúcim odboru školstva NSK.
Keďže sa už nikto iný do diskusie neprihlásil, primátor Jozef Belický uzavrel bod 
rokovania a poďakoval MUDr. Martinovi Alföldimu, že prijal pozvanie. 
Na zasadnutí MsZ očakávali ešte jednu návštevu, a to ministra Arpáda Érseka 
z Ministerstva výstavby a dopravy SR, ktorého po jeho príchode privítal primátor 
mesta. Jeho cieľom bolo, aby mesto získalo informácie o pripravovanej výstavbe 
obchvatu; informoval poslancov o tom, že ministerstvo podporilo zámer mesta 
postaviť v Šali 150 nájomných bytov; následne požiadal ministra o informáciu 
k procesu, ktorý  prebiehal okolo obchvatu. PaedDr. Árpád Érsek povedal, 
že aj keď nerád chodí na zastupiteľstvo, priznal, že na tlak pána primátora 
a poslanca Tölgyesiho prišiel, lebo to sľúbil, ale nie kvôli petícii k obchvatu, ktorá 
mu bola odovzdaná pri jeho predchádzajúcej návšteve Šale. Chcel, aby si občania 
uvedomili, že aj keď podali petíciu, tak proces prípravy až po prípadnú realizáciu 
by mohol byť v horizonte piatich, šiestich, siedmich rokov, ale nie hneď, aj keď 
občania mali na ňu právo; ďalej informoval, že začali práce s výkupmi pozemkov 
pod obchvatom Šale, ale aj obcí okolo; k rekonštrukcii mosta, ktorý sľúbil 
naposledy, bolo vypísané verejné obstarávanie, ale na havarijnú opravu mostu 
sa nikto neprihlásil, aj keď bolo pripravených viac ako pol milióna Eur; súčasne 
s obchvatom by mal byť vybudovaný aj nový most, cca 600 metrov dlhý a stavba 
by sa mohla začať na budúci rok na jeseň; uisťoval MsZ , že spravili všetko, čo 
bolo v ich silách; v diskusii pokračoval o podpore projektu na výstavbu nájomných 
bytov; primátorovi s úsmevom adresoval odkaz, aby ho už toľko neotravoval, 
ale zároveň mu zaželel, aby sa podarilo začať stavbu; vyslovil presvedčenie, že 
primátor dobre vie, čo by mal robiť, aby v Šali bolo lepšie. V diskusii Ing. Peter 
Andráši vyjadril počudovanie, že sa na rekonštrukciu nášho mosta nikto  
neprihlásil; PaedDr. Árpád Érsek v reakcii uviedol, že pri obchvatoch, napríklad 
okolo Galanty či Serede, bez budovania nového mosta to bolo jednoduchšie, ale 
s mostom to je určite ťažšie. Minister Arpád Érsek sa na záver poďakoval, že 
bol v Šali, aj keď sa obával, aby si niekto nemyslel, že kvôli blížiacim sa voľbám
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do VÚC neprišiel robiť osvetu, ale aby oboznámil Šaľanov so situáciou, ktorým 
poprial veľa zdaru, zdravia a obchvat, dodal na záver.
Primátor sa poďakoval za návštevu a pred pokračovaním rokovania MsZ  
informatívnymi správami, ktoré poslanci vzali na vedomie, prišli na rad inter- 
pelácie poslancov. S ústnou interpeláciou vystúpil poslanec Mgr. Jozef Varsányi 
a uviedol, že „ ... pred dvoma týždňami vyšla v Čechách jedna kniha, nevydali 
ju ani Bulhari, ani Slováci, vydali ju Česi, ktorá hovorí o príbehu moreplavcov 
okolo sveta: „Úžasné plavby českých a slovenských moreplavcov, ktorí ako 
jediní dokázali oboplávať svet“; chcel by túto knihu darovať primátorovi Mgr. 
Jozefovi Belickému, lebo je to prvá kniha, ktorá bola v Prahe na Václavskom 
námestí pokrstená za prítomnosti členov českej vlády a on je ako štvrtý na Slovensku 
a prvý občan tu v Šali, a preto by ju veľmi rád odovzdal aj s venovaním práve 
primátorovi“.12(Mgr. Jozef Varsányi bol členom posádky spomínaných more- 
plavcov - pozn. kronikárky). Mgr. Jozef Belický vyslovil poďakovanie a prisľúbil, 
že si určite knihu prečíta.
Poslanci pokračovali v rokovaní a zobrali na vedomie správu z kontroly, ktorú 
predložila hlavná kontrolórka; správu o plnení uznesení MsZ, ktorú predložila 
Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; MsZ schválilo VZN č. 5/2017 o určení 
názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej 
bytovej výstavby IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA; 
v rámci diskusie poslanec Jozef Varsányi pripomenul Šaľanom, že školu - SOUP 
v Šali, ktorá sídlila pri IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, navštevoval aj svetoznámy 
Josef Váňa, osemnásobný víťaz Veľkej pardubickej; primátor na to reagoval, 
že mesto uvažovalo o tom, že by pomenovalo jednu z ulích IBV DOSTIHOVÁ 
DRÁHA po významnom osemnásobnom víťazovi Veľkej pardubickej, ale rešpek- 
tovali pravidlo, aby sa po živých nepomenovávali verejné priestranstvá ani ulice; 
MsZ schválilo aj zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia MsZ, aby 
MsÚ  do konca roka 2020 identifikoval a vyzval fyzické osoby k odkúpeniu 
časti priľahlých pozemkov pri nehnuteľnostiach, ak by predaju nebránili napr. 
inžinierske siete, legislatíva, resp. iné skutočnosti; MsZ schválilo prenájmy 
alebo prevody toho majetku mesta, so zverejnením ktorých na minulom MsZ 
poslanci súhlasili, konkrétne išlo o spätný odkup pozemku od Gabriely Fellingerovej

   Zdroj: Zápisnica z 8.zasadnutia MsZ v roku 201712
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na Murgašovej ulici; poslanci schválili prenájom pozemkov pre Martu Pargáčovú 
– ESELEM s.r.o., išlo o pozemok pod vchodom do jej prevádzky; prenájom 
nebytových priestorov v areáli zimného štadióna pre spoločnosť V&V Stav s.r.o; 
schválili prenájom pozemkov pod rozostavanou stavbou vo vlastníctve Arpáda 
Horvátha z Dóžovej ulice o výmere 319 m2 v cene 4,979 Eur/m2 /rok a 124 m2 
v cene 0,663 Eur/m2/rok na dobu neurčitú. Po rozsiahlej diskusii poslancov 
k zmluve o spolupráci s Tenisovým klubom Šaľa a prevzatí jeho areálu do vlast- 
níctva mesta schválili jeho kúpu v kúpnej cene 1,- Eur s predkupným právom 
spätnej kúpy za tým účelom, aby mesto dodržalo rovnaké podmienky, ako keď 
sa stalo vlastníkom  majetku športovísk od hádzanárov, futbalistov a pod. 
a potom následne schválilo nájomnú zmluvu so športovými klubmi; MsZ ďalej 
schválilo prenájom medzihrádzového priestoru spôsobom, že mesto uzatvorilo 
zmluvu o nájme s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Šaľa za sumu 
1 000,- Eur/rok na dobu 15 rokov; týkala sa nájmu 5,5 ha lesa medzi hrádzami, 
aby sa priestor skultivoval a verejnosťou sa mohol využívať (bolo to v súlade 
s projektom, o ktorom na minulom MsZ už hovorili), cena prenájmu sa odvíjala 
zo situácie pri prenájme nemocničného parku (tam bolo nájomné za 2 ha vo výške 
dane z nehnuteľnosti, tzn. 750,- Eur ročne, ale VÚC ju neplatilo), finančným 
prínosom mesta by boli aj poplatky za kolotoče, ktoré každoročne boli v danom 
priestore, príp. externé prostriedky, cieľom bolo, aby mesto vytvorilo v medzi- 
hrádzovom priestore park a získalo veľmi peknú oddychovú a športovú  zónu, 
ktorú by občania mesta mohli používať. Poslanci na zasadnutí súhlasili s termínmi 
rokovania MsZ na prvý polrok 2018 nasledovne: 1. februára 2018, 22. marca 
2018, 10. mája 2018, 28. júna 2018.  
Po prerokovaní návrhu rozpočtu na budúci rok MsZ schválilo pripraviť rozpočet 
pre mesto Šaľa a jeho organizácie na rok 2018, ktorý vychádzal z návrhu výdavkov 
programového rozpočtu a na návrh poslanca Miloša Reháka odporučilo, aby 
sa pripravila novelizácia VZN č. 1/2017, ktorou by sa zjednotili úhrady 
za stravovanie vrátane režijných nákladov pre prijímateľov sociálnych služieb 
poskytovaných OSS a DD Šaľa; taktiež MsZ odporučilo návrh poslankyne 
Mileny Veresovej, aby sa vyňala z návrhu rozpočtu OSS suma 100 000,00 Eur 
(bola určená na financovanie terénnej opatrovateľskej služby) a ponechala sa 
v rozpočte mesta ako rezerva; poslanci ďalej odporučili primátorovi mesta schváliť
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úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s  r.o. vo výške 14 971,87 Eur 
z ostatných kapitálových fondov - fondu tepelného hospodárstva; MsZ neschválilo 
prenájom pozemku o výmere 195 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok pre MENERT spol. 
s r.o. pri sídle firmy na Hlbokej ulici v Šali na  zabezpečenie parkovacích miest 
pre spoločnosť. V závere poslanci vyslovili požiadavku na konanie ďalšieho MsZ 
v Kultúrnom dome vo Veči, aby mohli hlasovať elektronicky; primátor mesta 
pozval všetkých na najbližšiu sobotu na nádherný galaprogram „Šalianske obyčaje“ 
s vystúpením folklórnych súborov a následne poďakoval všetkým prítomným 
za účasť a ukončil 8. zasadnutie MsZ v roku 2017. 

9. zasadnutie MsZ
Posledné pracovné stretnutie poslancov v roku sa uskutočnilo 30. novembra 2017 
v náhradných priestoroch, v OSS. Primátor Mgr. Jozef Belický pri otvorení  
skonštatoval, že bolo prítomných 18 poslancov.
V rámci bodu interpelácie sa poslanci pýtali na možnosť zvýraznenia priechodov 
pre chodcov na výjazde z ulice Nivy a Komenského na Nitriansku; na štádium 
zapojenia sa mesta do projektu Smart city; pýtali sa na príčinu rozkopania 
priestranstiev po sídliskách; interpelovali ohľadne katastrofálnej zimnej údržby 
pred poliklinikou, DD, ale aj v celom meste a na možnosť zapojenia aktivačných 
pracovníkov; zaujímali sa o posledný termín vývozu bioodpadu v meste; v inter- 
pelácii poukazovali na studenú vodu na plavárni pri Dusle a.s.; žiadali informáciu 
o obsadenosti nocľahárne a útulku Šaľanmi a mimo Šale; pýtali sa na možnosť 
osadiť pevné zábrany pri budove COV, aby autá nejazdili po trávnikoch; na 
zjednanie nápravy s ľuďmi, ktorí prerábali byty, odpad vyhodili na ulicu a jeho 
odstránenie potom platilo mesto. Všetky interpelácie poslancov boli buď hneď 
ústne alebo písomne zodpovedané.
MsZ vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly; správu 
o plnení uznesení MsZ;  informáciu o zmenách „Organizačného poriadku 
Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 19; Vývoj hospodárenia mesta 
k 30.09.2017; ďalej MsZ zobralo na vedomie výsledok verejného obstarávania 
a kúpnu zmluvu s dodávateľom SALAMON INTERNET, s.r.o. na realizáciu 
projektu „Prevencia  kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“; výsledok 
verejného obstarávania a Kúpnu zmluvu uzatvorenú na „Nákup materiálno 
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technického vybavenia pre DD“ s dodávateľom SLOVCARE s.r.o.; výsledok 
verejného obstarávania a zmluvu o dielo uzatvorenú s dodávateľom MENERT 
spol. s r.o. na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 
Šaľa“; na výsledok verejného obstarávania a zmluvy o dielo s dodávateľom 
MPM-STAV, s.r.o. na „Rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie na uliciach 
Nivy a Cintorínska“; výsledok verejného obstarávania s rámcovou dohodou 
na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch a odvodnenie miestnych komunikácií 
v meste Šaľa“ s dodávateľom Ing. Janou Buchovou so sídlom v Šali a na výsledok 
verejného obstarávania s rámcovou dohodou na „Práce na údržbe ciest - havarijné 
opravy“ s dodávateľom Július Buch - BUCH so sídlom v Šali.
MsZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 
2018; súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2016/2017; 
schválilo VZN  č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Šaľa; schválilo prepracované VZN č. 7/2017, ktorým sa menilo 
VZN č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia; 
schválilo 3. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 spolu s úpravou príspevku 
mesta pre OSS na rok 2017 vo výške 332 950 Eur.
Poslanci na svojom poslednom pracovnom rokovaní v roku schválili rozpočet 
mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 v štruktúre:
Bežné príjmy:      16 350 780 Eur
Bežné výdavky:     15 758 480 Eur
 Kladný rozdiel:        592 300 Eur
Kapitálové príjmy:       1 970 200 Eur
Kapitálové výdavky:      5 385 200 Eur
 Záporný rozdiel:         -3 415 000 Eur
Vznikol schodok v rozpočte vo výške - 2 822 700,-Eur, ktorý bol čiastočne  
vykrytý  z prebytku bežného rozpočtu, ale aj z finančných operácií. 
Napokon bol rozpočet mesta Šaľa na rok 2018 schválený ako vyrovnaný 
s celkovými príjmami a celkovými výdavkami v sume 21 489 980,- Eur; MsZ  
schválilo na návrh poslancov aj niektoré úpravy vo výdavkoch, v ktorých vyčlenili 
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sumu  30 000,- Eur ako rezervu na havarijný stav škôl a školských zariadení; 
zvýšili dotácie pre kultúru aj šport, obidve o 5 000,- Eur; v  položke oprava 
chodníkov konkretizovali a schválili, aby sa zrealizoval chodník na ulici 
Hlbokej medzi Kráľovskou a Štúrovou a vyasfaltovalo sa ihrisko na ulici 
Sládkovičovej; MsZ tiež schválilo Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 
2018; schválilo výšku príspevku pre OSS na rok 2018 v sume 537 260,- Eur, 
z ktorého dotácia z MPSVaR predstavovala 166 310,- Eur a príspevok z rozpočtu 
mesta sumu 370 950,- Eur; odsúhlasili rezervu v rozpočte mesta vo výške 
100 tisíc Eur pre OSS pre prípad, že by nepokračoval národný projekt podpory 
opatrovateľskej služby; súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2018 boli aj 
osobitne rozpočtované dotácie podľa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania 
dotácií, a to pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa vo výške 32 000,- Eur , 
Telovýchovnú jednotu Slovan Duslo Šaľa vo výške 16 100,- Eur, Hádzanársky 
klub Slovan Duslo Šaľa vo výške 47 500,- Eur, HKM Slovan Duslo Šaľa 
21 000,- Eur a pre Futbalový klub Veča vo výške 2 650,- Eur;  pri schvaľovaní 
rozpočtu MsZ  odsúhlasilo použitie Rezervného fondu vo výške 255 tisíc Eur, 
aby sa z neho financovali investície na „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
MsÚ“ (145 tisíc Eur) a rekonštrukcia verejného osvetlenia (110 tisíc Eur); MsZ  
tiež schválilo aj nový úver do výšky 850 tisíc Eur, aby sa mohli  realizovať už 
schválené investičné akcie. 
MsZ na svojom rokovaní odporučilo MsÚ, aby vypracoval a predložil poslancom 
prehľad o celkovom počte parkovacích miest a miest trvale vyhradených ako 
parkovisko; odporučilo vypracovať návrh VZN, v ktorom by bol stanovený 
podiel trvale vyhradených miest najviac 40 % zo všetkých parkovacích miest spolu 
aj s návrhom systému zavedenia zástupnosti parkovania na trvale vyhradených 
parkovacích miestach. 
V majetkových záležitostiac MsZ opäť rozhodovalo o nakladaní s vlastným  
majetkom, kde v prvom kole schvaľovalo najprv zverejnenie jeho zámeru (predaj 
alebo prenájom) a následne na ďalšom zasadnutí o ňom rozhodlo. Takto 
schválilo  zverejnenie zámeru predaja pozemkov pod záhradkami v záhradkárskej 
osade „Pri železnici“, ktoré užívali samotní žiadatelia Zuzana a Ján Iľaščíkovci. 
MsZ schválilo na dobu neurčitú prenájom nebytových priestorov v Mestskej 
športovej hale v Šali za ročné nájomné 0,40 Eur/rok pre nájomcu HKM Slovan 
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Duslo Šaľa; schválilo kúpu pozemkov pod plánovanú  „Cyklotrasu do Dusla“ 
od Ing. Petra Bednára vo výmere 4209,5 m2 za  kúpnu cenu 46 304,50 Eur; 
MsZ schválilo ukončenie nájomného vzťahu  výpoveďou na pozemky, na ktorých 
si z dôvodu nedostatku parkovacích miest v meste občania so súhlasom mesta 
a na vlastné náklady vybudovali státie pre auto (išlo o lokalitu na Dolnej a Hlavnej 
ulici); poslanci schválili zámer na prenájom pozemku pre Zlatníctvo Norberta 
Kružlíka o výmere 20 m2 v cene 8,298 Eur/m2/rok, a to v celkovej sume 
165,96 Eur/rok na dobu neurčitú.
MsZ prerokovalo a odporučilo primátorovi mesta schváliť návrh na zmenu zakla- 
dateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. a aby bol rozšírený predmet 
podnikania o:
1. Správu a údržbu bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
2. Výkon činnosti energetického audítora 
3. Poskytovanie podpornej energetickej služby
4. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie 
5. Pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov 
6. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania 
7. Vedenie účtovníctva 
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb  
 spojených s prenájmom
9. Skladovanie a uskladňovanie 
10. Factoring a forfaiting
V samotnom závere rokovania MsZ jednomyselne schválilo udelenie ocenenia 
„Cena mesta Šaľa“ pre: - JUDr. Ľudovíta Marinčáka
         - Ladislava Kovácsa – in memoriam 
               - Ing. Pavla Škublu, CSc. 
na návrh komisie na udelenie ocenení, ktorý predložil poslanec a predseda komisie 
Mgr. Jozef Varsányi.
V priebehu rokovania 9. zasadnutia MsZ poslanci neschválili zmenu účelu 
nájmu prenajatého pozemku na rozšírenie obchodného centra o predajňu športových 
potrieb pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o. Pre nesúhlas poslancov Geru 
a Vicenu s navrhovanou, mimoriadne zníženou kúpnou cenou za m2 (20,- Eur) 
od spoločností G & G. s.r.o. a GG BUILDING poslanci rozhodli a ich žiadosti
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stiahli z rokovania.  
Po vyčerpaní všetkých bodov programu Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 9. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali v roku 2017.

10. zasadnutie MsZ
Slávnostné zasadnutie MsZ sa uskutočnilo na záver roka 2017. Na ňom malo 
mesto Šaľa svoje osobnosti, ktorým sa ich výnimočnými výsledkami a dlhodobou 
snahou darilo pozitívne zviditeľňovať naše mesto. Práve slávnostné mestské 
zastupiteľstvo bolo vhodnou príležitosťou pravidelne sa im za to poďakovať. 
Slávnostný deň, spojený s oceňovaním, sa už  niekoľko rokov konal v polovici 
decembra pri príležitosti osláv Dňa samosprávy mesta Šaľa. Začiatok tejto 
spoločenskej udalosti bol v tomto roku naplánovaný na štvrtok, 14. decembra 
2017 od 14.00 hodiny, v estrádnej sále DK.

Menoslov laureátov na „Cenu primátora mesta Šaľa“ znel:
- Milan Pospiš 
za dlhoročnú aktívnu prácu fotografa a významný osobný prínos v oblasti 
propagácie a zviditeľňovania mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí
- Mgr. Peter Buday, PhD. 
za významný podiel a výsledky vo vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti 
v oblasti výskumu historických pamiatok a dejín a šírenie dobrého mena mesta 
Šaľa

Menoslov ocenených „Cenou mesta Šaľa“  znel:
 - JUDr. Ľudovít Marinčák 
za dlhoročnú významnú činnosť funkcionára a celoživotný osobný prínos pre rozvoj 
športu v meste Šaľa
 - Ladislav Kovács -  in memoriam
za dlhoročnú významnú  činnosť funkcionára a osobný prínos v novodobej histórii 
šalianskej a slovenskej ženskej hádzanej
 - Ing. Pavol Škubla, CSc. 
za významnú odbornú, autorskú a publikačnú činnosť v oblasti mykológie, 



1772

v oblasti propagácie histórie a súčasnosti Slovenska a šírenie dobrého mena 
mesta Šaľa.

Činnosti mestskej samosprávy

Činnosť komisií MsZ
Poslanci MsZ pracovali v priebehu roka v jednotlivých komisiách. Zasadnu-
tia jednotlivých komisií boli zverejnené na webovej stránke mesta. Pri MsZ 
pôsobilo osem komisií ako poradné orgány primátora a MsZ. Aj v roku 2017 
pôsobila: 
Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
Komisia kultúry a cestovného ruchu 
Komisia mládeže a športu
Komisia ekonomická
Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 
Komisia školstva
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Činnosť výborov mestských častí 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Šali pracovali vo volebnom období 2014 - 2018 
v troch výboroch mestských častí, a to: Výbor číslo 1 a 2 pracoval za obyvateľov 
v samotnej časti  Šale a Výbor číslo 3 pracoval vo Veči.Činnosť samosprávy 
bola vizitkou mesta, dokumentovala celkový vzťah primátora mesta a poslancov 
MsZ  k svojim občanom. Hodno pripomenúť, že všetky akcie v Šali samospráva 
prezentovala najmä cez  kultúru a umenie za neoddeliteľnej spolupráce so Zborom  
pre občianske záležitosti mesta Šaľa (ZPOZ). Mesto si vytváralo vlastnú 
paletu kultúrno - spoločenských  podujatí pre jeho obyvateľov. Bola to bohatá 
činnosť, ktorú mesto aj v roku 2017 realizovalo.

Šaľa smerovala k modernému mestu – Smart City
Primátor Jozef Belický už začiatkom marca 2017 informoval o plánoch mesta  
do ďalšieho obdobia. Cieľom bolo postupné zavádzanie inteligentnej, modernej 
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verejnej dopravy, pokračovanie v modernizácii verejného osvetlenia, ekologickejšie 
spracovanie komunálneho odpadu. Samotný zámer realizácie konceptu Smart 
City v Šali bol schválený v roku 2016 v MsZ. Mesto Šaľa sa po zavedení elektro- 
mobilov pre mestských policajtov rozhodlo pokračovať v ekologickom trende 
a pre obyvateľov zabezpečilo moderný a bezpečný elektrobus mestskej autobusovej 
dopravy (MAD). 30. júna 2017 mesto slávnostne predstavilo prvý elektrobus 
v Šali. V garáži MAD pribudol nováčik, moderný, nízkopodlažný elektrobus 
značky Škoda Perun s karosériou Solaris, ktorý bol dôležitým prvkom „smart“ 
koncepcie. „Šaľa patrí na Slovensku k veľkým priekopníkom elektromobility”, 
vyjadril sa v rozhovore Radek Svoboda, obchodný riaditeľ plzenskej Škody Electric, 
ktorá sa zhostila výroby novinky v našom dopravnom systéme. Elektrobus mal 
pokryť takmer 100% potrieb našej MAD. Nateraz, už iba ráno počas špičky, 
mal cestovanie obyvateľov zabezpečovať pomocný „klasický“ spoj. Nové 12 metrové 
ekologické vozidlo šalianskej MAD spĺňalo všetky najmodernejšie kritéria. 
Nízkopodlažný elektrobus sa vyznačoval maximálnou šetrnosťou k životnému 
prostrediu, bezpečnosťou, disponoval výkonnou klimatizáciou, možnosťou 
nabíjania si telefónov a iných prístrojov, wifi pripojením a tichým chodom. 
Samozrejmosťou bola vyklápacia nástupná plošina pre detský kočík, ale napríklad 
aj denné svietenie pomocou LED diód. Elektrobus značky Škoda Perun vydrží 
na jedno nabitie minimálne 130 kilometrov, dobíja sa v rýchlonabíjacej stanici 
v priestoroch areálu spoločnosti Arriva v Šali pri autobusovej stanici. Symbolom 
tejto novinky sa stal zelený plyšový jazvečík, ktorý primátor dostal do daru. 
Jazvečík ako plemeno, typické svojimi veľmi krátkymi nohami a nízko položeným 
bruškom, bol presne ako nízkopodlažný elektrobus a pes práve preto, lebo 
je najvernejším priateľom človeka tak, ako aj mestská hromadná doprava a zelený, 
lebo  jazdil smart a chránil  tým životné prostredie. Aj keď zakúpenie elektrobusu 
bolo drahšie ako klasické alternatívy, náklady na jeho údržbu mali byť asi 
tretinové. Občanov potešila skutočnosť, že cena lístkov nevzrástla a novinku si 
mohli vyskúšať počas celého  víkendu, teda od 30. júna do 2. júla úplne zdarma.

Detské ihrisko ŠAĽA – MAJK
Mesto Šala sa rozhodlo zveľadiť areál zimného štadióna detským ihriskom. 
Inšpiráciou bol kláštorný komplex MAJK - pustovňa mníchov, ktorá bola založená
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v roku 1733 v partnerskom meste Šale v Orosláni. Finálna verzia vizualizácie 
diela bola vytvorená  spoločnosťou HAGS. Predstavovala 8 m vysokú vežu 
s tubusovou šmykľavkou, ktorá mala znázorňovať kostolnú vežu. Druhou 
hlavnou časťou bol objekt uzatvárajúci areál v tvare písmena U, ktorý ukrýval 
v sebe množstvo hracích funkcií. Ihrisko bolo doplnené aj o menšie prvky, vďaka 
ktorým bolo miestom hier a zážitov. Zabudované tam boli trampolíny, domčeky 
či lavičky.

Budovanie cyklotrasy
Mesto Šaľa pripravovalo výstavbu cyklotrasy, na ktorú dostalo finančné prost- 
riedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Medzi ďalšími 
pripravovanými projektmi bolo rozšírenie kamerového systému, regenerácia 
parkov a vnútroblokov z eurofondov a budovanie inteligentného integrovaného 
dopravného systému v spolupráci s dopravnou spoločnosťou ARRIVA. Pokračovala 
i výmena verejného osvetlenia. 
Cyklotrasa  spojila  najväčšiu mestskú časť Veču, po ktorej ľudia budú cestovať 
do práce, s najväčším zamestnávateľom v regióne, Duslom, a.s. V roku 2017 
tak pribudlo v Šali niekoľko kilometrov novej cyklistickej trasy. Podstatnú časť 
nákladov vykryli zdroje z Európskej únie. Záujmom mesta bolo tiež odbúranie 
dopravy, pretože cyklotrasa by mala slúžiť aj na dopravu do zamestnania. 

Kropiaca brána na námestí
V lete v roku 2017 Slovensko zasiahla vlna horúčav. Na horúčavy a tropické 
dni reagovali viaceré samosprávy. Každý deň sa teplota vyšplhala nad 30 °C. 
Slovenský hydrometeorologický ústav zaznamenal najvyššie teploty vzduchu 
v tomto roku. Radnica vydala na svojej webovej stránke všeobecné odporúčania 
pre obyvateľov na zvládnutie horúčav. V Šali na námestí pred mestským úradom 
mesto nainštalovalo kropiacu bránu. Zamestnanci MsÚ mali upravenú 
pracovnú dobu. Počas letných mesiacov v júli a v auguste  nastupovali do práce 
od 6.00  do 7.30 hodine a  odchádzali z pracoviska po 14.00  hodine. V piatok 
pracovali so skrátenou pracovnou dobou iba doobeda. Na vysoké horúčavy rea-
govalo mesto v rámci svojich možností. Pri týchto extrémnych horúčavách sa  
ráno a večer kropili ulice mesta, polievali sa záhony a stromy. Príjemnou novinkou 
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mesta bolo, že dalo na námestí pred úradom namontovať kropiacu bránu 
pre obyvateľov, ktorí sa potrebovali osviežiť.  Samozrejmosťou bol pitný režim, 
ktorý mali zamestnanci k dispozícii podľa kolektívnej zmluvy.

