
1. 
 
Prvý a pôvodný erb mesta Šale, povolený kráľom Ferdinandom I. armálnou listinou zo 
dňa 4. januára 1536, ktorou bola obec povýšená na oppidum - mesto. 
Nachádza sa na listinách od roku 1542 do roku 1610. 
 
2. 
 
ROK 1990 
 
3. 
 
Rok 1990 bol rokom zásadných politických a hospodárskych zmien po prevratných 
udalostiach "Nežnej revolúcie", po 17. novembri 1989. 
 Tak ako v hlavnom meste ČSSR v Prahe a hlavnom meste Slovenska v 
Bratislave, aj u nás v Šali začali prvé rozhodujúce kroky k odstráneniu politických a 
hospodárskych štruktúr rozpadnutej a skompromitovanej komunistickej spoločnosti.  
 Občania nášho mesta sa na výzvy VPN (verejnosti proti násiliu) schádzali na 
verejných podujatiach a zasadnutiach MsNV, kde sa otvorene a kriticky vyjadrovali k 
nazhromaždeným nedostatkom a neprávostiam, ktoré sprevádzali uplynulých 40 rokov 
totalitného režimu. Vedúce osobnosti bývalého komunistického režimu boli vyzvané 
VPN, aby sa dobrovoľne vzdali svojich funkcií. V podnikoch, závodoch, úradoch a 
školách boli na návrh zamestnancov slobodne zvolení noví vedúci pracovníci do 
vedúcich funkcií a tak postupne dochádzalo na všetkých úsekoch nášho verejného a 
hospodárskeho života k zásadným politickým a hospodárskym zmenám. Zrušila sa v 
meste, ako aj v podnikoch, závodoch a organizáciách vedúca úloha jedinej samozvanej 
a totalitnej komunistickej strany. Ich predstavitelia museli pod nátlakom verejnosti 
opustiť svoje miesta a odovzdať politickú a hospodársku moc slobodne zvoleným novým 
funkcionárom. 
 
4. 
 
VPN požaduje zásadné zmeny 
 
Na základe dialógov VPN s predstaviteľmi mesta, ktoré neuspokojili väčšinu prítomných 
občanov mesta KV VPN vypracoval na svojom zasadnutí dňa 5. januára 1990 
stanovisko, ktoré ako interpeláciu predniesol na plenárnom zasadnutí MsNV dňa 8. 
januára 1990 poslanec MsNV a člen KV VPN pán Novotný. 
1.) Dosiahnuť odstúpenie najmenej dvoch predstaviteľov spomedzi štyroch hlavných 
funkcionárov MsNV (t.j. predseda, tajomník, dvaja podpredsedovia), pretože všetci sú 
organizovaní v KSČ. 
2.) Dosiahnuť odstúpenie najmenej šiestich členov rady MsNV, členov KSČ a doplnenie 
rady o 7 členov bez politickej príslušnosti, alebo členov iných politických strán, pretože 
zo štrnástich členov rady bolo 12 členov KSČ. 
3.) Dosiahnuť, aby z celkového počtu 80 poslancov MsNV, spomedzi ktorých je 52 
členov KSČ, odstúpil taký počet poslancov, aby celý zastupiteľský orgán mohol byť 
rekonštruovaný v súlade so súčasnou politickou situáciou v našom meste a štáte, ako aj 



v súlade s Ústavou, z ktorej bol vypustený článok 4 o vedúcej úlohe KSČ. 
4.) Poukázať na nedostatky sídliska vo Veči, na nedôsledné riešenie ekologických 
problémov mesta a na to, že nebol odmietnutý projektový zámer čistiť odpadové vody z 
Galanty v Šali. 
 
 Reakcia predsedu MsNV inž. Lisého na túto interpeláciu bola veľmi neprimeraná. 
Spochybnil oprávnenosť a legitimitu občianskeho hnutia VPN, hoci sa predtým zúčastnil 
verejného dialógu s predstaviteľmi Verejnosti proti násiliu a konzultoval navrhované 
kádrové opatrenia, ktoré boli predložené na schválenie MsNV dňa 8. januára 1990. 
 