Šalianske obyčaje
Mesto Šaľa v spolupráci s Folklórnym súborom Šaľan (FS) a Detským folk-
lórnym súborom Šaľanček (DFS) sa rozhodli šíriť informácie o živote predkov 
v regióne Šaľa z konca 19. a začiatku 20. storočia. Považovali za veľmi dôležité 
uchovať tradičný ľudový odev našich predkov zo Šale a obohatiť klenotnicu 
kultúrneho dedičstva Slovenska. FS Šaľan vznikol začiatkom roka 2015, 
jeho ambíciou bolo nadviazať na niekdajšie úspechy FS Chemik, ktorý v Šali 
fungoval desaťročia. Po roku a pol sa im snaha vydarila. Na jeseň presne 28. 
októbra divadelná sála v DK Šaľa zažila prekrásne folklórne vystúpenie FS 
Šaľan, DFS Šaľanček a FS Ponitran, ktoré jeho tvorcovia Mgr. Roman Hatala 
a Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka pomenovali  „Šalianske obyčaje“. Program 
bol venovaný ľudovým tancom, piesňam, zvykom a obyčajom z nášho mesta 
a okolia. Jeho súčasťou bola aj prezentácia šalianskeho tradičného ľudového 
odevu. Folkloristi v ňom ukázali tradície tiež z iných regiónov Slovenska. FS 
Šaľan v programe uviedol tri pásma, všetky v choreografii Mgr. art. Ing. Slavomíra 
Ondejku. Prvé z nich pochádzalo z východného Slovenska a nieslo názov „Chtora 
dzivka bez frajira, ňej do karčmi ňezadzira...“. Folkloristi čerpali z ľudových 
tradícií zo šarišskej obce Raslavice. Atraktívne bolo aj druhé vystúpenie „Pri 
mliňe“. Diváci mali možnosť vidieť, ako si ľudia krátili chvíle čakaním, kým 
im mlynár zomelie obilie. Folkloristi v tejto časti predstavili piesne a tance 
z neďalekých obcí Veľké Zálužie a Tvrdošovce. Chlapci i dievčatá zo súboru 
prejavili okrem tanečného aj herecké nadanie v pásme „Dolores, dolores...“ To 
bolo tematicky venované fašiangovým tradíciam, konkrétne pochovávaniu basy. 
FS Šaľan sprevádzala ľudová hudba pod vedením primáša Milana Verónyho. 
Priestor na javisku dostali aj deti z FS Šaľanček s pásmom „Pásťe sa húski, 
pásťe...“. Choreografiu  pripravila Mgr. Martina Sýkorová a hudobne malých 
folkloristov sprevádzal Viliam Šlachta. FS Ponitran z Nitry sa predstavil  
programom pod názvom „Po troch tokoch". Úžasný galavečer ľudového umenia 
ocenili aj diváci, ktorí pri finále všetci stáli a tlieskali. Bola to skutočná hodnota, 
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 ktorá významným spôsobom dotvárala tradície a ducha nášho mesta a regiónu.
Dôležitou súčasťou programu bolo i ocenenie ľudí, ktorí sa rôznym spôsobom 
pričinili o rozvoj folklóru v Šali i okolí. Poďakovanie patrilo Xaverovi 
Chromekovi, PaedDr. Jozefovi Búranovi, Zdene Dömötorovej, Tiborovi Kováčovi 
- in memoriam, Ing. Antonovi Lifkovi - in memoriam, Mgr. Júliusovi Morávkovi, 
Mgr. Tünde Halajovej, Edite Laššuovej, Mgr. art. Ing. Slavomírovi Ondejkovi 
a Mgr. Martine Sýkorovej. Šalianski folkloristi na záver odovzdali Mgr. Jozefovi 
Belickému, primátorovi mesta, bábiky odeté v tradičnom šalianskom kroji.
Realizácia projektu bola podporená aj grantom vo výške 800,- Eur od Poštovej 
banky.

Šaliansky jarmok
Šaliansky jarmok 2017 bol projekt, ktorého realizáciu  podporil aj NSK dotáciou 
v sume  1 700,- Eur. Podujatie bolo vytvorené na prezentáciu živej kultúry 
a aktivity kultúrnej činnosti, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností 
a na zachovávanie kultúrnych a spoločenských tradícií regiónu, pričom patrilo 
medzi najväčšie exteriérové kultúrne podujatie. Cieľom mesta bolo poskytnutie 
možnosti kultúrneho vyžitia v našom meste. Šaliansky jarmok vždy lákal  masy 
ľudí zo širokého regiónu. Konal sa v posledný júnový víkend. V roku 2017 bol 
usporiadaný už po 16.- krát a mal svoje prioritné miesto v kultúrno - spoločenskom 
živote obyvateľstva nielen nášho mesta, ale aj okolitých miest a obcí. V kultúrnom 
programe sa okrem hudobných produkcií (tradičnej folklórnej, ale aj modernej 
hudby), kapiel z regiónu, ale aj z iných kútov nášho Slovenska prezentovali aj 
hostia zo zahraničia. Neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia boli jarmočné 
stánky s kulinárskymi špecialitami a rôzne sprievodné podujatia. Po prvýkrát  
v tomto roku bolo živé premietanie vystúpení prostredníctvom LED steny. Medzi 
sprievodné  podujatia patrili akcie v Dome ľudového bývania ako umelecká 
výstava a tvorivé dielne. Tam sa záujemcovia mohli naučiť ako vytvoriť  výrobky 
z dreva a drôtu  alebo enkaustikou. Priamo na dvore maľovali členovia  klubu  
Terra Wag a vystavovali svoje diela.

Mengeleho dievča
V Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali sa 2. októbra 2017 popoludní 
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konalo výnimočne pútavé stretnutie všetkých milovníkov kníh. Pozvaní boli 
na besedu s autorkou knihy Mengeleho dievča -  Veronikou Homolovou Tóthovou. 
V knihe bol zachytený skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné 
tábory. Hlavná hrdinka Viola Stern Fischerová bola medzi tými, ktoré museli 
znášať zverstvá Josefa Mengeleho. Autorka dostala za Mengeleho dievča 
od vydavateľstva Ikar ocenenie Zlatá kniha a stala sa objavom roka. Pri udeľovaní 
cien Pantha Rhei Awards 2016 si odniesla ocenenie v kategórii Slovenský 
knižný debutant roka. Po besede sa uskutočnila autogramiáda, knihu si bolo 
možné zakúpiť aj priamo na mieste.

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského
MUDr. Svetozár Hikkel otváral finále 24. ročníka celoslovenského kola súťaže 
v prednesie slovenskej povesti slovami: „Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko 
sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa 
Cígera Hronského mala.“ Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 
bola už vtedy  celoslovensky známa súťaž v prednese slovenských povestí, ktorej 
zakladateľom bol MUDr. Svetozár Hikkel, predseda miestneho odboru Matice 
slovenskej v Šali, ale aj známy lekár - ortopéd. Organizátori súťaže vítali účastníkov 
zo Slovenska od východu až po západ v priestoroch kongresovej sály MsÚ, kde 
svoj talent predviedlo 24 súťažiacich. Hlavným organizátorom súťaže bol MO 
MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine 
a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci 
s okresnými úradmi v sídle kraja a MO MS na Slovensku. V rámci celonárodného 
kola vystúpili v každej kategórii so slovenskou povesťou aj traja po slovensky 
hovoriaci obyvatelia Maďarska. Atmosféru spríjemňovali deti svojím oblečením, 
krásnymi krojmi, motýlikmi či typickými širákmi, sťaby sám živý Šaliansky 
Maťko tam stál. Všetci súťažiaci boli povzbudení tiež slovami nášho primátora 
Jozefa Belického. Aj v roku 2017 celonárodné kolo vyvrcholilo pravidelnou 
návštevou významného hosťa. Tentokrát ním bol bývalý slovenský prezident 
Ivan Gašparovič, ktorý sa usadil priamo medzi divákov a každému s veľkým 
rešpektom zatlieskal. Počas slávnostného vyhodnotenia svojím príhovorom 
vyčaroval úsmev na tvárach detí aj dospelých. Šaliansky Maťko Jozefa Cígera 
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Hronského bol vždy posilnením lásky k vlasti, domovine, tradíciám. Každé srdce 
v sále sa neraz rozochvelo, keď nás dieťa vtiahlo do svojej rozprávky.

LÚČNICA v Šali
V slnečnú nedeľu 18. júna 2017 bolo horúco nielen vonku, ale aj na šalianskom 
javisku DK z tancovania a spevu krásnych dievčat a švárnych junákov sveto- 
známeho folklórneho telesa LÚČNICA. Folklórne vystúpenie pod názvom 
„Reprezentačný program“  bol plný ľudovej hudby a spevu, krásnych krojov 
a temperamentného tanca s valaškami či bičmi. Nechýbalo ani hudobné pásmo 
na fujare „Joj, kamaráti moji“ od Petra Parničana či krásny tanečno - spevný 
obraz inšpirovaný važeckými priadkami, regrútske tance mladých mužov a striktné 
rozkazy kapitána alebo dievčenský lyrický obradný tanec vyjadrujúci dávnu 
tradíciu vítania jari ako nového ročného obdobia i nového života. Počas dvoj- 
hodinového programu mali diváci možnosť precestovať cez rôzne regióny 
Slovenska ako Spiš, Považie, Liptov, Gemer, Detva, Zemplín, Myjava či Šariš. 
Divadelná sála bola obsadená do posledného miesta a záverečný neutíchajúci 
potlesk nasvedčoval tomu, že diváci si odnášali neopakovateľný kultúrny zážitok. 
„Nádherné! Fantastické! Úžasné!“ - týmito slovami komentovali nadšení 
vystúpenie  umeleckého súboru LÚČNICA. Tanečný súbor a sólisti LÚČNICE, 
Spevácka skupina LÚČNICE a Orchester LÚČNICE sa realizovali v choreografii 
a réžii prof. Štefana Nosáľa. Organizátorom podujatia bolo MsKS Šaľa 
v spolupráci s mestom Šaľa. 

Ďalšia činnosť samosprávy
Začiatok roka v Šali - 25. február 2017 patril Majstrovstvám Slovenskej 
republiky v streľbe zo vzduchových zbraní. 
27. marca 2017, tak ako každoročne, mesto slávnostne odovzdávalo ocenenia  
 úspešným športovcom, trénerom a zaslúžilým funkcionárom mesta a okresu  
 Šaľa za rok 2016.
Šalianska samospráva ani v tomto roku nezabudla na svojich pedagógov, ktorým  
 28. marca 2017 venovala osobitnú pozornosť pri príležitosti medzinárodného  
 Dňa učiteľov.
Dňa 26. apríla 2017 mesto zorganizovalo v mestskej knižnici slávnostné 
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 vyhodnotenie už 7. ročníka súťaže Esej Jána Johanidesa.
Každoročne v mesiaci máj prebiehala celoštátna postupová súťaž a prehliadka  
 detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka Šaľa, ktorej 46. ročník vyvrcholil  
 slávnostným vyhlasovaním výsledkov dňa 25. mája 2017. 
Koncom školského roka sa aj v tomto roku dňa 20.6.2017 konalo vyhodnotenie  
 najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl okresu Šaľa.
Dlhoročnú neľahkú prácu zamestnancov školstva ocenilo mesto pri príležitosti  
 ich  odchodu do dôchodku a na spoločenskom stretnutí predstaviteľov mesta  
 so zamestnancami školstva. Primátor vyzdvihol ich prínos pre mesto Šaľa  
 na poli výchovy a vzdelávania dňa 20. júna 2017.
Do celoslovenskej kampane „Do práce na bicykli“ sa zapojili zamestnávatelia,  
 tímy a jednotlivci aj z nášho mesta, ktorí dochádzali do práce alebo  do školy  
 na bicykli. Dňa 28. júna 2017 mesto Šaľa ocenilo najúspešnejších cyklistov  
 na slávnostnom vyhlásení výsledkov lokálnej súťaže „Do práce na bicykli  
 2017“. 
V roku 2015 mesto založilo súťažnú tradíciu v degustácii vín, ktorá sa nesporne  
 začlenila do nášho regiónu a dňa 4. augusta 2017 sa uskutočnilo slávnostné  
 vyhodnotenie 3. ročníka súťaže Víno Terra Wag  Šaľa 2017.
V septembri 2017 boli v obradnej sieni mesta slávnostne prijatí manželia 
 Zozuľákovci, ocenení za mimoriadnu reprezentáciu mesta Šaľa v zahraničí  
 na bicykloch.
20.9.2017 bolo slávnostné prijatie úspešných športovcov za vynikajúcu reprezentáciu  
 mesta Šaľa a výborné výsledky na medzinárodnej úrovni v kolkoch a karate.  
 Ocenenie patrilo Patrícii Machálkovej a Nikole Mazúchovej z Kolkárskeho  
 oddielu TJ Slovan Duslo Šaľa, ale aj Ľudovítovi Kocsisovi a Filipovi Blehovi  
 z Oddielu karate TJ Slovan Duslo Šaľa
Posedenia seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším patrili už tradične  
 druhej polovici októbra. Dňa 25. októbra 2017 predstavitelia samosprávy  
 usporiadali slávnosti s dôchodcami v Šali a v jej mestských častiach. 
Dňom slávnostného odovzdávania cien za Tvorivý čin roka 2017  bol 11. december  
 2017.
14. decembra 2017 sa v estrádnej sále Domu kultúry v Šali zišli poslanci MsZ,  
 pozvané osobnosti Šale, vedúci pracovníci samosprávy, ale pozornosť sa 
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 upriamila  na najvzácnejších hostí. Mesto Šaľa aj v tomto roku vyjadrilo  
 nesmiernu úctu a vďaku výnimočným ľuďom - svojim obyvateľom za ich  
 mimoriadne výsledky v rôznych oblastiach verejného života. Odovzdalo  
 ocenenia mesta v rámci slávnostného zasadnutia MsZ  pri príležitosti Dňa  
 samosprávy mesta Šaľa.  Primátor Jozef Belický, predseda komisie pre  
 udeľovanie ocenení Jozef Varsányi a zástupkyňa  primátora mesta Danica  
 Lehocká slávnostne odovzdali ocenenia piatim občanom nášho mesta.  Dvom  
 osobnostiam  za  rozvoj športu v meste Šaľa, jednej za  odbornú, autorskú  
 a publikačnú činnosť v oblasti mykológie, jednej za dlhoročnú aktívnu prácu  
 fotografa a ocenenie bolo tiež odovzdané človeku, ktorý sa výsledkami svojej  
 práce zaslúžil o vedeckú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti výskumu 
 historických pamiatok a dejín.

V doterajšom stručnom priereze podujatí bol zhrnutý prehľad o činnosti samosprávy. 
Boli to však nielen už spomenuté zábavné či súťažné podujatia realizované 
mestom v roku 2017, ale aj  množstvo iných aktivít. Medzi nimi napríklad aj: 
Fašiangový karneval pre deti; Fašiangová veselica a pochovávanie basy FS Šaľa; 
vedomostná súťaž ZŠ a SŠ „Ukáž, čo vieš“; regionálna prehliadka a súťaž detskej 
dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti „Javiskový škriatok“; 
kvíz Čo vieš o hviezdach;  Vesmír očami detí – výstava prác žiakov ZŠ; Večianska 
paleta – okresná výtvarná súťaž detí MŠ a žiakov ZŠ; Jednoducho tanec 
– celoslovenská pohárová tanečná súťaž; stavanie mája; Multifest – 1. máj; 
Večianske slávnosti a Hodová slávnosť vo Veči; MDD – oslavy k sviatku 
detí; Jánske ohne; súťaž vo varení guláša; výročie SNP; Vinobranie; Večafest 
– súťaž vo varení leča; ochutnávka večianskych špecialít; Katarínska zábava 
so záhradkármi; Katarínska zábava a Stridžie dni; Medzinárodný futbalový 
turnaj – futbalový turnaj o pohár náčelníka MsP; Mestský Mikuláš, vianočné 
trhy; Vianočná akadémia detí; Galaprogram TK Jumping - vystúpenie tanečníkov 
TK Jumping;  Vianočný benefičný koncert; Štefánska oldies party či na záver 
roka Silvester s veľkolepým ohňostrojom.
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Iné udalosti

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja 
K volebným urnám sme sa vybrali v sobotu 4. novembra 2017. Občania volili 
predsedu samosprávneho kraja ako i poslancov vyšších územných celkov. 
Slovenský štatistický úrad uviedol, že novembrové voľby do VÚC stáli štát viac 
ako 10,2 milióna Eur.
O post predsedu NSK zabojovalo osem kandidátov. Kandidatúru na post predsedu 
NSK ako prvý oznámil súčasný predseda Doc. Ing. Milan Belica, PhD, ktorý 
sa o funkciu uchádzal s podporou strany Smer - SD, Slovenskej národnej strany  
a MOSTU – HÍD. K nemu sa postupne pridalo ďalších sedem kandidátov:
- Ivan Farkas, Ing.,  starosta obce Mužla, kandidoval za SMK 
- Ján Greššo, Mgr. art., herec, kandidát strán  SaS, OĽANO, KDH,ŠANCA,   
Občianska konzervatívna strana, NOVA, Demokrati Slovenska
- László Hajdu, Mgr. podnikateľ z obce Diakovce za Maďarskú kresťansko-  
 demokratickú alianciu
- Renáta Kolenčíková, Mgr., poslankyňa MsZ a NSK, nezávislá kandidátka
- Ján Marko, bezpečnostný analytik, za  NOVÝ PARLAMENT 
- Peter Oremus, Ing., PhD.,  riaditeľ spoločnosti,  nezávislý kandidát
- Milan Uhrík, Ing., PhD., poslanec NR SR, kandidát za  Kotleba  
 - Ľudová strana Naše Slovensko
Nitriansky samosprávny kraj vo volebnom období 2017 – 2022 zastupovalo 
celkovo 52 poslancov.  Šaliansky obvod  zastupovali  4 poslanci a  o túto pozíciu 
sa uchádzalo 19 nasledovných kandidátov:
- Martin Alföldi, MUDr., lekár, nezávislý kandidát
- Róbert Andráši, Ing., ekonóm, SMER – SD, SNS, MOST -HÍD 
- Zsolt Baranyay, Mgr., právnik,  SMK
- Róbert Baros, Ing., ekonóm, SMK
- Juraj Bednárik, nezamestnaný, trvalý pobyt: Šaľa, Kotleba - Ľudová strana  
 Naše Slovensko
- Jozef Belický, Mgr., primátor mesta Šaľa, SMER – SD, SNS, MOST –HÍD
- Regan Belovič, MUDr. Mgr., lekár,  SME RODINA - Boris Kollár
- László Hajdu, Mgr., podnikateľ,  Maďarská kresťanskodemokratická 
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 aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
- Peter Hlavatý, realitný maklér, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA 
 a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie,ŠANCA,  
 Občianska konzervatívna strana, NOVA
- Štefan Jancsó, Ing., starosta obce  Neded, Strana maďarskej komunity 
 - Magyar Közösség Pártja
- Michal Janoško,  operátor vo výrobe,  Kotleba - Ľudová strana Naše 
 Slovensko
- Peter Kiss, Mgr., podnikateľ,  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- Ildikó Kőrösi, Mgr.,  advokátka, Strana maďarskej komunity – Magyar  
 Közösség Pártja
- Jozef Kozaňák, Ing., ekonóm, NOVÝ PARLAMENT
- Marek Molnár,  skladník, nezávislý kandidát
- František Mrázik, Ing., živnostník, SMER – SD, SNS, MOST – HÍT
- Roman Szabó, JUDr., právnik,  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- Róbert Tölgyesi, živnostník, SMER – SD, SNS, MOST – HÍD
- Milena Veresová, hlavný kontrolór obce, SaS, OĽANO, KDH, ŠANCA,  
 Občianska konzervatívna strana, NOVA
Najsilnejšia strana v regióne SMER - SD počítala s podporou SNS ako s jedným 
z partnerov do pripravovanej koalície. Opäť podporili súčasného predsedu NSK 
Milana Belicu. V NSK bola doteraz pri moci koalícia SMER - SD a KDH. SMK 
išla do volieb samostatne, jej kandidátom na župana bol Iván Farkas. Ešte 
začiatkom októbra 2017 pravicová koalícia vyzvala, aby stiahli svojich kandidátov 
strany pravicovej koalície (SaS, OĽANO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, Demokrati 
Slovenska), chceli dosiahnuť, aby sa všetky ostatné politické strany spojili 
a dohodli na spoločnom kandidátovi na funkciu predsedu NSK. Tým mal byť 
kandidát Ján Greššo. Vzniknutá koalícia strán SMER - SD, SNS a MOST však 
neuvažovala o stiahnutí svojho kandidáta na post predsedu NSK Milana Belicu 
v prospech pravicového kandidáta Jána Grešša. V sobotu 4. novembra 2017 
sa po piatykrát v novodobej histórii Slovenska konali voľby do VÚC. V nich 
si občania na najbližších päť rokov zvolili predsedov samosprávnych krajov 
a poslancov do zastupiteľstva NSK. Po prvýkrát bola voľba predsedov krajov 
jednokolová, doteraz sa volilo v dvoch kolách. Za predsedu bol zvolený kandidát, 
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ktorý získal najviac platných hlasov. Tentoraz sa nevolili krajskí predsedovia 
a poslanci na štyri roky ako doteraz, ale na obdobie piatich rokov (2017 - 2022). 
Išlo o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú 
voľby do krajských samospráv konať v rovnakom čase ako voľby do obecných 
a mestských samospráv. Občania Slovenskej republiky volili v 5 968 volebných 
okrskoch. Na voľbách v roku 2017 sa zúčastnilo  iba 29,95 % voličov. 
V Nitrianskom kraji sa na voľbách zúčastnilo ešte menej, len 26,83 % voličov.   
Doc. Ing. Milan Belica, PhD. ako kandidát koalície SMER-SD, SNS a MOST 
– HÍT získal od voličov 52 184 platných hlasov a pomerom 34,1 percenta zvíťazil 
nad kandidátom koalície SaS, OĽANO, KDH, Šanca, OKS, NOVA, Demokrati 
Slovenska Jánom Greššom. Zastupiteľstvo NSK tvorilo 54 poslancov v zložení: 
17 poslancov koalície SMER - SD, SNS a MOST–HÍT; 11 poslancov SMK-MKP; 
10 poslancov koalície SaS, OĽANO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS;  jeden 
poslanec strany ĽSNS a 15 nezávislých poslancov. 
V šalianskom obvode  sa spomedzi 19 kandidátov dostali do krajského parla-
mentu až traja nováčikovia. Dôveru dostal  nanovo iba jeden z nich, MUDr. 
Martin Alföldi, ktorý skončil s tesným odstupom za víťazným kandidátom 
Mgr. Jozefom Belickým. Trio Šaľanov v župnom parlamente doplnil Ing. Róbert 
Andráši.  Úspešná bola aj jedna zo šiestich kandidujúcich žien, čo bolo pravde- 
podobne aj najväčším prekvapením. Ildikó Körösi z Tešedíkova patrila vo svojich 
32 rokoch medzi najmladších zástupcov v pléne NSK.  
Hlasovanie o pomyselné prvé miesto, rovnako ako aj o posledné, štvrté, „postupové“, 
dopadlo nasledovne:
- Mgr. Jozef Belický (SMER - SD, SNS, MOST)
 S tesným náskokom 56 hlasov napokon obsadil prvú priečku primátor  
 Šale Jozef Belický. Dostal 3674 hlasov, čo bolo 10.35% všetkých platných  
 hlasov. Najviac 2434 dostal v Šali. Naopak najmenší podiel z platných  
 hlasov mal v Žihárci (2,68%). Zaujímavosťou bolo, že primátor Šale  
 vyhral iba v jednej z trinástich obcí alebo miest vo volebnom obvode, 
 a to v Šali. 
- MUDr. Martin Alföldi (nezávislý)
 S počtom hlasov 3618 skončil  Martin Alföldi, ktorý ako jediný zo štvorice  
 poslancov zo šalianskeho obvodu dostal od občanov dôveru aj v týchto voľbách.
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 Alföldiho podporil najmä región, vyhral až v piatich obciach (Hájske,  
 Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Trnovec nad Váhom).
- Ing. Róbert Andráši (SMER, SNS, MOST)
 Bol zároveň aj poslancom MsZ v Šali. Dostal 3249 hlasov a v Šali, kde  
 skončil druhý,  získal viac ako 2200 hlasov.
- Ildikó Körösi  (SMK) 
 Post štvrtého zástupcu patril Ildikó Körösi, Tešedíkovčanke, ktorá získala  
 2761 hlasov a pôsobila tiež ako poslankyňa obecného zastupiteľstva 
 v Tešedíkove. Dominovala v Dlhej nad Váhom, ale jednoznačne aj doma  
 v Tešedíkove.
Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva NSK začalo slávnostným zložením sľubu 
v pondelok 4. decembra 2017. Po piaty raz sa ujal funkcie predsedu NSK Milan 
Belica, ktorý ako jediný na Slovensku, bol v tejto funkcii už od zriadenia vyšších 
územných celkov v roku 2001. Slávnostný sľub zložilo aj 54 poslancov zvolených 
v novembrových voľbách v siedmich volebných obvodoch. Spomedzi 54 krajských 
poslancov bolo len šesť žien. Celkom 25 poslancov sa do poslaneckých lavíc 
vrátilo, 29 bolo nováčikov. Po nových voľbách sa politické zloženie zastupiteľstva 
výrazne zmenilo.13

Plesová sezóna
Už v dávnej minulosti našich pohanských predkov sa vyskytovali tradície 
fašiangov. Fašiangy, ako ich poznáme dnes, sú krásnou slovenskou kultúrnou 
tradíciou. Charakterizuje ich obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou 
stredou, po ktorej nasleduje až do Veľkého piatku 40 dňový pôst. Tradícia fašiangov 
je predovšetkým v mestách spojená s plesmi, bálmi, zábavami. 
Bol to práve 24. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA ŠAĽA 2017, ktorý  už tradične 
odštartoval plesovú sezónu v našom okrese. Otvorila sa tak bohatá ponuka 
plesov, ktorá zaujala nejedného človeka. Do slávnostne vyzdobených priestorov 
Domu kultúry v Šali prišli páni v oblekoch a na tanečný parket uviedli dámy 
v očarujúcich večerných róbach. Mestský reprezentačný ples sa konal v piatok  
13. januára 2017. Plesajúcich hostí osobne privítal hostiteľ, primátor mesta 
Šaľa, Jozef Belický s manželkou. Po usadení boli hostia  očarení z vynikajúcej

   Zdroj: SITA, Slovenský štatistický úrad,  h�ps://mynitra.sme.sk13
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laserovej show, ktorá ceremoniál otvorila. Po privítaní hostí primátorom prvý 
tanec tohto slávnostného  večera  patril práve  jemu s manželkou. Tradičný 
reprezentačný ples mesta mal aj tento rok charitatívny podtón a výťažok z plesu 
venovali na dobročinné účely. Plesajúci dav roztancovali pozvané tanečné 
a hudobné skupiny. Hostia sa tradične zabávali až do skorých ranných hodín 
a domov si odniesli len tie najkrajšie a nezabudnuteľné zážitky.
Počas fašiangovej sezóny sa konali aj ďalšie plesy v meste:
20. januára 2017 sa konal tradičný ples okresnej organizácie SMER–SD v Hoteli  
 Centrál v Šali.
21. januára 2017 sa v estrádnej sále Dome kultúry Šaľa konal 2. ročník „Ples  
 DUSLO 2017“. 
 Do tanca hrala ľudová hudba Muzička, hostia sa mohli tešiť aj na tanečné   
 vystúpenie Credance a hudobným hosťom bol Midnight Spirits. Moderátorkou   
 večera bola herečka Veronika Paulovičová.
4. februára 2017 sa  v Dome kultúry Šaľa konala Zábava učiteľov a priateľov  
 škôl. Pedagogickí pracovníci šalianskych škôl pod organizačným vedením  
 SŠÚ mesta Šaľa usporiadali tento rok prvý ročník „Plesu učiteľov“. Do tanca  
 hrali Harmatovci. 
10. februára 2017 bol  v Dome kultúry Šaľa 2. reprezentačný ples policajtov 
 a hasičov.
10. februára 2017 sa konala tradičná Večianska fašiangová zábava v Spoločens - 
 kom dome vo Veči. Hostí roztancoval Dušan Fóka D+D, ale aj primáš  
 Adam Vakoš a Ponitranská muzika. 
11. februára 2017 zorganizovala miestna organizácia Csemadoku Šaľa už 
 55. ročník Sviečkového plesu – „Gyertyabál“. Hudobným hosťom bol 
 „Béla és a hegedűs“. 
18. februára 2017 v Dome kultúry Šaľa sa uskutočnil obľúbený šaliansky Retro  
 diskoples v duchu 70/80/90 rokov. Hity tohto obdobia zahral DJ Maroš  
 Šajban a na hostí čakala tradične aj cena pre naj retro outfit!
V rovnakú sobotu dňa 25. februára 2017 sa konali hneď tri najobľúbenejšie  
plesy v meste; 
- XIX. reprezentačný ples poľovníkov okresu Šaľa, ktorý už roky patril  k jedným   
 z najžiadanejších plesov v okolí. Aj v tomto roku sa konal v Dome kultúry
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 Šaľa. Organizoval ho Slovenský poľovnícky zväz a do tanca hrala hudobná  
 skupina PROFIL.
- Ples Matice slovenskej, všetkým miestnym známy ako „matičný“ ples, sa  
 uskutočnil v priestoroch Hotela Centrál v Šali. Jeho organizátorom bol  
 Miestny odbor Matice Slovenskej v Šali.
- Ples OZ Večania, jeho štvrtý ročník sa uskutočnil v Spoločenskom dome 
 vo Veči. Do tanca zahrala hudobná skupina TOP. 
Plesali aj v obciach šalianskeho okresu. V Močenku sa 21. januára konal Obecný 
ples, v Dlhej nad Váhom 28. januára Fašiangový ples a Hájske si pripravilo 
zábavu v maskách pre detičky„Rozprávkové fašiangy“. 

Vypaľovacia pec do keramikárskej dielne
Zakúpenie vypaľovacej pece do keramikárskej dielne bolo umožnené vďaka 
finančnej podpory Raiffeisen banky v rámci kutúrneho programu Gesto pre mesto. 
Mesto naň získalo dar v sume 1 000,- Eur, vďaka ktorému mohli v  KS Večierka 
obohatiť doterajšiu činnosť o nové možnosti umeleckej tvorby. Zakúpením 
hrnčiarskeho kruhu a potrebného vybavenia založili keramikársku dielňu. 
Aby však bola úplná a práca s hlinou sa mohla finálne dokončiť, potrebovali 
vypaľovaciu pec. Bola prínosom nielen pre KS Večierka, ale aj pre školy a škôlky 
v meste, s ktorými úzko spolupracovali.

ŠaľaFest
V októbri  2017 sa na futbalovom štadióne v Šali uskutočnil benefičný koncert 
ŠaľaFest. Podujatie sa konalo na základe iniciatívy Pohybovej školy PAD 
a poslanca MsZ Róberta  Andrášiho v spolupráci s mestom Šaľa. Výťažok 
z neho bol venovaný  pre Daniela Vyslúžila. Daniel bol bývalým hasičom, veľkým 
rybárom, ktorý vždy okolo seba šíril dobrú náladu. V polovici augusta 2013 
ho brutálne napadli a po útoku opitého mladíka skončil v kóme. Lekári mu 
dávali minimálne šance na prežitie. Napiek tomu bojoval až do takej miery,
že dokázal chodiť a bolo mu už rozumieť, čo hovorí. Získal nové zuby, takže už 
začal  jesť bežné jedlo. Potreboval však naďalej  pomoc, lebo liečenia  a všetky 
zdravotné procedúry boli finančne nákladné. Práve ŠaľaFest bol príležitosťou 
mu pomôcť. V programe si našli pre seba zábavu deti i dospelí. Na festivale  
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prebiehala aj súťaž vo varení guľášu. Hlavným porotcom v súťaži o najlepší 
guľáš bol Viliam Habo. Nechýbala ani tombola, z ktorej výťažok poputoval 
na rovnaký účel. 

Kniha „Šaľa 2017“
V mesiaci jún bola na Šalianskych slávnostiach pokrstená nová kniha "Šaľa 
2017". Novučičká  publikácia o meste Šaľa bola obrazovým zachytením nášho 
mesta z fotoaparátov profesionálnych aj amatérskych fotografov, sprevádzaná 
výstižným slovným popisom Mgr. Júliusa Morávka. Obsahovala mnohé fakty 
o histórii nášho mesta, symboloch, výnimočných osobnostiach a množstvo iných 
pútavých zaujímavostí. Prehliadka fotografií dala možnosť pozerať sa na mesto  
trošku z iného pohľadu. Každý, kto mal na jej vzniku podiel, chcel ukázať, aké 
jedinečné a krásne bolo a je naše mesto. Návštevníci Šalianskych slávností  mali 
možnosť si ju tesne po krste aj kúpiť v cene 17,50 Eur.

Významné návštevy 
V roku 2017 poctil svojou návštevou naše mesto minister dopravy a výstavby 
SR PaedDr. Árpád Érsek hneď dvakrát. Kým pri prvej návšteve sa viac obozna- 
moval s problémami, ktoré trápili Šaľanov, na októbrovom MsZ prišiel poslancov 
a verejnosť informovať o aktualitách týkajúcich sa obchvatu mesta. Hoci minister 
rokoval o obchvate s predstaviteľmi samosprávy aj približne pred rokom, odvtedy 
proces pokročil. Potrebný výkup pozemkov nielen zo Šale ale z celého okolia, 
kadiaľ bude viesť obchvat, bol zrealizovaný na 75 %. Vláda naň vyčlenenila 
8 miliónov Eur. V tom čase bolo vyčerpaných okolo 6,4 milióna Eur. Vyjadril 
však presvedčenie, že niektoré pozemky budú musieť byť vyvlastnené. Známe 
boli aj približné časové harmonogramy výstavby dlhoočakávaného obchvatu. 
Po vydaní stavebného rozhodnutia (predpoklad bol v polovici budúceho roka) 
by mohlo byť vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Začiatok 
stavby sa predpokladal na jeseň 2018. Na dokončenie prác by boli potrebné 
2 - 3 roky. Postavil by sa aj  600 metrový most cez Váh, čo robilo stavbu veľmi 
komplikovanou. Podľa jeho slov bola stavba začlenená medzi priority. Minister 
dopravy hovoril aj o súťaži na výmenu zábradlia  a opravu mosta medzi Šaľou 
a Večou. Bolo vypísané verejné obstarávanie, ale do súťaže sa nikto neprihlásil. 
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Vyslovil presvedčenie o zdarnom priebehu aj realizácii obchvatu. 

Partnerské vzťahy a spolupráca
Pri príležitosti konania Šalianskeho jarmoku v roku 2017 poctili naše mesto 
svojou návštevou tradične aj pozvané delegácie z našich družobných miest. 
Tentokrát bolo zastúpenie partnerov v plnom zložení: Kuhmo z Fínska, Telč 
z  Českej republiky, Oroslány z Maďarska, Konskie z Poľska a Mogiľov - Podoľskij 
z Ukrajiny. Zastúpenie delegácií z partnerských miest malo nielen pracovný 
charakter, ale aj spoločensko-kultúrny, dotvorený jarmočnou atmosférou a bohatým 
programom. Okrem medzinárodných umeleckých súborov Šaľu navštívili pred-
stavitelia jednotlivých samospráv. 
Z Kuhma vo Fínsku k nám prišla  Eila Valtanen – primátorka mesta,Minna 
Karjalainen - poslankyňa mestského zastupiteľstva, Tuomas Ke�unen - poslanec 
mestského zastupiteľstva a jeho predseda, Jarno Huotari  a Toni Huotari - hráči 
na akordeón.
Český Telč zastupovala delegácia, ktorú viedol Pavel Komín – místostarosta 
mesta a Věra Peichlová - vedúca odboru kultúry MsÚ v Telči.
Z Maďarska z Orosálny boli prítomní Lazók Zoltán – primátor mesta a Betka 
Szabová s manželom – predsedníčka Slovenskej samosprávy v meste Oroslány.
Z Poľska, konkrétne z partnerského mesta Konskie, prišli Marcin Zieliński 
– zástupca primátora mesta a Jerzy Rąbalski – vedúci odboru kultúry tamojšieho 
MsÚ.
Z ďalekej Ukrajiny a nášho družobného mesta Mogiľov – Podoľskij navštívil 
Šaľu Petro Brovko, primátor mesta a Inha Shcherbakova – zamestnankyňa 
odboru medzinárodných vzťahov MsÚ. 
Púť zástupcov partnerských miest v Šali začala slávnostným prijatím v obradnej 
sieni na MsÚ za prítomnosti predstaviteľov mesta. Každá z delegácií v úvodnom 
príhovore vyjadrila vďaku za pozvanie, po čom nasledoval slávnostný akt 
podpisovania dohôd medzi partnerskými mestami. Medzi najdôležitejšie patrila 
Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (Slovenská 
republika) a Kuhmo (Fínska republika). Hoci rok 2017 bol už 40. výročím 
spoločných družobných vzťahov, doteraz existujúce bilaterálne dokumenty o spolu- 
práci nemali náležitosti oficiálnej medzinárodnej dohody. Primátorke mesta  
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Kuhmo Eile Valtanen  zároveň odovzdal vlajku nášho mesta primátor Šale 
Jozef Belický. „Vlajka sa bude hrdo vznášať na tyči v centre mesta Kuhmo hneď 
po našom príchode domov“, vyjadrila nadšenie fínska primátorka. Po prijatí 
delegácií sa spolu so súbormi a svojimi sprievodcami hostia presunuli pred 
amfiteáter, kde po krste novej knihy Šaľa 2017, spoločne s primátorom Jozefom 
Belickým, otvorili tohtoročný Šaliansky jarmok. Hrdo tlieskali umeleckým 
súborom z Telča, krásnemu vystúpeniu spevákov a tanečníkov z Ukrajiny, 
vystúpeniu Duo Huotari z Fínska, rockovej skupine Trapper Band z Maďarska 
či súboru Hook z Poľska.
A keď  v uliciach Šale bolo počuť fínštinu, angličtinu, češtinu či iné jazyky, bolo 
to preto, že sprievodcovia každej delegácie (tvorili ich zamestnanci mesta a poslanci 
MsZ) im ukázali to najkrajšie, čo v Šali a v okolí máme. Nielen hostia, ale aj 
ostatní návštevníci Šalianskeho jarmoku boli nadšení z nezabudnuteľného 
programu.

Investičné akcie a rozvoj mesta
Aj v roku 2017 bolo neúnavnou snahou mesta v čo najväčšom rozsahu zabezpečiť 
implementáciu európskych štrukturálnych fondov a sprístupniť ich pri investičnom 
rozvoji mesta Šaľa. Úspešnosť a pokrok v oblasti čerpania pre jednotlivé projekty 
vyjadrovali investičné akcie, ktoré boli realizované  aj v roku 2017. 

Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Šali 
Budova MsÚ bola posledným objektom v centre mesta, ktorý ešte nebol zmoder- 
nizovaný. Rekonštrukcia takmer 30 - ročnej budovy tak prispeje ku skrášleniu 
mesta. Na jeseň 2017 sa výstavbou lešenia začala generálna rekonštrukcia 
budovy MsÚ. Práce realizovala  domáca šalianska firma  Menert spol. s r.o. 
Z budovy stavbári odstránili opadajúce obklady i balkóny. Rekonštrukcia mala 
zabezpečiť, aby sa budova v letných mesiacoch neprehrievala. Rekonštrukčné 
práce prebiehali  nielen v roku 2017, ale až do polovice roka 2019. Za práce mesto 
zaplatilo do 300 tisíc Eur z celkovej výšky takmer 1,8 milióna Eur, z ktorých 
podstatná časť plynula z fondov EÚ. Nielen finančne, ale aj realizačne náročný 
investičný projekt  „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ sa mesto 
rozhodlo uskutočniť pri spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho
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rozvoja. Pôvodná zmluva o poskytnutí NFP uvádzala, že začiatok realizácie 
projektu bol naplánovaný na september 2017 s celkovou výškou oprávnených 
výdavkov 2 000 699,97 Eur a výškou poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR 
- 95%, teda 1 900 664,98 Eur. Zmluva o poskytnutí NFP sa zmenila niekoľko- 
krát na základe troch dodatkov. Dodatok  č.1 k zmluve zmenil celkovú výšku 
oprávnených výdavkov na 1 615 633,86 Eur a výšku poskytnutého príspevku 
z EÚ a zo ŠR na 1 534 852,17 Eur. V Dodatku č.2 sa okrem ceny zmenil aj 
termín začiatku realizácie, a to na október 2017. Výška oprávnených výdavkov 
klesla na 1 609 075,92 Eur a automaticky tým klesol aj príspevok z EÚ a zo ŠR 
na 1 528 622,12  Eur. Pri tejto sume už príspevok mesta bol dohodnutý 
na 80 453,80 Eur. Presunulo sa aj ukončenie prác, a to z marca na apríl 2019. 
Celková výška oprávnených výdavkov projektu bola upravená ešte raz na 
1 613 005,76 Eur, pričom  potreba vlastných zdrojov z rozpočtu mesta bola 
dohodnutá na 80 650,29 Eur. Pri zvýšení energetickej efektívnosti objektu MsÚ 
bolo potrebné realizovať zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy, 
výmenu výplní otvorov, inštaláciu vzduchotechniky a rekuperáciu s napojením 
na sústavu a výmenu svetelných zdrojov. Súčasťou rekonštrukcie budovy bolo 
aj vybudovanie najmä občanmi dlho očakávanéhonového výťahu. Výsledok 
projektu mal predstavovať výrazné zníženie spotreby energií na prevádzku budovy 
MsÚ s plochou 3071, 2 m2 .

Modernizácia verejného osvetlenia
Mesto Šaľa sa rozhodlo obnoviť a zmodernizovať osvetlenie vo viacerých etapách. 
Začalo postupne modernizovať verejné osvetlenie ešte v roku 2014, druhá etapa 
pokračovala v rokoch 2015 a 2016. Dosluhujúce elektrozariadenie bolo priebežne 
vymieňané za nové. Pripravila sa kompletná výmena svetiel  verejného osvetlenia. 
Jej zámerom bolo, aby po výmene všetkých svietidiel, bez riešenia funkcií stĺpov 
verejného osvetlenia, zmodernizované prvky vykazovali čo možno najväčšiu 
úsporu vynaložených prostriedkov na elektrinu, a tak klesli mestu všetky náklady. 
S celkovou  obnovou  sa počítalo  pri pôvodných  318 kusoch  svietidiel, ktoré 
sa mali vymeniť za 301 nových. Celý projekt bol spolufinancovaný Európskou 
úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo ŠR SR. 
Celková výška oprávnených výdavkov bola 631 664,48 Eur. Príspevok
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z Európskych fondov a ŠR bol 95% oprávnených výdavkov, teda 600 081,26 Eur. 
Celkové výdavky projektu predstavovali sumu  655 495, 36 Eur.
Mesto okrem tohto projektu, ktorý predstavoval  jednu z najväčších investícií 
v roku 2017, pripravilo do budúcna aj  ďalší projekt, a to  zmenu  interiérového 
osvetlenia  vo všetkých mestských objektoch, vrátane škôl. Rok 2017 bol však 
rokom realizácie III. etapy modernizácie verejného osvetlenia v Šali.

Rekonštrukcia Kultúrneho domu vo Veči
V súčasnom volebnom období  prišiel čas na verejné objekty postavené pred 
mnohými desiatkami rokov. Nastala šanca postupne ich obnoviť. Večiansky 
spoločenský dom stál od roku 1974. V tom čase vznikali známe stavby najmä 
vďaka Akciám „Z“. Rôzne obchody, kultúrne stánky a mnohé iné vznikali 
za pomoci samotných občanov. Úsilie vedenia mesta na tomto poli sa začalo 
dávnejšie, kedy radnica požiadala o NFP v rámci operačného programu  Kvalita 
životného prostredia. Rekonštrukcia Spoločenského domu vo Veči sa týkala 
zníženia energetickej náročnosti, v ktorej sa počítalo s opravou interiéru i exteriéru 
budovy. Bol to ďalší z projektov, ktorý sa mesto rozhodlo uskutočniť pri spolu-
financovaní z Európskeho fondu regionálneho rovoja, poskytnutím príspevku 
z EÚ a zo ŠR za predpokladu 5% spolufinancovania z mestských  zdrojov. Napriek 
uskutočneným náročným prípravným prácam (zaslanie investičných plánov mesta 
Šaľa pre rok 2017, resp. zoznam stavebných projektov, ktoré boli plánované 
mestom na rok 2017 a mali byť financované z rozpočtu mesta alebo z iných 
verejných rozpočtov) rok 2017 napokon nebol rokom realizácie projektu. S reali- 
záciou hlavných aktivít sa začalo až v roku 2018.

Obnova kolkárskej dráhy v mestskej kolkárni
Rekonštrukcia kolkárskych dráh bola nevyhnutná pre ich nevyhovujúci stav. 
Dráhy boli pôvodné so saduritovým povrchom z roku 1976 a nespĺňali podmienky 
pre súťažné hranie. V lokálnych opravách dráh už nebolo možné pokračovať, 
preto bolo nutné vybudovať nové konštrukcie dráh, aby mohli byť naplnené  
základné podmienky využívania kolkárne. V Šali pôsobil miestny kolkársky 
klub Slovan Duslo Šaľa, ktorý tvorilo 30 členov. Miestni kolkári hrali prvú ligu. 
Najnovšie úspechy klubu potvrdili mladé hráčky, ktoré sa dostali do reprezentácie,
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a tak zviditeľnili šaliansky kolkársky klub na Majstrovstvách sveta v nemeckom 
De�enheime. Kolkáreň, okrem klubu, využívala aj široká verejnosť. Snahou 
mesta bolo i naďalej zabezpečovať rozvoj tohto športu, a to ako rekreačného, tak 
aj vrcholového. Bol to jeden z nástrojov starostlivosti o mládež pri vytváraní 
podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času. Po odsúhlasení v MsZ 
primátor mesta podpísal zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. 32/2017 
v Programe partnerstiev. Projekt na rekonštrukciu dráh kolkárne v Šali sa  
uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Realizovaný bol s finančným 
príspevkom 10 tisíc Eur pri jeho celkových nákladoch 35 400,- Eur. Výsledkom 
projektu bola rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni, montáž dreveného roštu v priestore 
4 dráh, dráhové segmenty, dosky pod kríž kolkov, mantinely po oboch stranách 
o hrúbke 24 mm, konštrukcia uloženia stavanej techniky, konštrukcia dopadliska, 
zadná dorazová guma hrúbky min. 20 mm, gumy v priestore rozbežiska vo vyššej 
kvalite o hrúbke 4 mm.

Stavebné úpravy Mestskej športovej haly v Šali
Aj športoviská v našom  meste sa vybudovali už v dávnej minulosti. Tak, ako 
každá budova, potrebovali z času na čas poriadnu rekonštrukciu. Platilo to 
i o šalianskej športovej hale. Orgány mestskej samosprávy, s najvyšším úsilím 
najmä primátora mesta, sa snažili využívať projekty a granty v čo najväčšej možnej 
miere. Jedným z projektov bola i oprava mestskej športovej haly. Popri modernizácii 
iných budov mesto Šaľa získalo ďalší objekt so zníženou energetickou náročnosťou. 
Podpísaním zmluvy na finančnú podporu z Environmentálneho fondu na 
„Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ 
mesto Šaľa získalo dotáciu 90 tisíc Eur. Celkové náklady vysúťažené vo verejnom 
obstarávaní  firmou Rafix s.r.o. Bratislava predstavovali 265 472,82 Eur. 
Zvyšné výdavky zafinancovala radnica z príjmov získaných z výkupu pozemkov 
pod obchvatom. Pri starších budovách sa aj v ŠH vymieňali okenné výplne 
a rámy za modernejšie a úspornejšie. Následne dostávala nový šat strecha 
a samozrejmosťou bola i úprava interiérového poškodenia. Realizácia stavby tak 
zahŕňala vlastne všetko od výmeny pôvodných vonkajších drevených kovových 
okien a dverí za plastové po výmenu vonkajších a vnútorných parapetov, ale aj 
zateplenie medzistrešného priestoru, zhotovenie hydroizolácie tekutou gumou
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na vlnitej strešnej krytine haly, výmenu bleskozvodu, stavebné práce súvisiace 
so stavebnými úpravami, ako oprava omietky, vymaľovanie stien a nátery 
kovových konštrukcií. Chválihodná bola aj skutočnosť, že všetky práce prebehli 
bez obmedzenia prevádzky ŠH.

Rozšírenie kamerového systému
Za účelom prevencie kriminality bol v roku 2017 Radou vlády SR finančne 
podporený projekt na rozšírenie kamerového systému v Šali.
Výška poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu bola 10 tisíc Eur z celkovo 
požadovaných 15 110,- Eur. Predmetom projektu bolo obstaranie, dodávka 
a montáž 6 statických a 1 otočnej kamery na verejné priestranstvá v meste Šaľa 
a v mestskej časti Veča, prevažne do lokalít častých dopravných nehôd týkajúcich 
sa najmä chodcov, možných únikových trás páchateľov, ako aj priamo na sídliská 
do lokalít častého poškodzovania majetku. Kamerový systém v meste Šaľa bol 
zriadený v roku 2005, kedy mesto Šaľa, ako jedno z mála miest na Slovensku, 
rozhodlo nasmerovať svoje aktivity na poli zvyšovania bezpečnosti svojich občanov 
smerom k preventívnym opatreniam. V súčasnosti monitorovanie mesta prostred- 
níctvom kamerového systému zabezpečovalo 27 funkčných kamier, z toho len 2 
otočné a 2 statické kamery boli nainštalované v mestskej časti Veča. Kamerový 
systém bol rozširovaný vo viacerých etapách, avšak po technickej stránke boli 
najmä prvé inštalované kamery spred 10 rokov napriek pravidelnej údržbe zastaralé, 
niektoré nefunkčné a museli byť vyradené, preto bolo nutné pristúpiť k modernizácii 
systému, aby bol schopný poskytovať kvalitnejšie výstupy. Vybrané lokality 
boli identifikované na spoločnom pracovnom stretnutí zástupcov jednotlivých 
zložiek Policajného zboru v meste Šaľa dňa 4. januára 2016. Cieľom bolo podchytiť 
hlavné tepny sídliska, Nitriansku ulicu a cez  ulicu Fr. Kráľa na Hollého ulicu. 
Zámerom projektu bolo vytvárať predpoklady pre bezpečnejší život obyvateľov 
mesta Šaľa a zefektívniť ochranu verejného aj súkromného majetku. Cieľom 
projektu bolo: 
- vytvárať predpoklady pre bezpečný život v meste
- cieľavedome predchádzať a potláčať príčiny a podmienky umožňujúce vyko - 
 návanie kriminality
- technicky zabezpečetiť prevenciu kriminality v sídliskovej časti mesta v mestskej 
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 časti Veča
Nové kamery mali byť inštalované v katastri mesta Šaľa a v mestskej  časti Veča 
v lokalitách na Nitrianskej ulici (pri odbočke na ulicu Gen. L. Svobodu s pohľadom 
smerom k mostu), ďalšia tiež na Nitrianskej ulici (pri odbočke na ulicu Dóžovu 
s otočkou do ulice Bernolákovej a na Pribinovo námestie a okolie Kultúrneho 
domu vo Veči), 2 kamery na križovatku ulíc J. Hollého a Gen. L. Svobodu, 
jedna  na križovatku ulíc J. Hollého a Lúčnej, jedna za budovu COV pri MŠ 
Hollého a jedna aj na križovatku na ulicu Fr. Kráľa smerom na ulicu J. Hollého. 
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4. Ekonomická oblasť

 Hospodárenie mesta

Rok 2016 skončil  podľa „Záverečného účtu“ s prebytok rozpočtového hospo- 
dárenia celkom v sume 753 330 Eur. Po vylúčení účelovo viazaných finančných 
prostriedkov z rozpočtového hospodárenia (na dopravné žiakov za rok 2016; 
fond opráv a údržby mestských bytov; účelovo viazané finančné prostriedky 
od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo 
s.r.o. ešte z roku 2015; grant v sume 1 500,- Eur od  COOP Jednota na opravu 
krojov a na  nedočerpané dotácie z ÚPSVaR v Nových Zámkoch) sa prebytok 
rozpočtu mesta použil na vykrytie schodku finančných operácií a na prídel 
do Rezervného fondu.
Schválený rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 bol aj v tomto roku základným 
nástrojom finančného hospodárenia mesta. Rozpočet pôvodne schválilo MsZ 
ešte v predchádzajúcom roku, a to Uznesením MsZ č. 9/2016 - XII dňa 1.12.2016. 
V roku 2017 prešiel tromi úpravami, pričom 1. úprava bola schválená Uznesením 
MsZ č. 5/2017 – XI. dňa 29. júna 2017, 2. úprava schválená Uznesením MsZ 
č. 7/2017 – XII. dňa 21. septembra 2017 a 3. úprava Uznesením MsZ č. 9/2017 
– IX. dňa 30. novembra 2017. Schválený bol v programovej štruktúre tak, ako 
po minulé roky, pozostávajúcej z 15-tich programov, konkrétne: Plánovanie, 
manažment a kontrola; Propagácia a marketing; Interné služby; Služby občanom; 
Bezpečnosť, právo a poriadok; Odpadové hospodárstvo; Komunikácie; Doprava; 
Vzdelávanie; Šport;  Kultúra; Prostredie pre život; Sociálna starostlivosť; 
Bývanie a  Administratíva. Pôvodne vyrovnaný rozpočet s celkovými príjmami  
15 125 634 Eur a výdavkami tiež v sume 15 125 634 Eur bolo možné dosiahnuť 
iba s finančnými operáciami v príjmovej časti 590 000 Eur a vo výdavkovej 
časti  354 940 Eur.
V priebehu roka primátor mesta vykonal 56 rozpočtových opatrení a 11 povolení 
na prekročenie rozpočtu, pri ktorých sa nezmenila výška schváleného rozpočtu 
a po vykonaných úpravách bol rozpočet nasledovný: 
Príjmy celkom:    19 184 458 Eur
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Výdavky celkom:    18 956 011 Eur 
Rozdiel celkom:        228 447 Eur
Rozpočet mesta sa  v jednotlivých ekonomických kategóriách týkal v príjmovej 
časti:Daňových príjmov /100/; Nedaňových príjmov /200/; Grantov a trans-
ferov /300/;  Príjmov z finančných operácií /400/ a  Príjmov z prijatých 
úverov /500/.
Vo výdavkovej časti išlo o Bežné výdavky / 600/ ; Kapitálové výdavky /700/ 
a Výdavky z finančných  operácií /800/.
Súčasťou schváleného  rozpočtu bolo aj schválenie príspevku pre príspevkovú 
organizáciu mesta (OSS) na rok 2017 v celkovej sume 474 330 Eur, pričom  
dotácia z MPSVaR bola vo výške 141 380 Eur a príspevok z rozpočtu mesta 
predstavoval výšku 332 950 Eur. Osobitne boli rozpočtované dotácie (podľa 
VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií). V roku 2017 išlo 
o dotácie pre: 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa                 46 000 Eur
Telovýchovnú jednotu Slovan Duslo Šaľa               16 000 Eur
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa                  76 500 Eur
Futbalový klub Veča                                         2 650 Eur
Na realizáciu investičných výdavkov schválili poslanci v pôvodnom rozpočte 
prijatie investičného úveru do výšky 400 tisíc Eur s konkrétnym účelom finan-
covania akcie „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 3. etapa“. 
Súčasťou  schváleného rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom 
na roky 2018 a 2019 bolo aj stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré poslanci 
v hlasovaní zobrali na vedomie.

Úpravami sa štruktúra rozpočtu menila nasledovne:                               (v Eur ) 
Rozpočet
Bežné príjmy 
Bežné výdavky 
Rozdiel 
Kapitálové príjmy 
Kapitálové výdavky 
Rozdiel 
Príj. finančné operácie

3. úprava
15 126 700
14 153 538

973 162
465 500

1 463 800
- 998 300
3 592 258

2. úprava
14 840 132
14 003 870

836 262
453 500

1 543 347
- 1 089 847
3 592 258

1. úprava
14 840 132
14 003 870

836 262
188 000

1 277 847
- 1 089 847
 3 592 258

Pôvodný
14 412 634
13 402 999
1 009 635

123 000
1 367 695

- 1 244 695
590 000
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Prvá úprava rozpočtu mesta Šaľa bola na rokovaní dňa 29.6.2017 a bola 
z dôvodu schváleného zvýšenia miezd jednak zamestnancov MsÚ, jednak MsP. 
Zmena rozpočtu sa dotkla tiež oblasti školstva, kde dochádzalo k upresneniu 
výdavkov originálnych a prenesených kompetencií. Zmenou prešli aj výdavky 
v oblasti investícií a osobitné dotácie konkrétne pre Futbalový klub Slovan Duslo 
Šaľa, kde došlo k ich  zníženiu zo 46 tis. na 32 tis. Eur.

K 31. 12. 2017 boli celkové príjmy naplnené v sume 19 199 066 Eur, čo bolo 
plnenie na 100,08 % oproti schválenému rozpočtu. Bežné príjmy v roku 2017 
boli rozpočtované v celkovej sume 15 126 700 Eur a skutočné plnenie bolo v sume 
15 086 194 Eur, čo predstavovalo plnenie na 99,73 % rozpočtu. 
Kapitálové príjmy boli dosiahnuté z odpredaja majetku mesta a z príjmu z grantov 
v celkovej výške 520 618 Eur, čo predstavovalo 111,84 %. Príjmové finančné 
operácie boli naplnené v celkovej výške 3 592 255 Eur, teda 100,00 % plnenie 
rozpočtu. Príjmové finančné operácie boli tvorené príjmom z reštrukturalizácie 
dvoch bankových úverov v sume 3 135 672 Eur. Finančné prostriedky boli použité 
na splatenie týchto dvoch úverov. Súčasťou príjmových finančných operácií boli 
aj prostriedky použité z rezervného fondu. Ten bol  vytvorený zo zostatku prostried- 
kov z roku 2016 v celkovej sume 705 310 Eur a použitý bol vo výške 450 000 Eur. 
Na účte rezervného fondu zostali k 31. 12. 2017 nevyčerpané prostriedky vo výške 
255 451 Eur, ktoré budú použité v roku 2018. Súčasťou príjmových finančných 
operácií boli aj účelovo viazané finančné prostriedky nedočerpané v roku 2016 
vo výške 6 582 Eur. Tieto finančné prostriedky boli v roku 2017 použité na 
konkrétne účely (dopravné žiakom, starostlivosť o nesvojprávnu osobu, vratku 
príspevku za rekonštrukciu strechy ZŠ J. Hollého, opravu krojov, vratku 
nevyčerpaných finančných prostriedkov za chodníky).
Za rok 2017 boli celkové výdavky čerpané v sume 18 444 347 Eur, čo bolo 

Rozpočet
Výd. finančné operácie 
Rozdiel
Príjmi spolu 
Výdavky spolu
Rozdiel

3. úprava
3 338 673

253 585
19 184 458
18 956 011

228 447

2. úprava
3 338 673

253 585
18 885 890
18 885 890

0

1. úprava
3 338 673

 253 585
18 620 390
18 620 390

0

Pôvodný
354 940
235 060

15 125 634
15 125 634

0
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plnenie na 97,30 %. Bežné výdavky  boli k 31. 12. 2017 čerpané vo výške 
13 839 113 Eur, t.j. 97,78 % zo schváleného rozpočtu 14 153 538 Eur. Tieto 
výdavky boli použité na úhradu bežných záväzkov mesta v nasledujúcich 15 
programoch rozpočtu:  
 - Plánovanie, manažment a kontrola  
 - Propagácia a marketing 
 - Interné služby
 - Služby občanom
 - Bezpečnosť, právo a poriadok
 - Odpadové hospodárstvo
 - Komunikácie
 - Doprava
 - Vzdelávanie
 - Šport
 - Kultúra
 - Prostredie pre život
 - Sociálna starostlivosť
 - Bývanie
 - Administratíva
Kapitálové výdavky boli k 31. 12. 2017 čerpané vo výške 1 274 925 Eur, t.j. 
87,10 % zo schváleného rozpočtu 1 463 800 Eur. Predstavovali splátky istiny 
z úverov, ktoré mesto Šaľa splácalo na základe uzatvorených zmlúv; lízingové 
splátky a reštrukturalizáciu bankových úverov. V roku 2017 boli výdavky 
na splátky istín a lízingu vo výške 3 330 310 Eur. Z tejto sumy na splátky istín 
z poskytnutých dlhodobých úverov boli použité finančné prostriedky v sume 
171 333 Eur (čo bol pokles oproti roku 2016 o 163 278 Eur, a to v dôsledku toho, 
že splátky istiny bankových úverov boli realizované len prvých 5 mesiacov, 
potom prebehla reštrukturalizácia úverových zmlúv, súčasťou ktorej bol nový 
splátkový kalendár). Ďalšiu časť výdavkových finančných operácií tvorili 
výdavky na splátky lízingu za automobily zakúpené v roku 2015, celkom v sume 
23 305 Eur. Ostatnú časť výdavkových finančných operácií tvorili splátky dvoch 
reštrukturalizovaných investičných bankových úverov v celkovej sume 3 135 672 Eur. 
Výsledkom  rozpočtového hospodárenia mesta Šaľa za rok 2017 bolo dosiahnutie
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prebytku v rozpočte  vo výške 492 775 Eur, pričom príjmy bežného rozpočtu boli 
plnené vo výške 15 086 194 Eur a výdavky bežného rozpočtu čerpané vo výške  
13 839 113 Eur. Po nich dosiahnutý prebytok  predstavoval 1 247 081 Eur.
V kapitálovom rozpočte s príjmami  520 618 Eur a výdavkami 1 274 925 Eur 
malo mesto schodok vo výške 754 306 Eur.
V príjmových finančných operáciách v sume 3 592 255 Eur a výdavkových 
finančných operáciách v sume  3 330 310 Eur skončilo mesto rok 2017 s kladným 
výsledkom  261 945 Eur. Dosiahnutím celkových príjmov v sume 19 199 066 Eur 
a čerpaním celkových výdavkov vo výške 18 444 347 Eur (čo bolo aj so zahrnutím 
finančných operácií do rozpočtu) skončilo hospodárenie mesta Šaľa v roku 2017 
s kladným výsledkom vo výške 754 719 Eur.14 

Dane a polatky
Na zaplatenie miestnych daní a poplatkov rozosielalo mesto obyvateľom už 
koncom marca dve rozhodnutia. Jedno obsahovalo vyrúbenú daň z nehnuteľnosti 
a daň za psa a druhé rozhodnutie obsahovalo poplatok za komunálny odpad. 
Miestne dane mohli Šaľania  zaplatiť v štyroch rovnakých splátkach. Prvá 
splátka bola splatná do 31. mája. Dane bolo možné uhrádzať buď v hotovosti 
do pokladne MsÚ alebo bezhotovostne,  prevodom na účet mesta. Druhovo 
zostali aj v tomto roku nezmenené. Išlo o daň z nehnuteľností, daň za užívanie 
verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za psa a  poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.
Daň z pozemkov bola stanovená podľa druhu pozemku s ročnou sadzbou pre:
 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,27 %
 b) záhrady 0,80 %
 c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,80 %
 d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb  
  a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,27 %
 e) stavebné pozemky 0,55 %
Daň zo stavieb bola určená za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy podľa  účelu 
využitia stavieb:
 a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

    Zdroj:Výročná správa mesta Šaľa 2017, Oddelenie Ekonomiky a podnikania MsÚ14
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  hlavnú stavbu, 0,266 Eur
 b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  
  hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  
  produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 0,244 Eur
 c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 0,458 Eur
 d) samostatne stojace garáže, 0,764 Eur
 e) stavby hromadných garáží, 0,764 Eur
 f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 0,764 Eur
 g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  
  stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb  
  na vlastnú administratívu, 1,743 Eur
 h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
  a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 
  činnosťou, 2,44 Eur
 i) ostatné stavby, 0,877 Eur
Pri  viacpodlažných stavbách bol pre všetky druhy stavieb určený aj príplatok 
za podlažie vo výške 0,06 Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.
Daň z bytov
Touto daňou bol zdanený každý, aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 
priestoru v bytovom dome, išlo o rôznu  sadzbu, opäť podľa účelu  jeho využitia:
 a) za byty, 0,266 Eur
 b) za nebytové priestory slúžiace ako garáž, 0,764 Eur
 c) za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú  
  činnosť, 1,145 Eur
Daň z ubytovania bola určená jednou sadzbou vo výške 0,60 Eur na osobu a noc. 
Daň za psa
Ročná daň za psa bola stanovená v rozdielnej výške podľa toho, či išlo o bývanie 
v RD alebo v činžiaku, prípadne podľa lokality, v ktorej sa pes choval:
a) v domoch činžového typu      30,- Eur
b) v rodinných domoch          6,- Eur
c) strážny pes v objekte podnikateľského subjektu        6,- Eur
d) v mestských častiach Kilič a Hetméň     3,- Eur
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Mesto Šaľa poskytlo aj oslobodenie od dane za psa pre  držiteľa ŤZP, prípadné 
zníženie dane za psa, ktoré bolo určené osobám starším ako 62 rokov, žijúcich 
v domoch činžového typu, a to o 10,- Eur.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Sadzba poplatku pre poplatníkov bola určená vo výške 0,0754 Eur za jedného 
poplatníka v meste za jeden kalendárny deň. Za množstvový zber v meste pre 
fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby bola stanovená vo výške 0,0096 Eur 
/liter komunálnych odpadov. Sadzba poplatku za množstvový zber drobného 
stavebného odpadu bola určená vo výške 0,015 Eur za 1 kg tohto odpadu.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva bolo jeho osobitné užívanie 
na umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie lešenia, rozkopávky 
verejnej zelene a chodníkov, umiestnenie exteriérového sedenia na pohostinské, 
cukrárenské a reštauračné účely, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie 
mobilného zariadenia slúžiaceho na propagáciu kultúrno - spoločenského podujatia, 
zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií, umiestnenie skládky a na trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Daň bola určená za každý  
aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania, v závislosti od lokality, 
v ktorej sa verejné priestranstvo nachádzalo. V rámci mesta boli určené tri 
kategórie lokalít s rôznymi sadzbami dane:
v  I. kategórii 0,30 Eur
v II. kategórii  0,25 Eur
v III. kategórii 0,20 Eur
Za parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska bola stanovená sadzba 
dane pre osobné auto  0,0636 Eur a pre nákladné  vozidlo a autobus bola sadzba 
dane 0,0605 Eur. Za rozkopávky verejnej zelene a chodníkov bola sadzba 0,30 Eur.
Pri uvedených druhoch a sadzbách za dane a poplatky mesto v roku 2017 
uvažovalo s príjmami vo výške 9 miliónov Eur. V skutočnosti takúto výšku 
nedosiahlo, pretože celkové plnenie ku koncu roka bolo v sume 8 990 185 Eur, 
čo bolo 99,73 % plnenie rozpočtu.
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4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Nízkoprahové denné centrum 
Vďaka ústretovému prístupu primátora mesta Jozefa Belického a vedeniu OSS 
sa Šaľa úspešne zapojila do národného projektu „Podpora vybraných sociálnych 
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“. Od 1. apríla 2017 tak v meste 
pribudla  nová sociálna služba – „Nízkoprahové denné centrum“ (NDC). OSS 
ho otvorila v objekte Krízového centra na Partizánskej ulici v Šali. Projekt bol  
financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného 
programu Ľudské zdroje. Jeho realizácia bola na základe zmluvy o spolupráci 
s Implementačnou agentúrou z prostriedkov MPSVaR SR, podľa ktorej OSS 
získala finančné prostriedky na krytie ceny práce troch zamestnancov centra 
a na čiastočné krytie ostatných výdavkov prevádzky do konca augusta 2019. 
NDC bolo otvorené v pracovné dni týždňa od 8,00 do 18,00 hodiny. Personálne 
bolo obsadené tromi zamestnancami v pracovnej pozícii: odborný garant, odborný 
pracovník a prevádzkový pracovník. V NDC sa poskytovala sociálna služba 
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou bolo jej ohrozenie sociálnym 
vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne 
riešiť svoje problémy. Cieľovou skupinou boli najmä ľudia bez domova z dôvodu:
 • duševných porúch
 • vyrastania  v detských domovoch
 • straty pracovných návykov z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti
 • staroby a nepriaznivého zdravotného stavu
 • opustenosti
 • finančnej insolventnosti z dôvodu závislostí
 • alkoholizmu či toxikománie
NDC poskytovalo aj ďalšie služby ako sociálne poradenstvo a pomoc pri uplat- 
ňovaní práv a právom chránených záujmov, utváralo podmienky na  výdaj 
stravy alebo potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 
Cieľom sociálnej služby v NDC bolo napojenie na existujúce projekty terénnej 
sociálnej práce v meste a ochrana verejného zdravia a poriadku pri realizácii 
opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb v Šali. Zariadenie malo nízko- 
prahový charakter, teda poskytovalo sociálnu službu, ktorá bola pre ľudí  ľahko
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dostupná, uľahčilo im kontakt so sociálnym prostredím a poskytovalo im služby 
v prostredí, pre nich prirodzenom.15

Domovy dôchodcov
Prežitie dôstojnej a príjemnej staroby bolo cieľom jestvujúcich domovov dôchodcov. 
Zodpovední zamestnanci v domovoch dôchodcov v Šali sa usilovali svojim 
klientom zabezpečiť, aby ľudia aj na sklonku života mali pocit istoty pripomínajúci 
rodinnú  atmosféru, hoci trpeli rôznymi chorobami staroby. Boli to zamestnanci, 
ktorí k tomu prispievali najmä svojou strostlivosťou. No častokrát k tomu 
prispeli aj iní. 

Grant  od COOP Jednota
Prostriedkom na podporu jestvujúcich podmienok starým ľuďom v DD Šaľa 
bola aj pomoc spoločnosti COOP Jednota. Filozofiou tejto rovnomennej nadácie 
bolo okrem jej podpory a pomoci aj to, aby sa stala popredným predajcom slovenských 
potravín. Predseda predstavenstva spotrebného družstva v Galante Ing. Július 
Belovič spolu s predsedom predstavenstva COOP Jednoty Slovensko Ing. 
Gabrielom Csollárom  dňa 17. marca 2017 slávnostne odovzdali novému DD 
Šaľa „poukaz v celkovej hodnote 6 900,- Eur“. Tento  finančný dar si prevzala 
riaditeľka DD Šaľa PhDr. Janka Hušvétyová. Použili ich na zakúpenie 
dvoch nevyhnutných prístrojov. Malý trenažér bol významnou pomôckou 
pri cvičení nôh a hornej polovice tela. Dôležitou pomôckou bolo aj hygienické 
zdvíhacie lehátko, ktoré malo elektrické výškové nastavenie a slúžilo pre transfer 
seniorov do vane. Finančná pomoc nadácie COOP Jednota bola  pre DD, 
ale predovšetkým jeho klientov, skutočne neoceniteľná.

Polohovacie postele pre DD Šaľa
Pre novozriadený DD Šaľa bola bezpochyby významná tiež  finančná  dotácia  
MPSVaR SR na podporu projektu „Rozvoja sociálnych  služieb“. Jej výška 
bola 9 tisíc Eur, čo predstavovalo 90 % z celkovej hodnoty projektu so sumou 
14 250,- Eur. Podľa obsahu zmluvy o poskytnutej dotácii boli prostriedky  použité 
na nákup materiálno -technického vybavenia DD, konkrétne 15 kusov elektrických  

    Zdroj:  TASR ,  mynitra.sme.sk a vlastný text15
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polohovateľných postelí s príslušenstvom (posteľ, rošt, antidekubitný matrac, 
inkontinenčná podložka, vzpriamovacia hrazda s hrazdičkou a diaľkový ovládač). 
Antidekubitné matrace s ortopedickými vlastnosťami  obmedzovali vznik 
preležanín. V elektrickom polohovacom lôžku  bolo  možné polohovať opierku 
chrbta, hlavy a dolných končatín, sklon celého lôžka a celkovú výšku lôžka 
od zeme. Hlavným cieľom pri získaní týchto  neoceniteľných postelí bolo vytvoriť 
prostredie zvyšujúce štandard ubytovania a úroveň poskytovania služieb pre 
seniorov v DD. 

Návšteva detí v DD Šaľa
Október sa tradoval ako Mesiac úcty k starším a pripomínal nám, aby sme si 
uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Aj deti z MŠ Budovateľská 
so svojimi pani učiteľkami navštívili 17. októbra 2017 DD na Nešporovej ulici, 
aby starým rodičom zaspievali, zatancovali, zarecitovali a aspoň krátkym 
kultúrnym programom im spríjemnili chvíle v domove. Deduškovia a babičky 
sa veľmi potešili návšteve detí, s milým úsmevom ich sledovali a ešte s väčšou 
radosťou im tlieskali. Deti dôchodcom odovzdali okrem hudobného darčeka aj 
vlastnoručne vyrobený darček pre spomienku na tento významný deň. Odmenou 
im bol šťastný úsmev seniorov a dobrý pocit z vydareného vystúpenia, ktoré 
potešilo srdce aj dušu našich starkých.

Denné centrá seniorov
V meste Šaľa aktívne fungovali tri denné centrá seniorov, ktoré mali charakter 
nielen sociálnych, ale aj kultúrno - spoločenských zariadení. Dve z nich pôsobili 
v Šali (na ulici Hornej a Kráľovskej) a jedno vo Veči (na Narcisovej ulici). 
V jednotlivých centrách aktívne pôsobili ich členovia v hudobnej kapele, v speváckej 
skupine či v spevokole. Okrem aktivít spojených s rôznymi výletmi, návštevami 
divadiel a kultúrnych podujatí  organizovali  besedy, výstavy, karnevaly, podujatia 
k rôznym sviatkom a témam, napr. fašiangy, stavanie mája, Deň matiek, Mesiac 
úcty k starším, Katarínsku zábavu, Silvestrovskú zábavu, Mikulášske posedenia, 
vystúpenia v rámci MDŽ s prevzatou, ale aj vlastnou poéziou a piesňami. 
Venovali  sa ručným prácam a tradíciám, ktoré sa s nimi spájali.
Seniori patrili ku skupine občanov, ktorých kultúrne potreby boli svojím spôsobom
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špecifické. Seniori v meste Šaľa tvorili dve rôzne typové skupiny. Tou prvou boli 
v rámci socializácie aktívne činní seniori. Boli členmi denných centier seniorov 
a zúčastňovali sa  kultúrno - spoločenského diania v meste. Druhú skupinu 
tvorili seniori, ktorí nemali záujem aktivovať sa v denných centrách seniorov 
a títo prevažne ani neprejavovali záujem o kultúrno - spoločenské dianie. Výnimku 
v tomto prípade väčšinou tvorili náštevy kostolov. Aj rôzne mestské organizácie 
boli v kontakte s miestnymi dennými centrami. Poskytovali im možnosť a priestor 
na spoluprácu, možnosť výberu podujatia, o aký by mali záujem a tiež priestor 
pre prezentáciu vlastnej činnosti na podujatiach organizovaných mestom. Medzi 
najčastejšie podujatia organizované pre seniorov v Šali patrili podujatia, v rámci 
ktorých si ich mesto uctilo pri príležitosti ich životného jubilea (75 a viac rokov), 
folklórne a hudobné podujatia v rámci kultúrneho leta a iných väčších podujatí. 
Úspešné boli koncerty v kostole, organizované pri rôznych sviatkoch a príleži-
tostiach (Vianoce, Nový rok ). Seniori však pravidelne navštevovali podujatia, 
ktoré boli určené širokej verejnosti.

Nemocnica v Šali
Od mája tohto roku mala mať Šaľa opäť svoju polikliniku.Patrí pod Nitriansky 
samosprávny kraj ako jeho rozpočtová organizácia. Lekári, z ktorých viacerí 
ordinovali v rôznych častiach mesta, by tak mali byť opäť pod jednou strechou. 
MZ SR potvrdilo, že v Šali bude fungovať aj pevný bod ambulantnej pohotovostnej 
služby pre dospelých i deti.
História polikliniky a bývalej nemocnice Šaľa sa začala písať v roku 1967. 
V roku 2017 oslávila poliklinika 50 rokov od svojho založenia. Stará nemocnica 
v Šali bola založená v roku 1945. Vtedy v Šali ordinovali 2 obvodní lekári 
a 1 zubár. V roku 1955 bolo otvorenie starej nemocnice, ktorá mala 3 oddelenia, 
a to lôžkovú časť detskú, internú a malú pôrodnicu. Spolu to bolo vtedy 65 lôžok. 
Poliklinika mala 2 obvodných lekárov, detskú a ženskú ambulanciu a zubné 
oddelenie. Po niekoľkých rokoch sa služby obyvateľstvu rozrástli o ďalších 
odborných lekárov, a to kožného lekára, chirurga, očného a krčného lekára pre 
11 zdravotných obvodov. Budovala sa aj sanitárna služba a rozšírili sa služby 
obvodných lekárov celej spádovej oblasti. Z historických údajov  sme zistili, 
že v roku 1958 bolo prevedených 131 tisíc ošetrení a lôžková časť ošetrila
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774 pacientov. V  roku 1961 však už  lôžková časť ošetrila vyše 2 400 pacientov, 
čo bolo dôvodom na  položenie základov a výstavbu novej nemocnice, ktorá sa 
začala v roku 1962. V tom istom roku sa uskutočnilo otvorenie a odovzdanie 
novej lekárne, ktorá zabezpečovala služby verejnosti a nemocnici. Napokon 
v roku 1967 začalo otvorenie prevádzky novej polikliniky a nemocnice s investíciou 
za vyše 22 mil. Kčs s celkovým počtom 250 lôžok. V roku 1967 tak vznikla 
v Šali okresná nemocnica. Postupne  od roku 1969 boli zavedené preventívne 
prehliadky žien pracujúcich v závode Duslo Šaľa. Údaje z minulosti uvádzajú, 
že v roku 1971 bolo hospitalizovaných 9 124 pacientov a v roku 1976 bolo 
ošetrených 11 432 pacientov a hospitalizovaných už 11 432.  
Rok 1977 bol rokom 10. výročia otvorenia Nemocnice s poliklinikou Šaľa. 
Nemocnica mala 341 lôžok a plnila úlohu okresnej nemocnice pre 140 000 
obyvateľov, vtedy  ešte  galantského okresu. Rok 1978 ju ešte prezentoval ako 
modernú nemocnicu s poliklinikou, v ktorej vznikol aj  začiatok vysielania 
uzatvoreného televízneho okruhu v Nemocnici s poliklinikou Šaľa  pre účely 
zdravotníckej výchovy pacientov.
Prelom nastal otvorením činností novej nemocnice v Galante v roku 1981. Bol 
to aj pre Nemocnicu s poliklinikou Šaľa prelomový rok, ktorý priniesol zmeny 
dislokácie niektorých oddelení a ich sťahovanie do Galanty. Neurologické oddelenie 
sa presťahovalo do Galanty a v jeho šalianskych priestoroch vzniklo kožné 
oddelenie. Do Galanty prešlo i patologicko - anatomické oddelenie. V jeho 
priestoroch neskôr krátko pôsobilo oddelenie súdneho lekárstva, potom pracovisko 
dialýzy i s nefrologickou ambulanciou. V roku 1996 v rámci pľúcneho oddelenia 
došlo k vyčleneniu 20 onkologických lôžok s presťahovaním celého oddelenia 
do budovy kožného oddelenia, ktoré zaniklo. V budove pôvodného pľúcneho 
oddelenia vzniklo lôžkové psychiatrické oddelenie. Pľúcne oddelenie, spolu 
s onkologickými lôžkami, zaniklo v roku 2004.
V novom miléniu postupne dochádzalo k redukcii lôžok. Postupná redukcia 
lôžok vyvrcholila v roku 2007 zánikom nemocničných oddelení. Jedine interné 
oddelenie sa transformovalo na oddelenie pre dlhodobo chorých. Nemocnica 
s poliklinikou ukončila svoju činnosť už v roku 2008 a odvtedy  ju prevádzkovala 
nezisková organizácie Forlife Komárno. Ale v roku 2010 aj toto oddelenie 
definitívne ukončilo svoju činnosť. Okres Šaľa, ktorý mal 52 780 obyvateľov,
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zostal bez nemocnice aj polikliniky. Občania pociťovali deficit v lekárskej starost- 
livosti a mali obrovské problémy, pretože v nemocnici v Galante ich nechceli 
veľmi ošetrovať, lebo išlo o iný kraj. Chorí mali ďaleko do Nitry aj do Nových 
Zámkov. Keď v roku 2010 skončila v Šali nemocnica s poliklinikou, ktorú 
do roku 2017 prevádzkovala spomínaná nezisková organizácia, časť lekárov 
z nej  odišla alebo si našli ambulancie v rôznych kútoch mesta. Pacientom 
nezostávalo nič iné, ako chodiť za lekármi, najmä špecialistami do niekoľko 
kilometrov vzdialených miest, alebo obiehať doktorov po Šali, čo bol problém 
najmä pre starších ľudí. Priestory bývalej nemocnice zostali nevyužívané 
a chátrali, priestory mali prenajaté iba niekoľkí lekári, zatiaľ čo ostatní ordinovali 
na iných miestach (často aj v nevyhovujúch stiesnených priestoroch) v rámci 
mesta. Okrem ambulancií, roztrúsených po celom meste, ľudia pociťovali ako 
negatívum aj nedostatok viacerých špecialistov (kardiológ, neurológ či onkológ).  
Vo svojom katastri mesto malo ešte jednu polikliniku, ale tá bola od mesta 
vzdialená cca päť kilometrov. Bola to Poliklinika Duslo, ktorá bola zriadená 
predovšetkým pre zamestnancov spoločnosti Duslo, a.s. To boli vážne dôvody, 
na základe ktorých NSK plánoval budovu polikliniky opraviť. Obnovená 
poliklinika by mala takúto „turistiku“ po meste skončiť. Nové zariadenie  malo 
fungovať v  priestoroch bývalej Nemocnice s poliklinikou v Šali a vzniknúť mala 
samostatná organizácia s názvom Poliklinika Šaľa. Prelomové ukončenie 
tohto nežiadúceho stavu nastalo práve v roku 2017. 
NSK svojím uznesením zo dňa 27. marca 2017 vydal zriaďovaciu listinu pre 
Polikliniku Šaľa so sídlom na Nemocničnej ulici. Dňa 1. mája v roku 2017 
vznikla rozpočtová organizácia NSK, ktorá  spravovala jeho majetok. Mala 
licencie na prevádzkovanie Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých 
a Ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Sekretariát riaditeľstva 
slúžil ako miesto na podanie podnetov a sťažností ohľadne fungovania rozpočtovej 
organizácie Polikliniky Šaľa. Do novozvolenej funkcie riaditeľa nastúpil 15. júna 
2017 Ing. Boris Jordanov, ktorý bol vo výberovom konaní vybratý z troch 
kandidátov (Ing. Róbert Baros, Ing. Boris Jordanov a Mgr. Ladislav Papp). 
Zastupiteľstvo NSK schválilo návrh na jeho vymenovanie na svojom 31. riadnom 
zasadnutí.
Nový riaditeľ začal v júni 2017 vykonávať funkciu riaditeľa zdravotníckeho 
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zariadenia, do ktorého NSK plánoval investovať 1,8 milióna Eur plus hnuteľný 
majetok v hodnote 1,3 milióna Eur. Poskytovaná mala byť zdravotná starostlivosť 
pod jednou strechou približne 53 tisícom obyvateľov. Okrem obnovy samotného 
zariadenia sa počítalo aj s okolitou úpravou parkovísk. K prívetivému okoliu 
polikliniky prispelo v roku 2017 aj mesto Šaľa spolu s členmi z OZ Petra Bošňáka 
a ďalšími dobrovoľníkmi vybudovaním a sústavnou starostlivosťou o nemocničný 
park, súčasťou ktorého bolo detské ihrisko so zeleňou a Babičkiným dvorom 
s mini zoo.16

   Zdroj: Pravda 08.04.2017 a  NSK16
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5.  Školstvo a vzdelávanie

Detské jasle (DJ)
 V roku 2017 prevádzkovali svoju činnosť v Šali jedny mestské DJ a tri súkrom-
né. Mesto Šaľa bolo zriaďovatelom DJ, ktoré pôsobili na Nešporovej ulici.

 - DJ  „Lienka“
Zriaďovateľom mestských jaslí bolo mesto Šaľa. Boli zariadením sociálnych 
služieb, nemali právnu subjektivitu a boli organizačnou súčasť OSS mesta Šaľa. 
Poskytovali počas zamestnania či štúdia rodičov výchovnú starostlivosť deťom 
vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Denný režim bol prispôsobený potrebám 
dieťaťa podľa jeho veku. Deti boli vedené k samostatnosti pri jedení, osvojovali 
si a upevňovali hygienické návyky. Vedúcou bola Mgr. Andrea Kováčová.

 - Detský svet Marie Montessori
Súkromné zariadenie „Detský svet Marie Montessori“ sídlilo na Feketeházyho 
ulici v Šali.Propagovali v ňom výchovné metódy Marie Montessori, spočívajúce 
v samostatnosti i pomoci dieťaťu, aby sa vedelo orientovať vo svete, v ktorom 
žije, ale aj v podpore kreativity detí, ich túžby ukázať, čo všetko dokážu a vedia.

 - DJ „Srdiečko“
Detské jasle „Srdiečko“ bolo zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa. Nachádzalo sa v tichej, ľahko dostupnej lokalite mesta Šaľa na ulici 
J. Palárika. Poskytovalo komplexnú starostlivosť prednostne o detičky vo veku 
od 1 do 3 rokov. V zariadení dbali o citlivý adaptačný program. Ich prístup bol 
založený na rešpektovaní individuality každého dieťatka  v snahe vytvárať 
dôveru, rodinné prostredie a priateľskú atmosféru v úzkej spolupráci s rodičmi.

 - DJ  „Anjelik“ 
Detské jasle „Anjelik“ prevádzkovala súkromná spoločnosť so sídlom v Šali. 
Súkromné detské jasle mali vytvorený výchovno - vzdelávací program pre deti 
od 6 mesiacov do 3 rokov a sídlili v novopostavenom modernom priestore na 
Hlbokej ulici v Šali. Poskytovali  dennú starostlivosť deťom s počtom zamest-
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nancov od  3 do 4 v závislosti od počtu detičiek. Ich snahou bola spokojnosť 
a dosahovanie pokrokov u detí počas celého roka.

Materské školy (MŠ)
V meste pôsobilo 10 materských škôlok, z ktorých 3 boli súčasťou základnej 
školy, a teda nemali právnu subjektivitu. Zvyšné vystupovali ako samostatné 
právne subjekty. Deväť zriadilo mesto Šaľa ako svoje rozpočtové organizácie 
a jedna bola súkromná .

 - MŠ pri ZŠ Bernolákova, sídlila v Šali - Veči
V troch triedach bolo 53 detí, ktorých výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 
7 pedagogických zamestnancov. Riaditeľkou ZŠ s MŠ bola Mgr. Janka  Tóthová 
a jej zástupkyňou pre MŠ bola Mgr. Katarína Zimmermann. Materská škola 
poskytovala celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, 
deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi 
výchovno - vzdelávacími potrebami. Okrem poskytovania výchovy a vzdelávania 
bežnej populácii detí v 2 bežných triedach poskytovala aj predprimárnu výchovu 
a vzdelávanie deťom s poruchami autistického spektra, a to v jednej špeciálnej 
triede. Dialo sa tak na základe Školského štátneho vzdelávacieho programu 
s názvom Cesta do života.

 - MŠ Budovateľská, Šaľa
V troch triedach ju navštevovalo 67 detičiek. MŠ zabezpečovala vzdelávanie 
ako samostatná rozpočtová organizácia mesta s počtom 7 pedagogických  zamest- 
nancov a 5 nepedagogických. Riaditeľkou školy bola Eva Reháková. Prioritou 
a dlhodobým cieľom MŠ bola výchova a vzdelávanie zamerané na zdravie 
dieťaťa, podporované pohybom, ochranou a poznávaním prírody a životného 
prostredia s rešpektovaním detskej osobnosti a originality. Jej snahou bolo 
tvarovanie a maximálne dosahovanie kvalitnej a modernej predprimárnej 
vzdelanosti. Školský vzdelávací program “Skôr než pôjdem do školy“ posktytoval 
deťom miesto, kde mal každý človek pocit, že k nemu patrí, bol predmetom 
záujmu a starostlivosti, kde každý jedinec bol primerane a dostatočne oceňovaný 
za svoje kvality, cítil sa bezpečne, čo malo napomáhať rastu a rozvoju osobnosti  
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tak, aby bol všetkým, čím len môže byť vďaka svojmu telesnému a duševnému 
potenciálu. 

 - MŠ Družstevná, Šaľa
Zabezpečovala vzdelávanie a výchovu v 4 triedach pre 91 detí. Počet pedagogických 
zamestnancov bol 9 a 1 školský logopéd. Vo funkcii riaditeľky školy  pôsobila 
PaedDr. Dagmar Mesárošová. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizovala 
podľa školského vzdelávacieho programu „Ja a môj svet“, ktorý vychádzal 
z práva detí so zameraním na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predo- 
všetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Výučba 
bola realizovaná pomocou riešení konkrétnych problémov, prácou v skupinách, 
manipuláciou s predmetmi, názornými pomôckami a pod. Podporovaná bola 
samostatnosť a iniciatíva detí s návrhmi ich vlastného riešenia. MŠ spoločne 
s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre participovala 
na projekte ERASMUS+. Tiež bola zapojená do programu Školské mlieko a Školské 
ovocie.

 - MŠ Hollého, sídlila v Šali - Veči
Bola jednou z najväčších MŠ v meste s počtom detí 187. Riaditeľkou bola Irena 
Vargová. MŠ realizovala edukačný proces podľa Školského vzdelávacieho 
programu „Svet okolo mňa“ a aktívne realizovala vlastné projekty, zamerané 
na ľudové tradície, literárnu, dopravnú a počítačovú gramotnosť, ale aj na pohybový 
program počas celého roka. Prebiehalo to v úzkej spolupráci s rodičmi, s CPPPaP, 
ZUŠ, CVČ, policajným zborom a ZŠ.

 - MŠ pri ZŠ Jozefa Murgaša, Šaľa
Počas školského roka pracovala so 40 škôlkármi v dvoch triedach. O ich výchovu 
sa starali 4 pedagogickí zamestnanci a 1 nepedagogický zamestnanec. Riaditeľom 
ZŠ bol PhDr. Rudolf Kuklovský a zástupkyňou riaditeľa pre MŠ bola Ingrid 
Swietyová. Triedy sa nachádzali priamo v budove ZŠ v samostatnom oddelení 
so samostatným vchodom. Keďže bola zriadená nedávno, triedy boli zrekon- 
štruované, vybavené novým nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami. 
Jej výchovno - vzdelávací proces bol plánovaný, organizovaný a realizovaný 
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podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Farebný svet”. MŠ poskytovala okrem 
možnosti realizovania rôznych druhov pohybových aktivít a inej krúžkovej 
činnosti aj preventívnu logopedickú starostlivosť deťom s poruchami výslovnosti, 
komunikácie a zreteľnosti reči, ktorú zabezpečoval školský logopéd dvakrát 
mesačne. Pretože poloha MŠ bola v blízkosti rieky Váh, deti častými návštevami 
jeho okolia spoznávali prírodu a prostredie, v ktorom žili. Spolupracovala 
s Detskou farmou ,,Humanita” z neďalekej  Kráľovej nad Váhom. Deti oboz- 
namovali s hospodárskymi zvieratkami a s vidieckym prostredím hospodárskeho 
dvora. Podporovalo to hlavne prirodzenú detskú zvedavosť pri bádaní a skúmaní 
a zážitkové učenie.

 - MŠ Okružná, Šaľa
V tomto školskom roku MŠ navštevovalo 83 detí v 4 triedach. Počet pedago- 
gických zamestnancov bol 9 a nepedagogických 6. Riaditeľkou MŠ bola  Mgr. 
Ľubica Hippová. MŠ mala priznanú právnu subjektivitu. Budova školy bola 
rozložená do 5 pavilónov s rozsiahlym školským dvorom vybaveným množstvom 
preliezok s 2 multifunkčnými zostavami. Pracovala so školským vzdelávacím 
programom pod názvom „Dieťa ako dúha“, ktorý bol všestranne zameraný na 
podporu zdravého životného štýlu, dopravnú  výchovu. Mali založené aj vlastné 
maňuškové divadielko, ktoré hrali každé dva týždne. Deti sa učili zdravému 
životnému štýlu, rozvíjaniu počítačovej a literárnej gramotnosti.

 - MŠ 8. mája, Šaľa
Výchovno - vzdelávací proces 88 detí v 4 triedach zabezpečovalo 10 pedagogických 
zamestnancov. Dlhoročnú riaditeľku školy Beatu Sobotovú vystriedala po jej 
odchode do dôchodku, presne 1. januára 2017, PaedDr. Žanetan Gužíková. 
Pod jej vedením škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie prostredníctvom 
školského vzdelávacieho programu „Pestrofarebný detský svet“.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania bolo dosiahnuť optimálnu sociálno 
- citovú úroveň detí ako základ na  vzdelávanie v ZŠ a na život v spoločnosti. 
Cieľom rozvoja MŠ bolo zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť 
aktívnou pohybovou činnosťou a vnímať šport ako súčasť svojho životného štýlu. 
Okrem ostatných súčastí výchovy realizovali tiež výučbu anglického jazyka. 
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 - MŠ P. J. Šafárika, Šaľa
Medzi prevádzkové stálice šalianskych MŠ patrila práve škôlka na ulici P. J. 
Šafárika, pretože jej vznik sa datoval do minulého storočia (rok 1979). S počtom 
4 tried a 83 detí patrila k stredne veľkým. Jej prevádzku zabezpečovalo 16 zamest- 
nancov, z toho bolo 9 pedagogických a 7 nepedagogických. Ako riaditeľka v škole 
pôsobila Danka Molnárová. Od roku 2014 mala MŠ zriadenú štvrtú triedu 
– elokované pracovisko v priestoroch školskej budovy na Družstevnej ulici. Triedy 
plnili funkciu herne i spálne zároveň. Školský vzdelávací program „Hra je naša 
kamarátka" bol zameraný na popularizáciu čítania prostredníctvom besied 
s cieľom rozvíjať najmä záujem detí o čítanie, poznávanie kultúrneho dedičstva 
rodného mesta a dôležitosť vzťahov v rodine. V rámci svojich činností MŠ 
napĺňala mnohé národné projekty a programy, ako napríklad elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva,  projekt Aktivizujúce metódy vo 
výchove, Recyklohry, Školská knižnica, Chceme dýchať čistý vzduch a mnohé 
ďalšie.

 - MŠ pri ZŠ Petra Pázmánya, Šaľa
MŠ pôsobila pri ZŠ Petra Pázmánya a poskytovala vyučovanie v maďarskom 
jazyku. Mala 1 elokovanú triedu so sídlom na Družstevnej ulici v Šali. V triede 
bolo 16 detí a 2 pedagogickí zamestnanci. Kontaktnou osobou pre MŠ bola  
Andrea Mészárosová. Poskytovala deťom celodennú a podľa záujmu zákonných 
zástupcov i poldennú starostlivosť. Rodinné prostredie vytváralo zoskupenie 
detí od 3 do 6 rokov. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná na základe 
Školského vzdelávacieho programu s názvom „Tajomné kráľovstvo II“ so zame- 
raním na ľudové tradície, zdravý životný štýl, environmentálnu a ekologickú 
výchovu, počítačovú, literárnu a dopravnú gramotnosť. Niektoré podujatia  
realizovala v úzkej spolupráci so ZŠ a so zákonnými zástupcami detí. Obdobne 
ako ostatné MŠ v meste realizovala environmentálnu a ekologickú výchovu  
a programy na podporu zdravia, ako napríklad Mliečny program a Ovocie 
a zelenina do škôl. V elokovanej triede MŠ bola realizovaná celková rekonštrukcia 
sociálnych zariadení a boli osadené nové certifikované prvky detského ihriska. 
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 - MŠ Detský svet Marie Montessori
Jediná súkromná MŠ v Šali poskytovala výchovu, starostlivosť a opateru pre deti 
vo veku od 2,5 do 6 rokov. Jej snahou bolo vytvoriť pre deti miesto plné zážitkov 
a poskytnúť to najlepšie pre ich štart do života. Počas celého roka (vrátane letných 
prázdnin) poskytovala komplexnú, celodennú a poldennú starostlivosť o dieťa 
počas bežnej prevádzkovej doby. Ponúkala deťom jazykovú prípravu, ktorá 
prebiehala dvakrát do týždňa v anglickom a v nemeckom jazyku. MŠ sídlila 
v novopostavenej budove, ktorá mala zabezpečené pre zimné obdobie podlahové 
kúrenie a v lete klimatizáciu. Pre rodičov organizovali priebežné i jednorázové 
tematické prednášky zamerané na osobný rozvoj, napríklad na zdravú výživu, 
homeopatiu, detského pediatra a mnoho iných.

Všetky MŠ v našom meste sa  v rámci edukačného procesu aktívne i pasívne 
zapájali do spoločenského a kultúrneho diania v meste. Prostredníctvom spolu- 
práce s jednotlivými inštitúciami, ako aj vlastnými aktivitami podporovali kultúru 
a umenie  v našom meste. V jednotlivých materských školách mohli deti rozvíjať 
svoje vedomosti, aktivitu a talent v rôznych krúžkoch. Niektoré  boli realizované 
v spolupráci s CVČ alebo boli v réžii samotných MŠ. Deti predškolského veku 
vo všetkých MŠ v meste mali možnosť navštevovať pohybové krúžky - futbalový, 
tanečný krúžok, krúžok moderného tanca, ľudového tanca, mažoretiek, výtvarný 
krúžok, krúžok tvorivej dramatiky, krúžok šikovných rúk, krúžok origami a pod. 
V rámci vlastných aktivít, ako aj aktivít ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste 
Šaľa, sa MŠ často zapájali s vlastným programom do vystúpení pre rodičov 
a verejnosť, do výtvarných súťaží, vystúpení pre dôchodcov alebo  pre darcov krvi. 
Súčasťou neformálneho vzdelávania a prehlbovania pozitívneho vzťahu k umeniu 
a kultúre boli aj možnosti MŠ zapájať sa do podujatí, ako boli napríklad karne- 
valy, akadémie, besiedky a oslavy, púšťanie šarkanov, maľovanie na chodník, 
Z rozprávky do rozprávky, zimné radovánky, interaktívna dopravná súťaž Frčka 
na ceste, ale aj Medzinárodný deň detí, Mikuláš, fašiangy a pod. V rámci 
celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“ sa aj do tejto formy  podpory zdravia 
zapojili niektoré MŠ.
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Základné školy (ZŠ)
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa výchovu a vzdelávanie detí v roku 2017 
v meste poskytovali 3 základné školy s materskou školou a 4 samostatné základné 
školy. Pri každej z nich fungovali aj školské kluby. Voľnočasové aktivity v meste 
zabezpečovalo centrum voľného času a základná umelecká škola.

 - ZŠ Bernolákova, Šaľa
Jedna z najstarších ZŠ v Šali prvýkrát otvorila svoje brány 1. septembra 1966. 
Od školského roku 2016 prišlo k splynutiu ZŠ a MŠ, čím vznikol nový právny 
subjekt s názvom ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa. V tomto roku pôsobila 
s počtom 9 tried, v ktorých bolo 127 žiakov. Riaditeľkou školy bola Mgr. Janka 
Tóthová a viedla pedagogický zbor v zložení: 11 pedagogických zamestnancov, 
2 vychovávateľky (z toho 1 na 50% úväzok), 3 asistenti učiteľa (z toho 1 na 30% 
úväzok) a 1 školský psychológ (na 50% úväzok). Škola sa dlhodobo zameriava 
na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy, anglického jazyka. V rámci 
regionálnej výchovy viedie žiakov k poznaniu histórie, súčasnosti i tradícií  
kultúrneho bohatstva nášho regiónu. Žiaci v 7. ročníku mali v rámci Školského 
vzdelávacieho programu „Učíme sa hrou“ zaradený predmet Mladý záchranár. 
Žiaci sa zapájali do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží. 
Škola získala vzdelávací balíček pre výchovného poradcu (elektronické a tlačené 
manuály k diagnostickým metódam), softwér k zisťovaniu potenciálu osobnosti 
jedinca - COMDI, knižné publikácie - odborné metodiky. Získala licenciu pre 
učiteľov a žiakov pre štandardné testovanie žiakov všetkých ročníkov. V rámci 
projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie 
predmety získala interaktívnu tabuľu, projektor, notebook a sadu reproduktorov, 
aby sa v ZŠ  uskutočnila obsahová prestavba vzdelávania  s využitím inovatívnych 
foriem a metód výučby.
Žiaci v školskom klube „Večianske veveričky“ sa zapájali do  výučby enviro- 
mentálnej výchovy a tvorivé riešenia a postrehy každoročne úspešne prezentovali 
na celoslovenskom stretnutí Envitalent. Škola sa zapojila do projektu s celo- 
európskou pôsobnosťou s programom Drogová prevencia. Zameraním školy 
bolo aj vyučovanie informatiky. Žiaci sa spolu s učiteľmi úspešne zapojili 
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do národného projektu  „Inkluzívne vzdelávanie“. V rámci národného projektu 
„Gramotnosť v základnej škole“ sa realizovala krúžková činnosť zameraná na 
rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Získané vedomosti 
a zručnosti prezentovali žiaci pri práci na rôznych projektoch. Škola organizovala 
dni otvorených dverí, športové soboty, akadémie, karneval na ľade, fašiangy.
Mo�om ZŠ Bernolákovej sa stala myšlienka Dona Miguela Angela Ruiza: 
„Robme všetko, ako najlepšie vieme“. 

- ZŠ Jána Hollého, Šaľa
Zameranie školy vystihovala charakteristika školského vzdelávacieho programu 
s názvom „Cesty do sveta poznania“. V ZŠ prebiehala výučba v 18 triedach 
s počtom 372 žiakov. Počet oddelení ŠKD bol 4. Pedagogických zamestnancov 
v počte 27 a 13 nepedagogických zamestnancov viedol jej riaditeľ Mgr. Ján Minár. 
Od jej vzniku je otvorenou školou v oblasti záujmových aktivít a v oblasti telesnej 
výchovy a športu so zameraním na hádzanú a športovú streľbu. Zameriava sa 
na vyučovanie cudzích jazykov, na posilnenie výučby slovenského jazyka 
a literatúry, matematiky, informatiky, fyziky, chémie, geografie, biológie a dejepisu. 
Veľký dôraz kládlo vedenie školy aj na popoludňajšiu záujmovú činnosť s charak- 
teristikou výchovného programu ZŠ a ten znel: „Hrou za poznaním, tvorivosťou, 
pohybom a priateľstvom“. Neoddeliteľnou súčasťou práce v ŠKD bolo vedenie 
detí k zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej úcte a pomoci, empatii a radosti 
z času stráveného mimo vyučovania. Medzi silné stránky ZŠ rozhodne patrili 
športové úspechy na majstrovstvách Slovenskej republiky. Stali sa viacnásobní 
majstri Slovenskej republiky v hádzanej a športovej streľbe.
Škola realizovala výchovno - vzdelávacie aktivity pre žiakov so špecifickými 
vývojovými poruchami učenia, spolupracovala so školským  špeciálnym  peda- 
gógom. Existencia 12 odborných učební (z toho 7 interaktívnych, 2 výpočtové, 
2  jazykové, 1 s tabletami a 1 multimediálna s knižnicou) umožňovala žiakom 
vysokú odbornosť vyučovania. 

 - ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka Šaľa
ZŠ mala vytvorených 24 tried s počtom žiakov 421. Pedagogický zbor so 47 
zamestnancami viedla riaditeľka školy Mgr. Jarmila Husáriková. ZŠ bol  v roku 
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2008 prepožičaný čestný názov ZŠ Jozefa Cígera Hronského. Okrem dvoch 
telocviční, veľkého a pekného areálu bolo dominantou športoviska zrekon- 
štruované trávnaté futbalové ihrisko. Výrazným prvkom v areáli bolo novo- 
vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré škola získala vďaka finančnej podpory 
mesta Šaľa a Úradu vlády SR. Triedy v 5.–9. ročníku boli vybavené kamerovým 
systémom, ktorý sa nachádzal aj vo vstupných priestoroch školy a tiež v teloc- 
vičniach. Žiaci si obľúbili hudobné zvonenie, ktoré nahradilo predchádzajúce 
klasické zvonenie. K odbornej  výbave ZŠ patrili tri počítačové učebne, tabletová 
učebňa s dvadsiatimi tabletmi a ďalšou interaktívnou tabuľou. Využívali sa 
nielen vo vyučovacom procese, ale aj v záujmovej činnosti žiakov. V ZŠ sa 
zriadila nová školská knižnica, ktorá v spolupráci so spoločnosťou AMAZON 
bola vybavená elektronickou čítačkou kníh. V roku 2017 sa v spolupráci so 
zriaďovateľom zmodernizovalo osvetlenie všetkých priestorov školy. V tomto 
školskom roku pribudla v škole aj nová jazyková a fyzikálna učebňa. V škole 
pracuje sedem oddelení ŠKD. ZŠ J. C. Hronského od svojho začiatku niesla 
prívlastok jazyková, čo sa odrazilo v školskom vzdelávacom programe „Šanca 
pre všetkých“. Posilnili sa hodiny anglického a nemeckého jazyka, pričom 
anglický jazyk sa učili povinne všetci žiaci od 1. ročníka. Vzdelávanie podporovali 
exkurziami do Rakúska a viacdňovými pobytmi v Anglicku.
Žiaci vynikajúco reprezentovali svoju školu a mesto v rôznych predmetových 
olympiádach v rámci mesta, okresu či kraja, pekné výsledky dosahovali aj 
v športových súťažiach. Dosiahnuté dobré výsledky zaraďovali školu už viac 
rokov na popredné miesta v rámci mesta, okresu i kraja. V testovaní deviatakov 
boli žiaci ZŠ pravidelne lepší ako celoslovenský priemer. V testovaní z matematiky 
získali 1. miesto a v testovaní zo slovenského jazyka 1. miesto nielen medzi 
šalianskymi školami, ale aj v rámci okresu. Rovnako úspešní boli aj žiaci v celo- 
slovenskom testovaní piatakov T5. Bohatá bola aj mimoškolská činnosť. 
V škole pracovalo 20 krúžkov s rôznym zameraním, zúčastňovali sa plaveckých 
kurzov, škôl v prírode, lyžiarskeho a snowbordingového výcviku, výletov, 
exkurzií a pod. Budúci rok bude už dvadsiaty školský rok, čo sa v samostatných 
triedach učitelia venujú vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 
V súčasnosti ich  bolo 85. Výber žiakov realizovalo CPPPaP v Šali prostred- 
níctvom testov. V posledných rokoch sa škola zapojila do mnohých projektov 
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na podporu inovatívnych vzdelávacích metód. Národný projekt Aktivizujúce 
metódy vo výchove, národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie 
pre všeobecné vzdelávacie predmety, národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva, národný projekt – Komplexný poradenský 
systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javovv školskom 
prostredí, národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov v základnej škole, 
národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania a ďalšie. Škola bola úspešná
v projekte „V základnej škole úspešnejší“, ktorý bol  financovaný zo zdrojov EÚ. 
Vďaka nemu škola pre žiakov získala nielen ďalších asistentov učiteľa, ale aj 
špeciálneho pedagóga. ZŠ pravidelne organizovala podujatia pre deti MŠ a dni 
otvorených dverí pre rodičov predškolákov.

 - ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša,  Šaľa
Základnú školu chakterizoval školský vzdelávací program „Moderná škola 
– cesta za poznaním“.  Bola to najväčšia ZŠ v meste, mala  28 tried s počtom 
žiakov 604. V ŠKD bolo 8 oddelení s počtom 257 detí. Celkový počet zamest- 
nancov bol 74, z toho pedagogických 53 a nepedagogických 21. ZŠ mala dlho- 
dobo nastavené svoje priority, medzi ktorými boli triedy so zameraním na mate- 
matiku, informatiku  a prírodovedné predmety (5.–9. roč.), ale aj implementácia 
výučby informatiky v rámci primárneho vzdelávania. Patrila k nim aj výučba 
cudzích jazykov a špeciálna trieda (spoločne I. a II. stupeň ZŠ) pre ľahké mentálne 
postihnutie žiakov, využívanie inštitútu asistenta učiteľa či podporu športových 
aktivít. Žiaci ZŠ s odborným prispením jej učiteľov vydávali školský časopis 
„Murgaško“. Škola disponovala priestormi pre špeciálne, odborné učebne biológie, 
chémie, fyziky, mala 4 učebne informatiky (pre I. a II. stupeň), učebňu cudzích 
jazykov (I. stupeň) a 2 učebne cudzích jazykov (II. stupeň), učebňu etickej výchovy, 
multimediálnu učebňu a učebňu technickej výchovy. Zriadených mala niekoľko 
odborných kabinetov, skladov učebníc a učebných pomôcok. Bola jedinou 
vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, ktorá vlastnila 
licencie na elektronické testovanie žiakov (Testovanie 9). Žiaci školy dosahovali 
nadpriemerné výsledky v externých testovaniach piatakov a deviatakov. Dlho- 
dobo výraznú úspešnosť  dosahovali žiaci ZŠ J. Murgaša v rámci okresných, 
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krajských a celoslovenských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží 
(matematická, biologická, technická, chemická, geografická, dejepisná biblická 
olympiáda, olympiáda v SJL, ANJ, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, 
Slávik Slovenska, športové súťaže a pod.). Výsledky žiakov radili školu v rámci 
hodnotenia Nitrianskeho kraja, resp. Inštitútu pre ekonomické a sociálne 
reformy (INEKO) k popredným vzdelávacím inštitúciám. Škola sa pravidelne 
zapájala do viacerých aktivít: separovaný zber papiera (spolupráca s firmou 
EISEN s.r.o. Šaľa), separovaný zber bateriek - „ZbieramBaterky.sk“ (spolupráca 
s firmou INSA, s.r.o.), projekt  MsP  „Správaj sa normálne“, Deň narcisov 
(spolupráca s OZ Liga proti rakovine), Deň Zeme, Svetový deň vody, Európsky 
týždeň proti drogám, projekt Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska „Biela 
pastelka“, projekt „Podpora konzumácie ovocia a zeleniny v školách“, Deň 
knižníc, Polícia očami detí, Svetový deň duševného zdravia, TAK TALK týždenný 
konverzačný kurz pre žiakov v ANJ, resp. British Council Slovensko - možnosť 
vykonania Cambridge English skúšok žiakmi školy (škola oficiálnym partnerom 
uvedenej inštitúcie – program Advantage).

 - ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska Šaľa
Základná škola Ľudovíta Štúra sídli na  Pionierskej ulici a v Šali patrí k naj- 
starším pôsobiacim ZŠ. V tomto roku ju v 22 triedach navštevovalo 413 žiakov. 
Riaditeľkou školy bola  Mgr. Lídia Muráriková a škola mala 38 pedagogických 
zamestnancov. ZŠ poskytovala vzdelávanie  a výchovu podľa dvoch školských 
programov. Vzdelávací program s názvom „Myslime, tvorme a učme sa" posky-
toval primárne vzdelávanie žiakom 1.-4. ročníka a nižšie sekundárne vzdelávanie 
žiakom 5.-9. ročníka. Výchovný program školského klubu detí s názvom 
„Úsmev a spokojnosť“ pripravoval široké možnosti zmysluplného a zaujímavého 
využitia času žiakov. Ich cieľom  bolo rozvíjanie zručností žiakov s využitím  
inovačných  a tvorivých  metód vyučovania a zážitkového učenia. Škola pod-
porovala predmety prírodovedného zamerania, ponúkala vyučovanie štyroch 
cudzích jazykov, bohatú ponuku záujmových krúžkov, prácu v projektoch, odborné 
interaktívne učebne techniky, 2 počítačové učebne, dokončenie chemicko-biologického 
laboratória. Spolupracovala s CPPPaP, MŠ a miestnymi klubmi dôchodcov. 
V ZŠ pôsobil špeciálny pedagóg a pedagogickí asistenti. Ako jedna z mála škôl
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si zachovala prítomnosť školského zubára v budove ZŠ. Kvalitné výsledky 
v celoštátnom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka dosiahli žiaci v matematike 
a v slovenskom jazyku a literatúre, dokonca lepšie percento úspešnosti ako bol 
celoslovenský priemer. Úspešní boli v predmetových  olympiádach, vo vedomostných 
súťažiach - Expert, Hypericum, Envirotázniky, Čaro chémie, ale aj v speváckych 
súťažiach - Slávik Slovenska,Talent, Spievam po francúzsky a vo výtvarných 
súťažiach. Prezentovali sa v recitačných súťažiach - Šaliansky Maťko J. C. 
Hronského, Hviezdoslavov Kubín a v súťaži literárnej a umelecke tvorivosti 
Literárny Kežmarok. Škola sa cieľavedome venovala výchove mladých športovcov, 
najmä v hádzanej a priebežne v atletike a kolektívnych športoch. Súčasťou práce 
žiakov a pedagógov školy bola ich účasť v celoslovenských projektoch: „Škola 
podporujúca zdravie“, UNICEF – „Škola priateľská k deťom“, „Detský čin roka“, 
„Strom života“, ale tiež v medzinárodných projektoch, ako bol projekt „eTwinning“. 
ZŠ Ľ. Štúra zaznamenala úspech vytvorením  vlastných projektov školy ako: 
„Poznávame históriu svojho regiónu“,„Zelenou učebňou bližšie k sebe“,„V základnej 
škole úspešnejší“. Spolupracovala v oblasti profesijnej orientácie so strednými 
školami v meste. Medzi významné aktivity patrili metodické dni fyziky a chémie 
za účasti lektorov z UKF v Nitre a predsedníčky Asociácie učiteľov chémie na 
Slovensku.

 - ZŠ  s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa
Škola svojou profiláciou bola zameraná na rozšírené vyučovanie prírodovedných 
predmetov a orientovaná na zachovanie kultúrneho dedičstva národnostnej 
menšiny. Riaditeľkou ZŠ s MŠ bola Mgr. Katarína Dohányosová  a zástupkyňou 
pre MŠ Andrea Mészárosová. ZŠ mala 9 tried so 178 žiakmi, ktorých výchovno 
- vyučovací proces zabezpečovalo 19 pedagogických zamestnancov a 1 špeciálny 
školský pedagóg. Sídlila v historickej budove v centre mesta, ktorá bola postavená 
v roku 1906. Súčasťou školy bol školský klub detí, výdajňa pre školskú jedáleň 
a jednotriedna MŠ s elokovanou triedou na Družstevnej ulici v Šali. Disponovala 
jednou odbornou učebňou výpočtovej techniky, jazykovou učebňou a dielňou. 
Jej cieľom bolo formovať deti v oblasti komunikácie, rozvíjať kompetencie v oblasti 
informatizácie, počítačovej  a digitálnej gramotnosti žiakov a regionálnych znalostí. 
ZŠ sa pravidelne zapájala do viacerých projektov, ktoré podporovali realizáciu 
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cieľov výchovno - vyučovacieho procesu. Žiaci dosahovali dobré výsledky 
v predmetových olympiádach, v postupových súťažiach a v testovaniach. V škole 
bolo 9 záujmových krúžkov, ktoré ponúkali žiakom voľnočasové a mimoškolské 
aktivity, možnosť exkurzií a výletov. Na podporu zdravého vývoja žiakov sa 
pravidelne organizoval plavecký výcvik, lyžiarsky kurz a škola v prírode. Projektom 
„Sladkosti závislosťou“ bolo snahou školy obmedziť nosenie sladkostí žiakov 
do školy, ktoré nahrádzali ovocím a zeleninou. Úlohou projektu „Adamko 
hravo - zdravo“ bolo viesť deti k zdravému životnému štýlu. Environmentálny 
projekt bol zameraný na získanie nových poznatkov o ochrane životného prostredia 
hravou formou. ZŠ sa zapojila aj do projektu „Veselé zúbky“ za podpory a spolu- 
práce s DM drogériou, ale aj do mliečneho programu a programu Ovocie a zelenina.

Základné školy v meste Šaľa poskytovali svojim žiakom okrem vzdelávacieho 
a výchovného procesu rôzne možnosti prezentácie a rozvíjania svojich schopností 
v mimoškolskej činnosti prostredníctvom krúžkov. Deti mali možnosť v jednotlivých 
školách navštevovať spevácky krúžok, rozhlasový krúžok, výtvarný krúžok, 
mediálnu výchovu, dramatický a divadelný krúžok, folklórny krúžok, ručné 
práce, krúžok šikovných rúk, tvorivé dielne, čitateľsko - mediálny krúžok, hudobno 
- pohybový krúžok, hudobné hry. Žiaci ZŠ sa zapájali do rôznych recitačných, 
literárnych a speváckych súťaží, medzi ktorými bol pre svoju obľubu a popularitu 
doma i vo svete najznámejší Šaliansky Maťko, ale  bol to tiež Hviezdoslavov 
Kubín, Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko, Slávik Slovenska či Európa 
v škole. Školy organizovali i vlastné podujatia podporujúce vzťah detí k športu 
či umeniu, spolupracovali s Mestskou knižnicou Jána Johanidesa, CVČ, ZUŠ, 
MsKS. Organizovali tvorivé dielne, besedy, akadémie, karnevaly, výstavy, 
podujatia v rámci špecifických sviatkov - k Medzinárodnému dňu detí, Mikulášu, 
fašiangov, Veľkej noci, Halloweenu a Vianoc. Taktiež pripravovali podujatia 
na podporu rodiny, ako boli stretnutia so starými rodičmi, Deň matiek, Deň 
otcov, koncerty v dome dôchodcov a pod.
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Centrum voľného času Šaľa (CVČ) 
Centrum voľného času sídli na ulici M. R. Štefánika v Šali. Vroku 2017 
vo funkcii riaditeľa CVČ pôsobil Ing. Michal Malárik a jeho zástupkyňou 
bola Mgr. Alena Demková. Interní  zamestnanci CVČ na čele s jeho vedením 
zabezpečovali činnosti a pracovali až v 73 svojich krúžkoch. Aktívnu záujmovú 
činnosť viedli aj externí zamestnanci, a to v 7 záujmových krúžkoch. Celkový 
počet členov  v záujmových útvaroch bol neuveriteľných 1310, z ktorých bolo 
1060  detí do 15 rokov.
Školské zariadenie CVČ zabezpečovalo výchovno - vzdelávaciu, záujmovú 
a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Jeho osobitosť 
spočívala v tom, že malo celoročnú prevádzku, teda vypĺňalo voľný čas aj počas 
školských prázdnin. V CVČ sa organizovali súťaže žiakov základných a stredných 
škôl, no súčasne  poskytovalo metodickú a odbornú pomoc v práci s deťmi počas 
ich voľného času. CVČ usporiadalo v našom meste celkom 203 podujatí. Veľmi 
boli obľúbené medzi obyvateľmi, o čom svedčila aj široká účasť verejnosti na 
každom z nich. Najviac akcií bolo realizovaných v sobotu a v nedeľu. Podstatná  
časť z nich bola práve z oblasti kultúry a umenia. Prevažne mládež inklinovala 
ku krúžkom informatiky. Bohato navštevované boli športové krúžky, ale aj 
rôzne aktivity pre rodičov s deťmi. CVČ vo veľkej miere spolupracovalo so všetkými 
školami v našom meste. Medzi projekty a programy CVČ patrili: DETSKÝ 
SVET VEDY A TECHNIKY, partnerstvo a predstavenia s Divadlom MATERINKY 
a Divadlom ASI, výstavy v Galérii FOCESA, príprava publikácie STOROČNICA 
DIVADLA V ŠALI, výstava ZÁHADY TELA a ďalšie kultúrno - spoločenské podujatia 
organizované v spolupráci s MsKS Šaľa.

Základná umelecká škola v Šali  (ZUŠ)
Mesto Šaľa bolo zriaďovateľom aj ďalšieho veľmi dôležitého školského zariadenia 
- ZUŠ. Riaditeľstvo ZUŠ sídlilo v hlavnej budove na Kukučínovej ulici spolu 
s jej hudobným odborom. Výtvarný a literárno - dramatický odbor sídlil v jednej 
z historických budov nášho mesta na Hlavnej ulici. Tanečný odbor využíval 
priestory MsKS a CVČ. Riaditeľom školy bol  akad. soch. Milan Jančovič 
a jeho zástupkyňou  bola Mgr. Nora Valentínová. Personálne bola ZUŠ 
obsadená 38 zamestnancami, z ktorých boli 4 nepedagogickí. V školskom roku
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2016/2017 boli z pedagogických zamestnancov dvaja pedagógovia na dohodu. 
65 - ročná tradícia školy, aj vzhľadom na jej  výhodnú polohu v centre mesta, 
lákala každoročne záujem o štúdium vo všetkých odboroch nielen Šaľanov, ale  
i záujemcov z okolitých obcí. Žiakmi ZUŠ sa mohli stať aj nadané deti v pred- 
školskom veku, pre vekovo pokročilejších ponúkali štúdium pre dospelých. Posky- 
tovala základné umelecké vzdelanie a profesionalitu pedagógov, čoho výsledkom 
boli dobré výsledky v príprave žiakov na stredné, vysoké umelecké a pedagogické 
školy, súťaže, výstavy, koncerty či regionálne kultúrne podujatia. Škola  využívala 
29 učební,v ktorých umelecké vzdelanie nachádzalo 716  žiakov. 
V najstaršom hudobnom odbore sa vyučovala hra na klavíri, keyboarde, 
akordeóne, husliach, viole, violončele, gitare–akustickej, elektrickej aj basovej, 
ďalej na flaute, trúbke, klarinete a bicích nástrojoch. Okrem hry na hudobných 
nástrojoch sa  vyučoval klasický a moderný spev, kompozícia a predmet Hudba 
a počítač. Vyučovanie prebiehalo individuálne a skupinovo. Individuálne 
vyučovanie bolo zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi v 17 hudobných 
učebniach. Na skupinové vyučovanie bola určená učebňa hudobnej náuky, 
vybavená audiovizuálnou technikou (CD prehrávač, plazmový televízor, inter- 
aktívna tabuľa s dataprojektorom). Inšpiráciou pre umelecký rozvoj žiakov 
boli aj návštevy koncertov v Slovenskej  filharmónií a predstavení v SND 
v Bratislave.
Z  umeleckých odborov bol najpočetnejší výtvarný. Vyučovanie bolo zamerané 
na rozvoj tvorivosti a na spoznávanie spektra výtvarných techník (kresba, maľba, 
grafika, keramika, fotografia, email, smalt, práca s textilom). Žiaci často 
vystavovali svoje diela v školskej galérii.       
Najmladší spomedzi odborov bol literárno – dramatický. Žiaci v ňom mohli  
rozvíjať svoje prirodzené  a kultivované  vyjadrenia v sociálnej a umeleckej 
komunikácii.  
Tanečný odbor navštevovali žiaci v priestoroch MsKS, CVČ a tiež  v elokovanom 
pracovisku v ZŠ J. Hollého vo Veči. V tomto školskom roku bola rozšírená 
paleta vyučovacích predmetov o balet, hip – hop, ľudový tanec a moderný tanec. 
Najmä pre mladé dievčatká boli veľmi atraktívne mažoretky pre pravidelné 
účinkovanie na podujatiach organizovaných mestom. 
ZUŠ sa podieľala na príprave podujatí organizovaných v meste a uskutočňovala 
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aj vlastné koncerty, výstavy a divadelné predstavenia, ako boli spoločné vystúpenia 
odborov ZUŠ: „Koncert pre kráľovnú“ zameraný na barokovú hudbu, „Z rozprávky 
do rozprávky“ a pod. Pedagógovia ZUŠ organizovali mnohé  triedne koncerty,  
pravidelne  absolventské koncerty, ale aj  veľmi obľúbené výchovné koncerty  
pre MŠ,  koncerty populárnej hudby a spoločné koncerty detí a rodičov. Súčasťou 
činnosti a prezentácie ZUŠ boli večery povestí, prednesy poézie a prózy, divadelné 
predstavenia a vystúpenia pre seniorov.

Stredné školy (SŠ)
 -  Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali (GJF)
Gymnázium Juraja Fándlyho sídli na Školskej ulici vo vynovenej historickej 
budove. Riaditeľom školy bol PaedDr. Vladimír Takáč a zástupyňou Mgr. 
Milana Egriová. S počtom 22  pedagogických zamestnancov  bolo snahou GJF 
zabezpečiť čo najlepšie výchovno - vzdelávacie výsledky vo všetkých predmetoch 
štvorročného gymnázia, gymnázia s osemročným štúdiom a gymnázia s päť- 
ročným štúdiom s druhým vyučovacím jazykom francúzskym. Práve posledná 
menovaná zložka školy bola v školskom roku 2017/2018  schválená zriaďo-
vateľom, ktorým bol NSK, so schváleným počtom 25 žiakov v triede. V kritériách 
na prijatie do prvého ročníka bolo okrem úspešného absolvovania prijímacej 
skúšky aj to, aby uchádzač nebol súbežne žiakom inej SŠ. Na zabezpečení chodu 
školy pracovalo 13 nepedagogických zamestnancov, z nich boli 9 technicko 
- hospodárski a 4 zamestnanci ŠJ.
V školskom roku 2017/2018 bol celkový počet žiakov školy 251. Na štvorročnom 
gymnáziu študovalo 182  študentov, pričom 5  z nich bolo zdravotne znevýhod-
nených na základe odporúčania CPPPaP. Počet žiakov osemročného štúdia 
bol 48 a z dôvodu zdravotného znevýhodnenia si dvaja vyžadovali špeciálny 
výchovno-vyučovací proces. Do prvého bilingválneho ročníka s päťročným 
štúdiom s druhým vyučovacím jazykom francúzskym bolo prijatých 21 žiakov.
Cieľom a poslaním GJF bol hlavne jeho rozvoj s postupným prechodom od tradičnej 
na modernú školu s novými metódami a formami práce. Škola sa usilovala 
dosiahnuť čo najlepšie výchovné a vzdelávacie ciele prostredníctvom širokej 
škály voliteľných predmetov. Vytvárala konverzácie cudzích jazykov, spoločensko 
- vedné semináre zo slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, matematiky,
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biológie, chémie, fyziky či seminár z informatiky pre technikov. Škola rozšírila 
voliteľné predmety o semináre, osobitne pre maturantov z matematiky a fyziky. 
V školskom roku 2016/2017  a nasledovnom  2017/2018 sa na GJF začalo 
postupne realizovať niekoľko projektov. Išlo predovšetkým o projekt na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Bola to 
„Rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične a vybavenie telocvične“. Ďalej 
projekty s 95% spolufinancovaním NSK, najmä projekt „Objekt telovýchovnej 
a záujmovej činnosti“ v celkovej výške 231 903,30 Eur, ale tiež projekt spolu- 
financový s Úradom vlády SR na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým 
trávnikom a mantinelmi, na ktorom sa gymnázium podieľalo sumou 1 999,67 Eur 
z celkových nákladov 37 993,73 Eur. V roku 2017 to bol taktiež projekt na 
vybavenie školskej jedálne pracovným zariadením.
Výsledky svojich študentov GJF prezentovalo na verejnosti na internetovej 
stránke školy, príspevkami do novín, ako boli Slovo Šaľanov, Žurnál  Galantsko 
- šaliansky, Súkromný podnikateľ, Pravda. Študenti sa pravidelne zúčastňovali 
dobročinných zbierok Biela pastelka, Deň narcisov, Venuj úsmev, Deň 
nezábudiek, Liga proti rakovine. Neazabudnuteľnými boli pre nich najmä 
stužkové slávnosti, imatrikulácie, Deň otvorených dverí, besedy a súťaže pri 
príležitosti Dní mesta Šaľa, súťaže medzi triedami o najlepší guľáš, súťaž 
o putovný pohár riaditeľa školy GJF alebo jazykový pobyt vo Weimare. 
Gymnázium uskutočňovalo školské kolá olympiád vo všetkých predmetoch, 
ale dosahovalo aj úspešné umiestnenia na krajskej úrovni. Organizovalo oslavy 
Dňa študentov, lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline a turistiku na Králikoch, 
ďalej  exkurzie žiakov do Planetária v  Hlohovci, na Bradlo, Košariská, Arborétum 
v Mlyňanoch, Oswienčim-Krakow a pod. Nezastupiteľné miesto vo výchove 
mladej generácie mali aktivity, ktoré smerovali k protidrogovej prevencii, projekt 
„Drogový pes“, ale aj beseda o antikoncepcii a plánovanom rodičovstve. Z pravi- 
delne navštevovaných exkurzií to bola účasť najmä na veľtrhu vysokých škôl 
v Bratislave a prehliadka Národnej rady SR v rámci predmetu náuka o spoločnosti.  
- Spojená škola, Nivy Šaľa
Zriaďovateľská  pôsobnosť Spojenej školy patrí, tak ako pri všetkých SŠ v Šali, 
pod NSK. Riaditeľkou  školy bola  Ing. Anna Keseliová a zástupkyňou riaditeľky  
bola  Ing. Zuzana Tóthová.
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Spojenú školu so sídlom na ulici Nivy v Šali - Veči tvorili 3 organizačné zložky: 
 - Stredná priemyselná škola
 - Stredná odborná škola 
 - Obchodná akadémia
Spojená škola mala celkový počet 53 zamestnancov. Z toho bolo 40 pedagogických 
a 13 nepedagogických (5 THP,  ostatní zamestnanci 4, školská jedáleň a kuchyňa 
- 4 zamestnanci). Vedenie aj v tomto školskom roku riešilo situáciu s nedostatkom 
kvalifikovaných majstrov odborného výcviku tak, že na niektoré tematické časti, 
napr. chemické laboratórium a zváranie, si zabezpečovali odborníkov z praxe 
alebo dôchodcov. Odborný výcvik žiakov škola realizovala jednak vo svojich 
priestoroch, ako aj mimo nich.
Veľmi významným projektom školy bol každoročne organizovaný „Kontraktačný 
veľtrh cvičných firiem“. Spojená škola, Nivy sa už po  ôsmykrát stala orga-
nizátorom kontraktačného dňa cvičných firiem v priestoroch estrádnej sály Domu 
kultúry v Šali, ktorý sa realizoval pod záštitou odboru vzdelávania a kultúry, 
Úradu NSK, Slovenskej asociácie cvičných firiem v Bratislave a mesta Šaľa. 
Cvičná firma tvorila voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku a fungovala ako efektívne 
prepojenie teoretickej výučby s praxou. Spájali sa teoretické vedomosti z odborných 
predmetov: ako podniková ekonomika, účtovníctvo, výpočtová technika s ich 
aplikáciami a žiaci mali možnosť pri obchodovaní využiť i cudzí jazyk. Vďaka 
tejto práci si študenti zvyšovali samostatnosť  pri práci, naučili sa vzájomne 
komunikovať, pracovať v tíme, rozvíjať  kreativitu, podnikateľské zručnosti, 
osvojovali si zodpovednosť za včasné a kvalitné splnenie úloh. Žiaci svoju činnosť 
prezentovali aj na celoslovenských a medzinárodných stretnutiach, zúčastňovali 
sa veľtrhov a kontraktačných dní v rámci školy, Slovenska a zahraničia. Zaujímavá 
bola účasť žiakov školy na rôznych olympiádach. Medzi nimi boli: olympiáda 
v slovenskom pravopise, ktorej cieľom bola súťaž v písaní diktátu; na Gymnáziu 
vo Vrábľoch sa zúčastnili krajského kola olympiády ľudských práv, kde si 
študenti stredných škôl vo vedomostnom kvíze overili poznatky z oblasti práva, 
ústavy, ľudských práv; zúčastnili sa tiež krajského kola olympiády v slovenskom 
jazyku a literatúre v Nových Zámkoch; vybraní žiaci Spojenej školy sa zapojili 
do súťaže EXPERT GENIALITY SHOW 2016/2017. Úspechy sprevádzali žiakov 
školy aj na jazykových olympiádach z nemeckého a anglického jazyka, ale aj na
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rôznych športových súťažiach SŠ, medzi nimi napríklad aj Vianočný turnaj 
vo futsale. Pri príležitosti Dňa študentstva vyhodnocovali predchádzajúci školský 
rok v súťaži „Najlepší prospech, dochádzka, športovec, reprezentácia a študent 
roka“. „Zvýšenie kompetencií elektrotechnikov a chemikov na európskom trhu 
práce“ bolo témou workshopu v rámci medzinárodného projektu Erasmus, ktorého 
sa žiaci školy zúčastnili v rámci výmenného pobytu. Na záverečnom vyhodnotení 
získali medzinárodne uznávaný  Europass moblity a certifikát. Medzi voľnočasové 
aktivity patrili aj pravidelné divadelné predstavenia, ktoré boli vhodnou do- 
plňujúcou pomôckou na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, 
ktorých sa študenti radi zúčastňovali. Do organizovanej činnosti žiakov patrilo 
tiež množstvo záujmových krúžkov, organizovaných  školou v spolupráci s CVČ 
Šaľa, mestom Šaľa či inými organizáciami a občianskymi združeniami v okrese 
Šaľa. 
Začiatkom roka 2017 sa uskutočnila na Spojenej škole, Nivy významná návš- 
teva podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý si pre žiakov 3. a 4. ročníka 
pripravil  prednášku na tému „Bezpečnosť na internete, vplyv informatizácie 
na mladých ľudí“.
V školskom roku 2016/2017 škola uskutočňovala nábor žiakov aj do nedo-
statkových odborov: chemik operátor, strojný mechanik,elektromechanik – silno- 
prúdová technika a obrábač kovov, ale i do ostatných odborov, ako mechanik 
strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 
mechanik elektrotechnik. Spoločnosť Duslo, a.s. poskytovala žiakom organizačnej 
zložky SOŠ od prvého ročníka pravidelné mesačné podnikové štipendium, 
pracovné oblečenie, obuv a ďalšie ochranné pomôcky na praktické vyučovanie, 
bezplatné stravovanie v škole a na odbornom výcviku. Odmeňovali ich za prácu 
počas odborného výcviku, boli platené letné brigády, dostávali odmeny i za 
najlepšie koncoročné vysvedčenie. Nebolo výnimkou ani uzatvorenie pracovnej 
zmluvy už počas štúdia, čím absolventi získali istotu zamestnania po skončení 
štúdia v blízkosti domova bez nutnosti cestovania.
 - Stredné odborné učilište Šaľa (SOU)
Ako najstaršia stredná škola v Šali si určite zaslúži pár riadkov o jej bohatej 
histórii. S ohľadom na pôvodný poľnohospodársky charakter nášho regiónu 
vznikla potreba  odborne sa venovať poľnohospodárstvu. Preto už v roku 1904
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bola v Šali založená  Roľnícka škola. Po roku 1945 sa z nej stala nižšia roľnícka 
škola so všeobecným zameraním. V roku 1953 bola zriadená poľnohospodárska 
majstrovská škola. O 8 rokov neskôr v roku 1960 otvorili  v Šali l. ročník štvor- 
ročného štúdia a škola sa premenovala na Strednú poľnohospodársko-technickú 
školu (SPTŠ). Jej prvým riaditeľom sa stal Ing. Ján Humpl. V roku 1965 
bol na školskom majetku založený chov dostihových koní. Napriek tomu, že škola 
bola úspešná, v roku 1968 sa začalo s jej likvidáciou. V priestoroch umiestnili 
ZDŠ, ĽŠU, sobášnu sieň. V roku 1970 bola SPTŠ zrušená. Namiesto nej 
vzniklo poľnohospodárske učilište. V školskom roku 1975/76 sa na učilišti 
zriadil nový odbor, a to chovateľ koní a jazdec z povolania, ktorý bol jediný s týmto 
zameraním na Slovensku. Učilište si svojpomocne vybudovalo priestory pre 
teoretické vyučovanie administratívnu budovu, krytú jazdiareň, nové učebne, 
laboratórium. V roku 1979 bolo otvorené aj  štúdium popri zamestnaní. 
Od školského roku 1980/81 sa škola stala stredným odborným učilišťom (SOU). 
Okrem odborov, zaoberajúcich sa chovom koní a  poľnohospodárstvom, sa 
v školskom roku 2005/2006 zaviedla výuka učebných odborov: kuchár, čašník 
a v školskom roku 2006/2007 odbor kaderník/čka. Absolventi odborov čašník, 
servírka mohli pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu v odbore spoločné 
stravovanie. V roku 2008 bol zmenený názov školy na "Stredná odborná 
škola Šaľa". Zriaďovateľom  SOŠ v Šali so sídlom na Štúrovej ulici bol NSK. 
Riaditeľkou školy bola Ing. Magdaléna Birnšteinová a zástupkyňou školy pre 
teoretické vyučovanie Ing. Lívia Szabóová. V roku 2017  mala spolu 40 zamest- 
nancov - 21 pedagogických a 19 nepedagogických, z ktorých boli 2 upratovačky 
a 4 zamestnankyne  ŠJ. V škole študovalo 191 žiakov v 9 triedach. V školskom 
roku 2016/2017 škola otvorila  študijný odbor  chov koní a jazdectvo a v 3 nových 
učebných odboroch denného štúdia - kuchár, kaderník, čašník a servírka aj 
nadstavbové štúdium. SOU navštevovali žiaci z rôznych regiónov Slovenska, 
disponovalo školským internátom, ktorého hlavným vychovávateľom bol 
Mgr. Ivan Vaško. Kapacita školského internátu bola stanovená  na 48 miest 
a v školskom roku 2016/2017 bolo ubytovaných 42 žiakov. Z toho bolo až 
38 dievčat a 4 chlapci. Na internáte pôsobili 3 vychovávatelia a 1 nepedagogický 
zamestnanec. Výška úhrady ubytovaného žiaka bolo 20,- Eur. Ubytovaní žiaci 
počas školského roka pracovali  v  jazdeckom, voltížnom i basketbalovom krúžku. 
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Aktivity a účasť žiakov SOU boli bohaté. Patrili k nim klusácke dostihy poníkov 
v spolupráci so Závodiskom štátny podnik Agrosalón Nitra, Medzinárodná 
výstava poľnohospodárskej technológie, Agrofilm Nitra,Hubertova jazda 
v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach, odborná exkurzia na pokusné kukuričné 
políčka Sagroup s.r.o. Šaľa, ale aj prezentácia školy na vianočných trhoch mesta 
Šaľa, parkúrové preteky či dostihy poníkov v Šuranoch. Prínosné pre ďalšie 
uplatnenie boli pre žiakov Deň otvorených dverí, Burza SŠ v DK Šaľa, Medzi- 
národné stretnutie žiakov o pohár predsedu NSK za účasti krajín, okrem SR 
aj Rakúska, Maďarska a Írska. Bol to aj poľnohospodársky veľtrh SŠ v Ivánke 
pri Dunaji a účasť žiakov školy na Medzinárodných dostihoch v pražskej 
Chuchli.
Prezentácia aktivít školy sa realizovala prostredníctvom tlače v Župných ozvenách, 
Slove Šaľanov, Nitrianskych novinách, Galantsko-šalianskom žurnále, regio- 
nálnej televízii Krea. Keďže SOU malo zameranie na chov koní, dosahovalo 
dobré výsledky v tomto smere na krajských, národných a medzinárodných súťažiach. 
Umiestnenie v klusáckych dostihoch poníkov v Cene SŠ Ivánka pri Dunaji 
(1.a 3. miesto), parkúrové preteky v Zlatých Moravciach do 90 cm (2.a 3. miesto), 
úspešní boli aj v drezúrnych pretekoch  na Cene Heraldika (2. miesto). Projekty, 
do ktorých bola škola zapojená, sledovali skvalitňovanie vzdelávania a moder- 
nizácie výučby na SOU. 

Všetky SŠ v našom meste ponúkali študentom rôzne možnosti mimoškolskej 
realizácie. Okrem rôznych exkurzií (literárno - historicko - poznávacích, exkurzií 
do Mestskej knižnice Jána Johanidesa a Oblastného archívu) boli súčasťou ponuky 
na SŠ v meste Šaľa aj rôzne krúžky (žurnalistický, literárnovedný, biblický, krúžok 
slovenského jazyka a literatúry, dejiny filmového umenia). Študenti sa taktiež 
zúčastňovali  rôznych súťaží, z ktorých mnohé boli súčasťou kultúrneho vzdelávania 
a podporovali tvorivosť, vzdelanie a talent študentov. Bezpochyby k nim patrili: 
Hviezdoslavov  Kubín, Štúrovo pero, Plagát roka, Prečo som na svete rád/rada, 
Biblická olympiáda, súťaž Poznaj slovenskú reč, olympiáda v slovenskom 
pravopise či olympiáda slovenského jazyka. Samozrejmé boli aj návštevy divadiel 
a iných kultúrnych ustanovizní.
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6. Kultúra

Miestna a regionálna kultúra patrila vždy k významnej súčasti kultúrneho 
dedičstva, vzdelanosti, historického povedomia a vlastenectva občanov Slovenskej 
republiky. Rozvoj kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva v našom meste bol 
a vždy bude nenahraditeľným bohatstvom kultúrnej úrovne Šaľanov. Kultúra 
predstavovala trvalé hodnoty tvorivej činnosti našich ľudí. Medzi tých, ktorí 
trvalo pôsobili v kultúrnej oblasti, patrilo mesto Šaľa a jeho inštitúcie, prioritne 
Mestské kultúrne stredisko, referát pre kultúru a šport MsÚ, SŠÚ, Mestská 
knižnica Jána Johanidesa. Medzi tvorcov a šíriteľov kultúry v meste určite patrili 
aj škôlky, školy a školské zariadenia ako  ZUŠ či  CVČ. Nezastupiteľné miesto 
v rôznych oblastiach záujmovo - umeleckej činnosti mal aj súkromný sektor. 
V meste pôsobilo množstvo občianskych združení, spolkov, záujmových skupín, 
ktoré svojimi aktivitami ako hudba, tanec, divadlo, film, literatúra a knižná 
kultúra, výtvarné umenie, architektúra prispievali k realizácii kultúry v meste. 

Súčasťou kultúrneho dedičstva boli aj pamätihodnosti, ktoré mali pre  mesto 
historickú, ale aj kultúrnu hodnotu. Mesto Šaľa evidovalo 27 pamätihodností 
a 5 kultúrnych pamiatok. Evidované boli vo VZN číslo 14 z roku 2011, v ktorom 
si mesto upravilo aj postup pri nakladaní s nimi. V zozname kultúrnych pamiatok 
v meste Šaľa možno nájsť Renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity Antiochijskej, 
Dom ľudového bývania, sochu sv. Juraja, trafostanicu ako súčasť bývalého 
mlyna a elektrárne, ale tiež  pamätihodnosti, medzi nimi neskorobarokový kostol 
vo Veči, Súsošie Svätej Trojice, sochy sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána 
a sv. Vendelína, kaplnka sv. rodiny, sv. Jozefa a kaplnka Feketeházyovcov, 
jaskyňa Lurdskej Panny Márie, pomník padlým vojakom v I. a II. svetovej vojne. 
Patrili k nim i budovy rímskokatolíckeho farského úradu, Gymnázia Juraja 
Fándlyho, ZŠ s MŠ Petra Pázmánya, Harmincova budova, budova bývalého 
vodoregulačného družstva (dnes ZUŠ), Maďarský dom Jánosa Feketeházyho, 
ale aj objekty železničnej stanice, železničného mosta, židovského cintorína 
či chránený strom - lipy malolistej.  Kultúru nášho mesta tvorili i významné 
osobnosti a na ich počesť boli nainštalované pamätné tabule Jozefovi Miškovičovi 
Sellyeimu, Jánošovi Feketeházymu, Ladislavovi Gresznárykovi, pamätná 
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tabuľa venovaná 130. výročiu založenia Matice slovenskej, na počesť zaniknutej 
židovskej náboženskej obce bola pamätná tabuľa  venovaná obetiam holokaustu. 
Mesto svojim občanom pripomínalo aj novodobú históriu umiestnením pamätnej 
tabule, pripomínajúcej 15. výročie súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom 
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Mesto Šaľa bolo nositeľom aj nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré určovalo 
kultúrnu rozmanitosť jeho regiónu, v podobe ľudových tradícií, zvykov, obyčajov, 
nárečia, čo sa zachovalo do dnešných dní prostredníctvom  folklóru, v  ľudových 
tancoch a piesňach.

Mestské kultúrne stredisko Šaľa (MsKS)
Patrilo k hlavným kultúrnym zariadením samosprávy mesta Šaľa a organizátorom 
celomestských kultúrno – spoločenských podujatí a záujmovo – umeleckej činnosti. 
Organizačne bolo začlenené do organizačnej štruktúry MsÚ v Šali. Súčasne bolo 
spoluorganizátorom kultúrnej spolupráce s družobnými mestami a patrila mu 
aj organizačná a manažérska činnosť pre FS Šaľan a DFS Šaľanček. MsKS 
tvorili samotný Dom kultúry Šaľa (DK), Kultúrny dom vo Veči (KD) a Kultúrne 
stredisko Večierka v Šali (KS).MsKS zabezpečovalo prevádzku kina a miestneho 
amfiteátra. Svojou činnosťou, ale aj  spoluprácou s krajskými a národnými 
kultúrnymi inštitúciami, spoluprácou s občianskymi združeniami a záujmovými 
skupinami prispievalo k zvyšovaniu kultúrneho povedomia občanov. 
MsKS na svoju činnosť vyžívalo viacúčelové sály v DK (divadelnú sálu, kinosálu, 
estrádnu sálu, bábkovú sálu) a  priestory učební pre konanie kurzov i skúšok. 
Rovnako malo k dispozícii viacúčelovú sálu KD vo Veči, viacúčelové priestory 
v KS Večierka a priestory amfiteátra. Medzi hlavné aktivity MsKS patrili tvorivo 
– zábavné popoludnia pre deti a rodičov, podujatia pre školské kluby, pre MŠ 
a ZŠ alebo rôzne  súťaže na miestnej, okresnej i celoslovenskej úrovni. Častými 
aktivitami boli tanečné zábavy pre generácie všetkých vekových skupín, rôzne 
výstavy, podujatia pre deti počas jarných a letných prázdnin, športové a tanečné 
kurzy. Neoddeliteľnou súčasťou podujatí bolo každoročné stavanie mája, orga- 
nizovanie miestnych slávností, vianočných trhov. Všetky by sa dali zaradiť  
medzi tradičné kultúrne prejavy, ktorými si ľudia pripomínali zvyky predkov
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z príležitosti významných sviatkov:adventu, Vianoc, Veľkej noci i hodov. 
V kultúrnom dome pracoval  aj dámsky klub a venoval sa záujmom  žien rôznych 
vekových kategórií. Organizovali sa tam klubové stretnutia diabetikov, ale aj 
ľudí, ktorí vyhľadávali nutričného terapeuta alebo iného špecialistu.
MsKS často využívalo priestory mestskej ŠH, keď kapacita jeho vlastných  priestorov 
nebola postačujúca. Patrili k nim veľké kultúrne podujatia a koncerty populárnej 
slovenskej i zahraničnej hudby v našom meste. Mega úspech zaznamenala 
najúspešnejšia rocková skupina v histórii slovenskej populárnej hudby ELÁN, 
ktorá pre návštevníkov odohrala v minulom roku unikátne vystúpenie v ŠH. 
V roku 2017 bolo kultúrnym unikátom vystúpenie skupiny TUBLATANKA 
s programom „33 rockov“, ktorý odohrala v rámci svojho československého 
turné pri príležitosti  „Kristových rokov“ jej pôsobenia na hudobnej scéne. 
Spojenie športového a kultúrneho vyžitia bolo príjemnou podporou kultúrneho 
života  obyvateľov. Príkladom takého spojenia bola aj súťaž pod názvom „UKÁŽ, 
ČO VIEŠ“, ktorú MsKS pravidelne usporadúva každý rok v ŠH. Vedomostná 
súťaž bola určená pre žiakov a študentov šalianskych škôl. Zostavená bola 
z vedomostných, tanečno - športových a zábavných kôl. Účelom podujatia bolo 
zábavnou formou prehĺbiť a zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi, študentami, 
učiteľmi a organizátormi, zvýšiť záujem mládeže o kultúrno - spoločenský 
a športový život v našom meste, oboznámiť  ju s históriou mesta a hodnotami 
kultúrneho dedičstva Slovákov.

MsKS, pod záštitou primátora mesta Šaľa, sa už tradične stalo hlavným orga- 
nizátorom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 
ZLATÁ PRIADKA. Aj v máji 2017 bolo vyhlasovateľom Národné osvetové centrum 
Bratislava z poverenia MK SR a MŠVVaŠ SR. Spoluusporiadateľmi boli 
mesto Šaľa, NSK, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Okresný úrad Nitra - odbor 
školstva, ZUŠ, CVČ a SŠÚ Šaľa. Na 46. ročníku  tohto celoštátneho „unikátu 
detskej tvorivosti“ súťažilo 16 detských divadelných súborov s najúspešnejšími 
inscenáciami zo Slovenska. Na záver vystúpil ako hosť Zlatej priadky Divadelný 
krúžok ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Srbska s inscenáciou Deti z Pavlovskej 
ulice. Detskí herci, vedúci a režiséri súborov  absolvovali trojdňový divadelný
maratón a organizátori pre nich pripravili bohatý sprievodný program, ako boli
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tvorivé dielne, divadelný workshop Cesta k metafore s deťmi staršieho školského 
veku. Pre deti si študenti Katedry bábkarskej tvorby VŠMU pripravili predstavenia 
s workshopom a tvorivé dielne. Pred DK namaľovali veľkorozmerné pútače deti 
zo ZUŠ Šaľa. Pri otvorení a závere podujatia naživo zahrali festivalovú zvučku, 
deti si aj odmoderovali celý priebeh súťaže a prehliadky. Predstavenia okrem 
odbornej poroty hodnotili deti z Fóra Zlatej priadky (žiaci zo základných škôl 
v Šali) a navrhli Cenu detskej poroty. Festivalový denník Zlatej priadky Listy 
detskej Tálie uverejňoval každý deň postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, 
ale aj hodnotenia detí z Fóra Zlatej priadky. Na facebookovej stránke Zlatej priadky 
boli každý deň zverejnené videoreportáže z predchádzajúceho dňa o priebehu 
prehliadky.
Odbornou  porotou boli udené ocenenia nasledovne:
 - 1. miesto a vecnú cenu NOC Bratislava získal DDS MoDRé TRaKy 
  z Vrábiel za inscenáciu OSTROV
 -  2. miesto a vecnú cenu MsKS Šaľa získal DDS DRIM pri ZUŠ Jozefa  
  Rosinského v Nitre za inscenáciu VLNA.SK
 -  3. miesto a vecnú cenu KOS Nitra získali Drobátka zo ZUŠ Mudroňova,  
  Martin za inscenáciu O 12 MESIAČIKOCH
 -  Cenu primátora mesta Šaľa organizátori udelili na návrh detskej poroty  
  Fóra Zlatej priadky Detskému divadelnému štúdiu Ochotníček z Púchova  
  za inscenáciu IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
 - Vecná cenu SŠÚ v Šali bola udelená za kolektívnu tvorivú činnosť a živý  
  obraz na scéne pre DDS DRAMATERRA z Trebišova za inscenáciu  
  CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU
 -  Vecná cena CVČ za výtvarnú koncepciu a jej javiskovú realizáciu bola  
  udelená DDS TRMA - VRMA zo ZUŠ pri Spojenej škole z Popradu  
  za inscenáciu DARCA.
Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky Zlatá priadka – Šaľa 2017  odporučila na postup programovej rade 
Scénickej žatvy  Martin 2017 dva detské súbory. Boli nimi DDS MoDRé TRaKy, 
Vráble s inscenáciou OSTROV a DDS DRIM pri ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre s inscenáciou VLNA.SK.
DK v Šali sa stal domovskou scénou  viacerých veľmi úspešných šalianskych
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divadelných zoskupení.
Jedným z nich bolo Divadlo MATERINKY, ktoré pôsobí v našom meste od roku 
1977 ako bábkarsky súbor. V prvých rokoch účinkovania pracoval pod vedením 
pani Ruženy Bóriovej, bábkoherečky nitrianskeho Bábkového divadla. Postupne 
sa v úlohe režisérov vystriedali členovia súboru Materinky, ale aj režiséri z ostatných 
divadelných súborov mesta Šaľa – Ladislav Hučko, Branislav Pažitný, Nora 
Radičová, Miroslav Demín, Alena Bartovicová – Demková, Peter Chrenko, 
Viktor Vincze, Valentín Kozaňák. Ročne realizovali takmer 40 predstavení 
pre deti a rodičov. Materinky sa každoročne zúčastňovali na regionálnych 
postupových súťažiach v kategórii divadlo dospelých hrajúcich pre deti. Svoje 
rozprávkové predstavenia uvádzali aj na festivaloch, ako Kremnické gagy, 
Divadelná Chalupka v Brezne. Reprezentovali mesto Šaľa na festivaloch 
v Čechách, srbskej Pivnici a Báčskom Petrovci. 
Na začiatku deväťdesiatych rokov vzniklo v Šali divadlo ŠOK. Odvtedy odohralo 
mnohé divadelné hry, medzi nimi Zlý sen, Neumierajte, prosím, ste v poradí, 
Oči, Verklikár, Alžbeta Bátory, Peter Pan, Jarné prebudenie, Polnočný denník, 
Všetko je inak, Cesta, Slovo, Kyanid o piatej, Hrad, Číňania, Ťapákovci, 
Odchody vlakov, Bosé nohy v parku. Vystupovali  na  Novej scéne v Bratislave, 
v Štátnej opere v Banskej Bystrici, Starom divadle Nitra, Acropolise Praha, 
Pod Slovenskou bránou Tlmače, v  Dida Pivnica Srbsku, na Festivale integrace 
Slunce Praha, v Činoherním klube Praha, MedArt v Prostějove a na ďalších 
kultúrno - spoločenských podujatiach. Účinkovali tiež na javiskách slovenských 
miest a obcí. V spoločnom rodinnom muzikáli „Peter Pan“ vystupovali s deťmi 
DDS ÚSMEV po celom Slovensku. Vyrástlo v ňom množstvo detí, ktoré neskôr 
prevzali režijnú taktovku. Vznikol v roku 1975 pod vedením pani učiteľky Ľudmily 
Nehringovej. V osemdesiatych rokoch viedli súbor Roman Budai a Viktor 
Vincze. V deväťdesiatych rokoch a od milénia režírovali súbor Valentín 
Kozaňák, Roman Hatala a Viktor Vincze. V súčasnosti sa „úsmevákom“ 
venovali Roman Hatala, Veronika Mondočková  a Martina Bučková. Všetci 
vedúci súboru boli aj ako deti jeho členmi a hercami. „Úsmeváci“ sa niekoľkokrát 
zúčastnili krajských a celoslovenských divadelných prehliadok, na ktorých 
dosiahli významné ocenenia. V roku 2017 mal súbor 15 detí.
Divadlo ASI Šaľa vzniklo ako OZ, ktoré napomáhalo šíreniu kultúry a umenia
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v meste. Jeho členovia boli vo svojich vyjadreniach aktívni k niektorým spolo- 
čenským témam, ktoré častokrát  rezonovali v meste Šaľa prostredníctvom ich 
webovej stránky. Divadlo ASI v minulosti naštudovalo niekoľko inscenácii 
ako Matka, Zlý sen, Návrat do raja, Eli Eli lama sabachtani. Najúspešnejšou 
bola klasická inscenácia Matka, s ktorou sa súbor v roku 2004 prebojoval až 
na Scénickú žatvu do Martina.
Neoceniteľný zážitok na svojich vystúpeniach ponúkal Tanečný klub JUMPING. 
Viac ako 90 jeho členov sa venovalo modernému tancu v štýloch Disco, Hip - hop, 
Street Dance Show a Dance Show, a to v detských, juniorských alebo dospelých 
vekových kategóriách. Za 25 rokov činnosti vytancovali 21 titulov majstrov 
Slovenska, 3 tituly majstrov ČR, 3 tituly majstrov Európy a 1 titul majstra sveta. 
Sú nositeľmi tiež vzácnych  strieborných a bronzových medailí zo Svetového 
pohára a z majstrovstiev sveta a Európy, na ktorých sa zúčastňovali pravidelne. 
Každoročne organizovali tanečné kurzy a cvičenia, Majstrovstvá TK Jumping, 
denné letné kempy, týždenný letný kemp pre členov TK Jumping a galavečer 
pre verejnosť a pre školy.

- Kultúrne stredisko Večierka (KS)
KS Večierka zameriavalo svoju činnosť na prácu s deťmi, mládežou a dospelými 
za aktívnej spolupráce s Krajským osvetovým strediskom v Nitre. Veľmi obľúbenými 
medzi verejnosťou boli súťaže, tvorivé dielne, besedy, prednášky i výstavy. Všetky 
boli organizované za výbornej spolupráce s MŠ, ZŠ a SŠ. Okrem výtvarných 
súťaží sa veľkému záujmu tešila každoročná vedomostná súťaž v oblasti astronómie 
a astronautiky „Čo vieš o hviezdach?“. V KS Večierka bolo tradíciou orga-
nizovanie výstav nielen členov klubu výtvarníkov, fotografov, patchworku, 
ale i rôznych amatérskych umelcov pozvaných z iných miest. Práca s dospelými 
bola orientovaná aj na kluby pre dospelých. Patrili k nim kluby výtvarníkov  
a fotografov  TERRA WAG, keramikárov, patchworku a paličkovej čipky. Cieľom 
Klubu výtvarníkov bolo odovzdávanie poznatkov a skúseností širokej verejnosti. 
Svojimi výtvormi prezentovali  mesto a okolie pri  usporadúvaní výstav šalianskych 
výtvarníkov, odborných prednášok z výtvarnej sféry a mnohí výtvarníci sa 
zúčastňovali tvorivých dielní pre rôzne vekové skupiny. Klub fotografov vzni-
kol, aby združoval čo najviac fotografov, spoločne sa zlepšovali, zúčastňovali 
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sa súťaží a výstav a aj  sami organizovali  rôzne podujatia.

- Spoločenský dom  Veča (SD Veča)
Kultúrny stánok nielen pre Večanov, ale aj pre širokú verejnosť, sídlil v parku 
na Pribinovom námestí v mestskej časti Veča. Vytváral podmienky pre orga-
nizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry a spoločenského 
života. Svoju činnosť (akadémie, koncerty, výstavy, besedy, divadelné predstavenia) 
vyvíjal v spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami a školami. Pravidelne 
k nim patrili okresné kolo  „Slávik“, Fašiangový karneval, kreatívne popoludnia 
v tvorivých dielňach, podujatie Hrnček, var!, Hračkovňa, okresná výtvarná 
súťaž Večianska paleta, Večianske slávnosti, ale aj športovo - pohybové 
popoludnia JOGA a TAI–CHI. Pre všetkých, ktorí si chceli zlepšiť mobilitu, 
bolo prostredníctvom fitness programu SALSATION pravidelne organizované 
cvičenie za pomoci hudby a tanca.
V  SD vo Veči veľmi aktívne pôsobilo OZ VEČANIA s cieľom, aby sa do aktivít 
v mestskej časti Šale zapájali občania čo v najširšej miere. Jeho členovia sa aktívne 
podieľali  na budovaní a rozvoji rôznych foriem umenia, modernej a cirkevnej 
hudby, spolupracovali s domácimi a aj so zahraničnými partnermi. Organizovali 
hudobný festival Veča fest, kde získavali podporu aj z NSK, ale najbohatšia  
bola ich spolupráca s mestom Šaľa. 

- Amfiteáter
Šaliansky amfiteáter je súčasťou komplexného priestoru centrálnej mestskej zóny. 
V roku 2012 sa začal realizovať projekt Revitalizácia verejných priestranstiev 
centrálnej mestskej zóny Šaľa prostredníctvom nenávratného  finančného príspevku 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Po ukončení 
realizácie projektu v roku 2014 sa amfiteáter stal jedným z centier oddychu 
a kultúry v meste. Súčasťou projektu revitalizácie bolo tak pochopiteľne aj úsilie 
o obnovenie filmovej produkcie, ktoré sa ihneď stretlo s veľkým záujmom občanov. 
V letných prázdninových mesiacoch sa takmer každý piatok a sobotu premietali 
najobľúbenejšie filmové tituly všetkých žánrov za ostatný rok. S projektom 
„Premietanie na amfiku“ sa vzhľadom na vysoký záujem plánovalo pokračovať 
aj v nasledujúcich rokoch. Sezóna na amfiteátri sa bežne začínala prvomájovým  
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podujatím „Multifest“, ktorý bol hudobno - spoločenským podujatím určeným 
pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Myšlienkou festivali bolo o. i. spojiť 
občanov s rozdielnym hudobným vkusom, ktorý bol na podujatiach prezentovaný. 
Amfiteáter bol zároveň neoddeliteľnou a najdôležitejšou súčasťou tradičného 
Šalianskeho jarmoku, ktorý sa konal každoročne koncom júna. V podvečerných 
hodinách sa stával strediskom záujmu občanov, ktorým prinášalo MsKS hudobno 
- spoločenský zážitok na koncertoch populárnych slovenských a zahraničných 
interpretov a kapiel. Ostatné roky sa amfiteáter stával miestom pre podujatie 
verejnej degustácie vín „Víno Terra Wag  Šaľa“, ktoré si medzi občanmi získalo 
veľkú atraktivitu. Spájalo sa to zároveň aj s každoročným Kultúrnym letom, 
ktoré sa na daný víkend presúvalo na pódium centrálnej mestskej zóny. Aj toto 
podujatie tak získavalo hudobnými vystúpeniami ľudových aj popových tanečných 
interpretov vyššiu úroveň. Dôležitou bola aj participácia na iných podujatiach, 
ako napríklad športovo - kultúrne podujatie Strongman & Strongwoman. 
Ďalším športovým podujatím s využiteľnosťou amfiteátra bola oslava Dňa 
detí.
Pre zlepšenie kultúrneho života v meste Šaľa bolo snahou MsKS usilovať sa 
o čo najširšiu spoluprácu mestských organizácií s tretím sektorom a vytvoriť 
žánrovo rôznorodé a pestré vystúpenia a programy pre všetky vekové kategórie.

Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali (MsKJJ)
Riaditeľkou MsKJJ bola Mgr. Adriana Gerová. Knižnica bola zriadená ako 
samostatná rozpočtová organizácia mestom Šaľa v roku 2009 a sídlila na Hlavnej 
ulici. Jej priestory prešli komplexnou rekonštrukciou v rokoch 2010 - 2011 v rámci 
projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a ŠR. V budove bol vtedy 
vybudovaný aj výťah pre bezbariérový prístup do budovy. Bolo zabezpečené aj nové 
IKT vybavenie knižnice, počítače pre internetové pripojenie čitateľov, počítač 
pre nevidiacich klientov a vybudovali sa nové sociálne zariadenia.
V máji 2017 MsKJJ získala z podpornej činnosti Fondu na podporu umenia  
finančnú dotáciu v sume 1 500,- Eur na realizáciu skvalitnenia interiérového 
vybavenia  knižnice. Spočívalo v nákupe nových políc do regálov na jedotlivé 
oddelenia knižnice. Pre MsKJJ  bolo vyrobených  200 kusov, čo  umožňovalo  
uloženie kníh a vytvorenie nového úložného priestoru v jednom rade. Sprehľadnil 
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sa aj výber kníh, pretože dovtedy knižnica disponovala iba 4 policami. Žiadaný 
počet políc umožnil knižnici tiež nákup potrebných nových kníh.
MsKJJ sa tak stala moderným informačným, literárnym, komunikačným 
a študijným centrom v našom meste. Prostredníctvom moderného knižničného 
systému mala vytvorenú vlastnú databázu knižničného fondu. Podporovala 
vzdelávanie a všestranný rozvoj  jej členov. Okrem toho, že organizovala množstvo 
besied, súťaží, pomáhala aj miestnym umelcom prezentovať svoju literárnu 
a výtvarnú tvorbu. 
Na  jej pôde vznikla literárna súťaž pre stredoškolákov „Esej Jána Johanidesa“.  
V roku 2017 sa konal už jej 7.ročník. Do súťaže sa tento rok zapojilo 43 študentov 
zo stredných škôl. Každoročne sa vybrali tri myšlienky Jána Johanidesa, ktoré 
boli následne témami jednotlivých esejí. Súťažné práce hodnotila odborná porota 
zložená z pracovníkov Literárneho centra v Bratislave, ktorá vybrala 11 najlepších 
prác. Diplomy z rúk organizátorov si výhercovia prevzali na slávnostnom 
odovzdávaní ocenení. Vyhodnotenie a slávnostný akt odovzdávania sa konal 
26. apríla v DK v Šali. Tento rok po prvýkrát mala Šaľa zastúpenie v každej 
súťažnej kategórii. Pri odovzdávaní ocenení každý člen poroty predniesol svoje  
krátke zhodnotenie ocenenej eseje. Súťaž poskytovala priestor mladým ľuďom 
nielen ukázať svoj talent v literárnej tvorbe, ale dostali aj spätú väzbu od odborníkov. 
Bola veľkou motiváciou do ďalšieho rozvoja ich literárnej tvorby. Dôkazom 
toho bolo aj opätovné ocenenie minuloročného víťaza v tomto ročníku súťaže. 
Hlavnou cenou pre víťaza bol májový veľtrh kníh a literárny festival v Prahe.
V roku 2017 získali študenti SŠ nasledovné umiestenia:
1. miesto  Gabriela Lenická z Gymnázia Golianova,  Nitra
2. miesto  Jonáš Sudakov z Gymnázia Janka Kráľa, Zlaté Moravce
3. miesto  Natália Winterová zo Strednej odbornej školy v Šali

Prémiou boli ocenení študenti: 
Bohuš Kašpárek  zo SOŠ, Levice
Monika Kubričanová z Gymnázia, Topoľčany
Kristína Kulacsová z Gymnázia Juraja Fándlyho, Šaľa
Miriam Sádovská z Gymnázia, Vráble
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Čestné uznanie získali:
Diana Filová, Gymnázium Topoľčany
Miroslav Holý, Gymnázium Nitra
Timea Kolárovská, Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa
Hana Pastoreková, SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky

V rámci besied knižnicu v Šali poctilo svojou návštevou už množstvo osobností. 
Bol medzi nimi napríklad Jozef Banáš, Gustáv Murín, Evita Urbaníková, 
Táňa Keleová- Vasilková a mnoho ďalších.

Kultúrne spolky a združenia
Mesto Šaľa aj v roku 2017 spolupracovalo a podporovalo rôzne združenia 
a organizácie pri spoločnom organizovaní podujatí  v oblasti kultúry a vzdelávania. 
Pre mnohé poskytovalo priestory, umožňujúce im pôsobenie a rozvoj ich kultúrno 
- spoločenských aktivít. Cieľom mesta bolo, aby mestské organizácie spolu so 
združeniami, prípadne i jednotlivcami, vytvorili fungujúcu a aktívnu spoluprácu 
pre tvorbu a zlepšenie kultúrneho života v meste Šaľa. Mnohé kolektívy záujmovo 
– umeleckej činnosti v Šali patrili dlhé roky k aktívnej súčasti kultúrneho diania 
v meste a úspešne reprezentovali mesto na Slovensku i v zahraničí. 
Spolupráca mesta fungovala najmä s hudobnými skupinami ako „Z času na čas“, 
„Capre zo Šaly“, ale aj speváckym zborom „Caecilia chorus“, tanečným  klubom 
„Jumping“, divadelným súborom „Materinky“, divadlom „ŠOK“, „Združením 
výtvarníkov Terra Wag“, „Združením fotografov Terra Wag“, tiež s občianskymi 
združeniami „Colours“, „ZBOR  SV. RODINY“, „Mamy mamám“ a  „Galériou 
Focesa“.
Všetky mali za sebou niekoľkoročné úspešné pôsobenie a boli známe nielen 
v Šali, ale aj v širšom okolí. Pravidelne vystupovali na rôznych podujatiach. 
Zároveň reprezentovali mesto aj v zahraničí počas slávností družobných miest.
V predošlej časti Kroniky boli uvedené informácie k spomenutým hudobným, 
tanečným i divadelným súborom. Zásluhu na rozvoji kultúrneho života v meste 
mali však aj občianske združenia. 

OZ  LeGrácia bolo organizátorom vydareného podujatia v našom meste. Pomerne  
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nové združenie zo Šale už po tretíkrát zorganizovalo festival „Maxi Festík“. 
Maskot - červík Maxi sa šalianskym deťom po prvýkrát predstavil v roku 2015. 
Festival detskej zábavy a radosti sa uskutočnil v júni 2017 na futbalovom 
štadióne. Bola to jedinečná akcia v Šali, lebo sa konala na ploche 14 tisíc m2  
a návštevníci uvideli množstvo divadelných a hudobných vystúpení a bohatý 
sprievodný program. Hlavný program ponúkol to najlepšie z detskej showbiznisovej 
scény v podaní Mira Jaroša. Okrem neho vystúpili ďalší obľúbení detskí interpreti 
- Lolo a Piškót, Crazy Chichi and Friends, Sranda Banda, Mr. Bubble, ako 
i domáci detský divadelný súbor Materinky. Pre deti boli pripravené exkluzívne 
nafukovacie atrakcie, športová zóna, baby zóna pre najmenších, zorbing 
na trávniku, jazda na koníku, tvorivé dielne, rôzne hry a súťaže, rozprávkové 
putovanie či burza detských knižiek. Novinkou v tomto roku bolo mobilné 
planetárium. V planetárnej kupole deti spoznali záhady vesmíru a dozvedeli sa 
čo - to o hviezdach.

OZ  Zbor Sv. rodiny bolo združenie, ktoré si za cieľ nedávalo len nácvik a vystu-
povanie v rámci samotnej hudobno - speváckej prezentácie zborových aktivít, ale 
jeho ambície siahali oveľa ďalej. Pripravovalo rôzne podujatia pre širokú verejnosť, 
spolupracovalo na organizovaní podujatí pre všetky vekové kategórie. Boli to 
podujatia v rámci kultúrneho leta. Najznámejší z nich bol festival Colourfest, 
ktorého organizátorom bolo zmienené združenie. 

Spevácky zbor Caecilia chorus sa okrem príležitostných chrámových vystúpení 
zapájal aj do programov iných organizácií a ochotne spolupracoval pri ich realizácii.
 
Materské centrum Mamy mamám bolo tiež jedným z aktívnych centier, ktoré 
pripravovalo a realizovalo veľké množstvo žánrovo pestrých podujatí, a to nielen 
v rámci aktivít samotného centra. Najznámejším bola „Míľa pre mamu“, ktorú 
organizuje  vždy druhú májovú sobotu, keď si spolu s mestom pripomínajú 
najväčšiu oslavu Dňa matiek.

Galéria Focesa je súkromná galéria, ktorá okrem vlastnej výstavnej činnosti a stálej  
expozície fotografických aparátov ponúka priestor pre inštitúcie a jednotlivcov 
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v snahe podporovať miestne umenie a umelcov. 

Na území mesta pôsobili aj ďalšie záujmové skupiny a združenia:  OZ Záhrada 
(Joy House), Čajovňa na konci vesmíru, OZ Maceva, OZ PRO VITA, mini 
BODKA, Informačné centrum mladých, Metroklub, Miestny odbor Matice 
slovenskej, ktorý bol už 17 rokov organizátorom celoslovenskej súťaže v prednese 
slovenských povestí – Šaliansky Maťko J .C. Hronského či  Základná organizácia 
Csemadok a  Spoločnosť Petra Pázmánya na podporu maďarskej národnostnej 
menšiny.

Uvedené aktivity jednotlivých subjektov boli dôkazom, že ich činnosť a spolupráca 
s mestom Šaľa prinášala a ponúkala bohaté kultúrne vyžitie pre všetky vrstvy 
obyvateľov a širokú škálu možností kultúrneho života v meste.
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7. Turistický ruch

Hoci slovenský cestovný ruch bol v poslednom období na vzostupe, mesto Šaľa 
a ani okres nepatrili medzi vyhľadávané destinácie pre turistov. Napriek faktu, 
že kúpalisko v Šali nebolo funkčné už viac ako dvadsať rokov, radnica stále 
hľadá možnosti, ako by sa dal využiť celý jeho areál. Mesto má vypracovanú 
architektonickú štúdiu športového areálu „Jozefov“ za účelom vybudovania 
novej športovo - rekreačnej zóny. Stále však nemá  investora na jeho realizáciu. 
Šaľa,  jedno z najstarších slovenských miest, návštevníkom vie ponúknuť aj kus 
z histórie, ale turisti do nášho mesta prichádzali viac iba za obchodom a nezdržali 
sa tu dlho. Boli to najmä návštevníci z blízkych kúpalísk v Diakovciach 
a Horných Salibách. Počas letnej sezóny boli pre potenciálnych návštevníkov 
lákadlom kultúrne a spoločenské podujatia v našom meste. Šaľa málo využíva 
svoj potenciál v podobe prírodných zdrojov. Váh a  priľahlá príroda dávajú možnosti 
na rybárske vyžitie i vodné športy, boli to však iba krátkodobé príležitosti, ktoré 
prilákali turistov len na jeden či dva dni.
Mesto má záujem rozvíjať sa aj v cestovnom ruchu. Snaží sa okrem propagovania 
mesta navonok aj o investície do rozvoja infraštruktúry, najmä vybudovaním 
cyklotrasy, revitalizáciou prírody v okolí Váhu a podporuje invencie do krátko- 
dobých kultúrnych a spoločenských podujatí. Do nášho mesta aj v roku 2017 
prichádzali účastníci festivalov, kultúrnych podujatí, účinkujúci z družobných 
miest. Mesto sa usilovalo, aby si všetci odniesli čo najlepšie zážitky a napomohli 
tak podpore  turizmu. Atraktivita mesta nespočíva iba v prírodných, športových 
a kultúrno - spoločenských možnostiach, ale sú to aj ubytovacie a gastronomické 
služby. Šaľa urobila krok vpred  v propagácii mesta, boli vydané nové pohľadnice, 
brožúra, kniha a bola vydaná aj nová mapa mesta. Ale v meste absentovala 
turisticko - informačná kancelária, ktorá by poskytovala rozmanité informácie 
o možnostiach v meste a jeho okolí. Tieto boli dostupné iba prostredníctvom 
webovej stránky, ktorá návštevníkom dokázala pomôcť nielen informáciami 
o podujatiach, ale aj vyhľadať to, kde sa dá najesť a prespať. Mohli si tam pozrieť, 
ako mesto vyzerá vo fotografiách či na videu, dokonca aj z vtáčej perspektívy. 
Šaľa mala záujem pokračovať v propagácii a vytváraní propagačných materiálov  
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o našom okresnom meste, ktoré  mali napomôcť rozvoju turizmu a orientácii 
turistov v meste. V rámci tejto aktivity bola v  júni 2017 s  NSK podpísaná 
zmluva na poskytnutie dotácie za účelom podpory cestovného ruchu v meste 
Šaľa. Na základe nej bolo schválených 1 800,- Eur z celkovo požadovaných 
3 148,- Eur. Následne radnica vydala  skladanú „Mapu mesta Šaľa“.  Obsahovala 
popisnú časť so zaujímavosťami z mesta a okolia aj v kontexte Nitrianskeho kraja. 
Mapa aktualizovala mapové  podklady  a taktiež vyobstaranie spoločnosti, ktorá 
vlastnila  mapové licencie pre jej vydanie. Vydaných bolo 1 000 kusov máp. 
Okrem skladanej mapy mesto aktualizovanú mapu vytlačilo vo veľkom formáte 
do city lightu v centre mesta pre lepšiu orientáciu návštevníkov a turistov.

Medzi nové propagačné materiály, ktoré malo mesto k dispozícii, patrila aj nová 
nepredajná brožúra "ŠAĽA sa predstavuje". Mesto ju pre občanov sprostred-
kovalo v elektronickej podobe. Finančne na ňu prispel NSK. Autorkou boli 
zamestnankyňa mesta Ing. Eliška Vargová a kolektív. Obsahovala fotografie, 
zaujímavosti, históriu i súčasnosť mesta, špecifiká Šale i regiónu. Sprievodné 
komentáre boli napísané v slovenskom,  anglickom i v maďarskom jazyku. Autori, 
ale aj mesto verili, že prilákajú ňou turistov do nášho mesta. Vytlačená bola 
v náklade 300 kusov.
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8. Šport

V oblasti športu mesto Šaľa poskytovalo aj v tomto roku priestor pre rôznorodé  
športové podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu.  
Určené boli  pre širokú verejnosť na rôznych športoviskách mesta. K najpopu- 
lárnejším a obyvateľmi k najnavštevovanejším športom patrila hádzaná. Športová 
hala (ŠH) pri  letnom kúpalisku (v súčasnosti ho využívali skauti) bola ich 
„domovom“. Pre rozvoj športu bol vybudovaný zimný štadión, tenisové kurty, 
futbalový štadión, plaváreň, ale aj kolkáreň. Šaľania mohli na zlepšenie  kondičky  
tiež  využívať posilňovňu v ŠH  alebo v iných súkromných objektoch v  meste.
Snahou mesta bola každoročná podpora širokej škály športov, ktorú Šaľa ponúkala 
nielen na mestských športoviskách. Patrili k nim ŠH pri Spojenej škole v Šali 
- Veči, jazdecká dráha v areáli SOUP, strelnica, bowling a rozsiahly priestor 
rieky Váh. Svoje uplatnenie v nich nachádzali okrem hádzanárov aj športové 
kluby - futbalové, hokejové, volejbalové. Výborné výsledky dosahovalo jazdectvo 
TJ Slávia SOUP ŠAĽA, plavci zo športového klubu Tritón Šaľa, oddiel rýchlostnej 
kanoistiky, strelci  ŠSK ŠAĽA, stolní tenisti z klubu TJ Tatran Šaľa. K veľmi 
populárnym a úspešným, najmä medzi mládežou, patrili  bojové športy karate 
a Taekwon - Do. Pre „bystré hlavičky“ bol vo svojej činnosti úspešný tiež 
šachový klub TJ Slovan Duslo Šaľa.

- II. Summer Cup Šaľa 2017
Tak, ako hádzaná patrila neodmysliteľne k Šali, aj turnaj o putovný pohár 
Summer Cup pre staršie žiačky patril k šalianskej hádzanej. Druhý ročník 
hádzanárskeho turnaja s hráčskym obsadením zo Slovenska a Čiech privítala 
prednostka MsÚ Jana Nitrayová. Šalianske staršie žiačky už mali na konte 
dve víťazstvá, ale v bojoch pokračovali do nedele 27. augusta 2017. V priebehu 
troch dní turnaja sa súperkami HK Slovan Duslo Šaľa o putovný pohár Summer 
Cup stali staršie žiačky SŠK Prešov, HC Tatran Stupava, ŠKP Bratislava, 
Házená  Jindřichuv Hradec, HC Zlín, HC Slávia Partizánske a  HK AS 
Trenčín.
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- Kvalifikácia  na MS 2017 v hádzanej
Hádzaná je v Šali športom s veľkou tradíciou. Aj v roku 2017 bola jedným 
z najúspešňejších a najpodporovanejších športov v našom meste. Náš „hádzanársky 
chrám“ sa opäť stal dejiskom kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Šalianske 
hádzanárky opakovane potešili fanúšikov svojimi výkonmi a najúspešnejšie z nich 
sa predstavili v reprezentačnom tíme slovenskej ženskej hádzanej. Slovensko 
v dňoch 25. - 27. novembra 2017 v Šali bojovalo o postup na majstrovstvá 
sveta. Mestská ŠH hostila zahraničné tímy v reprezentačnom turnaji 1. fázy 
kvalifikácie na MS 2017. Slovenské reprezentantky predviedli svoje športové 
umenie v zápasoch s Ukrajinou, Gréckom a Litvou. Zápasy skončili s výsledkom 
Slovensko - Ukrajina (20 : 21);  Slovensko - Grécko (27 : 24) a Slovensko 
- Litva  (27 : 16).

- Beh  nočnou Šaľou 2017
V roku 2017 bolo naše mesto dejiskom 5. ročníka Behu nočnou Šaľou, ktorý 
odštartoval 16. septembra 2017 o 20. - tej hodine. Generálnym partnerom  
podujatia bolo Duslo, a.s. Riaditeľom sùťaže bol Ing. Tomáš Mészároš. Beh 
nočnou Šaľou získal pre tento rok jedno významné privilégium. Po prvýkrát 
sa stalo toto podujatie zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v cestnom behu 
na 10 kilometrov. Vo výbornom čase 31:56 minút odbehol Jaroslav Szabo 
z  Košíc 10 - kilometrovú trať v rámci Majstrovstiev SR v Šali. Za tento 
výsledok získal zlatú medailu v kategórii mužov. Zapojilo sa do nich viac ako 
40 súťažiacich. 
Do okruhu Nočného behu Šaľou s dĺžkou 7,3 km sa zapojili ľudia z mnohých 
kútov Slovenska. Nočnou Šaľou bežalo 374 bežcov, z toho 21 Duslákov. 
Najmladšia účastníčka mala 12 rokov a najstarší 73 rokov. Oba okruhy  viedli 
od pešej zóny v Šali cez Veču a späť. Výnimočnosť podujatia podčiarklo „do tmy 
odeté mesto“. Najrýchlejšia Šalianka na 5. ročníku Behu nočnou Šaľou bola 
Stanka Kostková. Najrýchlejší Šaľan bol Matúš Kompas.
Okrem výnimočnej nočnej atmosféry mesta Šaľa sa organizátori dočkali aj skvelých 
výkonov popredných slovenských bežkýň a bežcov. Poradie na prvých troch 
miestach bolo nasledovné:
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Muži od  16 - 39 rokov   Ženy od 16 - 34 rokov  
Jozef Repčík, HNTN Bratislava Monika Hurbanová, klub i-riders.sk
Matúš Kompas, AO Šaľa   Kristína Deáková, klub  www.najdarceky.eu
Ľuboš Bogdányi, SITA Sport   Veronika Mlčúchová, klub RoniRun
Team
Muži od 40 - 49 rokov   Ženy od 35 - 44 rokov
Milan Furár, Bk Duslo   Barbora Šimečková,
Ladislav Szabo, Šaľa   Zdenka Hezká, Tešedíkovo
Karol Csiba, Diakovce   Dana Kozárová, Šaľa
Muži od 50 - 59 rokov   Ženy od 45 - 54 rokov
Miroslav Ďuračka, Šaľa   Elvíra Vassová, Hamuliakovo
Anton Kĺbik, Bk Duslo   Valéria Kliská
Jozef Klimčák, Volkswagen   Ildikó Kozmérová, Šaľa
Bratislava
Muži od 60 a viac rokov   Ženy od 55 a viac rokov
Belo Kováč, AKV Bratislava Soňa Macejáková, priatelia behu ležérneho
Dušan Šimko, Horná Kráľová
Stanislav Skačan, Šaľa
Absolútne muži     Absolútne ženy
Jozef Repčík, HNTN Bratislava Barbora Šimečková,
Matúš Kompas, AO Šaľa   Monika Hurbanová, klub i-riders.sk
Milan Furár, Bk Duslo   Kristína Deáková, klub www.najdarceky.eu
Chlapci do 15 rokov    Dievčatá do 15 rokov
A�ila Takacs,     Lucia Kováčiková, HK Slovan Duslo Šaľa
Samuel Čengel,     Paulína Alföldiová, HK Slovan Duslo Šaľa 
Richard Hlatký, ZŠ Ľ. Štúra Ivana Pálová

Medaily v jednotlivých kategóriách odovzdala viceprimátorka mesta Šaľa Danica 
Lehocká a personálna riaditeľka Duslo, a.s. Silvia Karásiková. Okrem športovcov 
si atmosféru užil každý, kto prišiel. Energia sršala aj z moderátora, známeho 
bežca Petra Tomiča (alias Mano) a taktiež z bubeníckej šou, ktorú predviedli 
umelci zo skupiny Campana Batucada. Bežcov diváci povzbudzovali menšími 
transparentmi i potleskom. Dôležité však bolo, že dobehli všetci, ktorí takto 
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reprezentovali nielen seba, ale aj svoju obec či región.

-  Ovál 2017
Sobota 5. augusta 2017 patrila starobylým kovovým veteránom. Veteran Car 
Club Galanta a Oldtimer - Múzeum Sereď v spolupráci s mestami Šaľa a Sereď 
pripravili  zaujímavé športové podujatie s názvom „Ovál 2017“. Preteky si 
v tomto roku mohli vychutnať aj Šaľania, pretože 13. ročník súťaže historických 
vozidiel mal štart aj cieľ  situovaný v Šali na Námestí Svätej Trojice. Odtiaľ sa 
celá kolóna krásnych  historických vozidiel z 30. a 40. rokov minulého storočia 
vybrala trasou cez Trnovec nad Váhom a Cabaj-Čápor do Nitry, konkrétne 
do Poľnohospodárskeho múzea v areáli Agrokomplexu. Potom sa ulicami 
starobylej Nitry presunuli s policajným doprovodom a uzáverom svetelných 
križovatiek na starú cestu popri  R1 cez  Lehotu, Veľké Zálužie, Patu a Šoporňu 
do Serede na Námestie slobody. Tam sa konala výstava vozidiel, po ktorej už 
nasledovala spiatočná trasa cez Váhovce a Kraľovú nad Váhom do Šale. 
V cieli ich čakalo záverečné vyhodnotenie s poďakovaním účastníkom, občerstvenie  
a malý kultúrny program. 

- MC Donald´s  CUP 2017
Mc Donald´s  Cup bol najväčší futbalový turnaj pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorý
v našom krajskom meste Nitra držal tradíciu už 19 rokov. Hoci nepatril priamo 
pod organizačné zabezpečenie mesta Šaľa, pre našich žiakov zo ZŠ s MŠ Jozefa 
Murgaša bol výnimočný. Tento rok o zlatý pohár na Majstrovstvách kraja 
v Nitre bojovalo 7 tímov. Zlatý pohár si odniesli žiaci zo ZŠ s MŠ Jozefa 
Murgaša v Šali a postúpili na celoslovenské finále do Popradu, kde zabojovali 
o hlavnú cenu – letecký zájazd do Neapolu a stretnutie s futbalovým vzorom 
Marekom Hamšíkom. Za šaliansky tím bojovali: Nathan Udvaros, Marcus 
Belovič, Tobias Dora, Gregor Lacko, Samuel Kováčik, Tomáš Pál, Oliver 
Maczkó, Tomáš Potúček, Barbora Buchová, Kristína Sudorová a Matej 
Závadský17.  Hoci v Poprade ich prvenstvo minulo (1. miesto obhájili vlaňajší 
víťazi zo ZŠ s MŠ, Žilina – Závodie), pre zanietených mladých futbalistov to 
bol neopakovateľný zážitok.  

 Zdroj: Mgr. N. Lacková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ 17
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Úmrtia významných osobností

- MUDr. Karol Bi�er, CSc. ( 1936 - 2017)
Dňa 30. marca 2017 zomrel primár MUDr. Karol Bi�er, CSc., známy lekár, 
ktorý dlhé roky významnou mierou prispieval k rozvoju modernej medicíny. 
Narodil sa 17. júna 1935 v Zlatých Moravciach. Po skončení lekárskej fakulty 
v roku 1960 začal ako mladý lekár pracovať na Chirurgickom oddelení Nemocnice 
s poliklinikou v Nitre a potom v Šali. Po rokoch prešiel na Rádiodiagnostické 
oddelenie nemocnice do Nitry a celý svoj ďalší profesijný život zasvätil rádiológii. 
V rámci tohto odboru vykonával viaceré funkcie v Slovenskej rádiologickej 
spoločnosti, v rokoch 1984 – 1995 zastával funkciu hlavného odborníka 
Ministerstva zdravotníctva SR pre rádiodiagnostiku. 
V rokoch 1996 - 2013 pôsobil vo funkcii primára Rádiologického oddelenia 
v dnešnej Špecializovanej nemocnici sv. Svorada na Zobore.
Celý svoj  profesijný život zasvätil rádiológii. Bol jedným z prvých priekopníkov 
rozvoja ultrasonografických metód. Stál pri vybudovaní osteodenzitometrického 
pracoviska v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada na Zobore v Nitre. 
Ako samostatný vedecký pracovník SAV sa podieľal na výskumnej činnosti 
vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde sa zoznámil 
s ďalšou z rádiologických metodík – osteodenzitometriou a prostredníctvom nej 
sa začal formovať i jeho čoraz hlbší vzťah k osteoporóze a metabolickým 
ochoreniam kostí. Stál pri vybudovaní osteodenzitometrického pracoviska na 
Zobore, ktorému v roku 2001 udelilo Ministerstvo zdravotníctva SR štatút 
Osteocentra pre celý Nitriansky kraj. Pôsobil ako predseda Slovenskej únie proti 
osteoporóze. Od roku 2001 každoročne v Nitre organizoval vedecko - odbornú 
konferenciu Západoslovenské dni o osteoporóze. Výsledky svojej odbornej práce  
prezentoval  v mnohých publikáciách, prednáškach doma a v zahraničí. Originálne 
programy prevencie osteoporózy prezentoval najmä v Nitre a propagoval ich aj 
na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách. Zastával množstvo 
vedúcich funkcií a získal celý rad ocenení. MUDr. Karol Bi�er, CSc. bol nositeľ 
Ceny primátora mesta Šaľa z roku 2005 za dlhoročné významné výsledky 
vo verejno - prospešnej práci na úseku Červeného kríža. Za mimoriadny prínos 
a dlhoročnú aktívnu činnosť pri organizovaní Dní zdravia v Nitre mu bola 
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v roku 2013 udelená Cena primátora mesta Nitry. Slovenská rádiologická 
spoločnosť ho poctila v roku 2015 Čestným členstvom a udelením Zlatej medaily 
Slovenskej lekárskej spoločnosti.

- PhDr. Milan Aľakša (1945 - 2017)
Dňa 12. júna 2017 zomrel novinár PhDr. Milan Aľakša, známy redaktor 
a vydavateľ viacerých miestnych a regionálnych periodík, glosátor spoločenských 
a kultúrnych podujatí mesta a regiónu. Narodil sa 10. júna 1945 v dedinke 
Rykynčice okres Krupina. Už počas štúdia žurnalistiky v Bratislave bol aktívnym 
dopisovateľom celoštátnych periodík a prispieval do regionálneho vysielania 
Slovenského rozhlasu. Stál pri zrode a rozvíjaní mnohých časopisov a neskôr 
sa stal šéfredaktorom a vydavateľom mnohých z nich. Celý svoj život zasvätil 
písaniu o ľuďoch, o vás (nás) Šaľanoch, v každom človeku vedel nájsť niečo 
zaujímavé a pozitívne, vedel sa vždy prihovoriť a aj vyčariť úsmev. 
„Ani som netušil, koľko vynikajúcich ľudí tu máme. S niektorými sa bežne 
stretávam na ulici a ani netuším, že práve tento človek je niečím výnimočný, lebo 
v skutočnosti to na ňom ani nie je vidieť. Teraz sa natrvalo zapísali do galérie 
nášho mesta...“ povedal primátor Šale Martin Alföldi pri slávnostnej príležitosti, 
keď mu v decembri 2008 odovzdával Cenu mesta Šaľa za 40 rokov novinárčiny.18 
Novinár a publicista PhDr. Milan Aľakša sa natrvalo zapísal do galérie nášho 
mesta. Jeho meno zostane navždy spojené so žurnalistikou nielen v meste Šaľa, 
ale v celom regióne bývalého okresu Galanta. Bol zakladateľom azda naj- 
známejších časopisov - Slovo Šaľanov a Súkromný podnikateľ, bol ich šéfredak- 
torom a vydavateľom.
Okrem podnikateľského časopisu Súkromný podnikateľ, ktorý založil už krátko 
po nežnej revolúcii v roku 1990, stál pri zrode alebo rozvoji časopisov: Hlas 
Dusla, Víťazná cesta, Cesta, Duslo info, Život v Sládkovičove, Mojmírovčan, 
Poľovník, Jazdím na propán-bután, Galantské noviny, SUZ  Informačný 
spravodajca. Aj vďaka nemu boli založené celoslovenské časopisy Jazdectvo 
a dostihy a Fantázia. 

  h�ps://mynitra.sme.sk/18
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-  Ladislav Kovács  (1944 - 2017)
Dňa 22. augusta 2017 zomrel Ladislav Kovács, dlhoročný hádzanársky 
funkcionár. Narodil sa 9. marca 1944 v neďalekom Žihárci. Slovenská i šalianska 
hádzaná prišla o funkcionársku legendu Slovenského zväzu hádzanej. V Šali 
pôsobil od roku 1978. Dlhé roky bol sekretárom v HK Slovan Duslo Šaľa. 
Zaslúžil sa o úspechy šalianskej ženskej hádzanej, bol aj vedúcim družstva 
slovenskej ženskej reprezentácie. Takmer štyri desaťročia stál pri úspechoch 
družstva žien, ktoré si vybojovali tri federálne tituly, deväť slovenských titulov, 
dve prvenstvá vo WHIL, jedenásť triumfov v Slovenskom pohári či semifinálovú 
účasť v Pohári EHF. Pôsobil aj v slovenskej reprezentácii a istý čas bol tiež 
viceprezidentom Slovenského zväzu hádzanej. S hádzanárkami Duslo  Šaľa 
precestoval takmer celú Európu a zažil veľa víťazstiev i prehier. Ako sám spomínal:  
„Najpamätnejší pre mňa zostane zisk prvého titulu majstra ešte v časoch 
federácie v sezóne 1989/1990. Boli to nezabudnuteľné pocity..."  Veľa rokov 
vykonával funkciu tajomníka hádzanárskeho klubu v Šali. V dôchodkovom 
veku v roku 2004 ukončil svoje pôsobenie v klube, neskôr ho však prehovorili 
na návrat. Vo funkcii bol až do konca roka 2016, kedy ho postihli zdravotné 
problémy. 
V decembri 2017 mesto Šaľa ocenilo Ladislava Kovácsa najvyšším mestským 
vyznamenaním, „Cenou mesta Šaľa“ in memoriam za prácu v slovenskej 
i šalianskej ženskej hádzanej  a za  40 - ročné pôsobenie v HK Slovan Duslo 
Šaľa.
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Príloha č.1
Dotácie mesta Šaľa za rok 2017 –  „šport“

V oblasti športu bola žiadateľom udelená dotácia v celkovej sume  2 560,- Eur 
nasledovne: 
- Športovo strelecký klub Šaľa na zakúpenie streliva a terčov pre mládež     300,- Eur

- TJ Tatran na tréningovú a súťažnú činnosť, organizovanie turnajov      
                     300,- Eur

-  Občianske združenie Rada Šport na Beh nočnou Šaľou 2017        400,- Eur

- Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa na Slovenský voltížny pohár  
                      400,- Eur

- Rondis, s.r.o. na Streetbal Cup 2017                 300,- Eur

- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate na Majstrovstvá Slovenska v karate  
 a kobudo pre deti, mládež a dospelých             300,- Eur

- FK Veča na Medzinárodný  futbalový  turnaj, Medzinárodný deň detí  a  Memoriál  
 Jozefa Kubíka a Dušana Takáča                 300,- Eur

- Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa na materiálno- technické   
 zabezpečenie klubu                  260,- Eur
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Dotácie mesta Šaľa za rok 2017 –  „kultúra“
V oblasti kultúry bola žiadateľom udelená dotácia v celkovej sume 4 650,- Eur 
nasledovne: 
- OZ Večania  na organizáciu Večianskych hodových slávností       500,- Eur
 na podporu kultúrneho podujatia Family Day            500,- Eur

- OZ Maceva na podporu Džezákov Šaľa 2017 v rámci 5. šalianskeho džezového  
 festivalu                  350,- Eur
                                    
- Petra Sudorová - Magazín na zakúpenie valcovacieho stola a prenosného 
hrnčianskeho kruhu                    850,- Eur

 - Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali na reprezentáciu žiakov školy na celo-  
 slovenskej súťaži v hre na klavíri, na celoslovenskej a medzinárodnej súťaži  
 v sólovom speve a na školskej súťaži vo vedomostiach z hudobnej náuky     
                      400,- Eur

 - Spoločnosť Petra Pázmánya odporu výstavy Vplyv reformácie na vývoj  
 regiónu  a 500. výročie začiatku reformácie v Európe                 400,-Eur

 - Tanečný klub Jumping na podporu účasti členov klubu na MS Street dance show 
 a Svetový pohár Disco dance v Českej republike           650,- Eur

 - Divadlo Šok na podporu účasti na prehliadke amatérskych súborov v Prahe  
 pod názvom Činoherní klub uvádí           1 000,- Eur
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