Požiadavky občanov z verejných zhromaždení 
 
Na verejných zhromaždeniach občanov a plénach MsNV odznelo množstvo pripomienok 
a vecnej kritiky pomerov v meste, z ktorých sme vybrali tie najdôležitejšie: 
- Porušovanie štatútu mesta v zdravom životnom prostredí: nečistota a neporiadok na 
uliciach, na žel. stanici a na cintoríne. 
- Neurobené terénne úpravy na veľkých sídliskových priestoroch. 
 
5. 
 
- Ekologické hľadiská nadradiť nad ekonomické. Zvolať rokovania k problematike 
lesoparku. 
- Prehodnotiť finančné vklady do tvorby a údržby sídelnej zelene. 
- Urýchlene vyriešiť započatie plynofikácie kotolne na Sídlisku Váh. 
- Vyriešiť preťaženosť ČOV (čističky odpadových vôd), ktorá pracuje už na 350% a 
vybudovať novú čističku bez účasti galantských odpadových vôd. 
- Zvýšiť počet príslušníkov verejnej bezpečnosti vzhľadom na stúpajúcu kriminalitu v 
meste. 
- Vyvesovať na verejné miesto zoznamy uchádzačov o byty. 
- Zamedziť vandalizmu na dvoroch a budovách predškolských a školských zariadení. 
- Vyriešiť otázku územného usporiadania mesta. 
- Upraviť obrubníky na chodníkoch pri prechodoch cesty hlavne v centre mesta. 
- Narušili sa medziľudské vzťahy, objavuje sa veľa anonymov a preto bude potrebné 
zvýšiť úsilie na riešenie základných občianskych problémov. 
- Prehodnotiť dopravné značenia v súlade s vyhláškou. 
- Vypracovať projekt a koncepciu veľkoplošného chráneného územia v kategórii CHKO 
(chránenej krajinnej oblasti) pre medzihrádzové územie Váhu pod žel. mostom. 
 
Osobitné pripomienky občanov mestskej časti Veča: 
- Vo Veči zriadiť do nových volieb Obvodný národný výbor, s podpredsedom z Veče. 
- Vyriešiť otázku obchvatu cesty. 
- Urýchliť dokončenie výstavby novej 24-triednej základnej školy. 
- Dokončiť stavbu nákupného strediska na sídlisku vo Veči do konca roku 1990. 
- Vyčleniť niektoré byty vo Veči pre zriadenie materskej škôlky a detských jasiel. 
- Urýchlene zriadiť vo Veči dočasné zdravotné stredisko a obvodnú detskú ambulanciu. 
- Zrušiť plánovanú odbočku z hlavnej cesty na SOUCH a presmerovať premávku 
povedľa OSC a časť ulice Nivy. 



- Vysadiť zeleň na sídlisku vo Veči a zabezpečiť upratovanie verejných priestranstiev v 
celej Veči. 
- Premenovať sídlisko Májového povstania českého ľudu. 
- Zabezpečiť monitorovanie ovzdušia vo Veči. 
- Urýchliť budovanie kanalizácie jednotlivých ulíc s napojením na hlavnú kanalizačnú 
trasu do konca roku 1990. 
- Urobiť rekonštrukciu kaštiela a parku. 
- Riešiť autobusovú dopravu na sídl. Veča, ktorá nezodpovedá nárastu obyvateľov tohto 
sídliska. 
 
Mnohé pripomienky mohli predstavitelia vyriešiť do konca kalendárneho roka, mnohé 
však sa preniesli na ďalšie roky a niektoré sa už riešiť nedali, alebo boli 
neuskutočniteľné.       
 
6. 
 
Zmeny v zastupiteľských orgánoch mesta 
 
Na mimoriadnom zasadnutí MsNV, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 1990 z podnetu VPN 
(Verejnosti proti násiliu) v zmysle dohody za okrúhlym stolom zo dňa 14., 20. 2. a 5. 3. 
1990 boli uskutočnené nasledujúce zmeny v zastupiteľskom zbore nášho mesta: 
MsNV bralo na vedomie, že z doterajších 80 poslancov MsNV sa ku dňu 15. 3. 1990 
 
a) Vzdalo poslaneckého mandátu 19 poslancov, a to: 
Ján Cesnek, Ernest Mikláš, Árpád Pástor, MUDr. Vladimír Šilhan, Ladislav Petro, 
Zuzana Rečková, Ján Pojezdál, František Žitňák, Jana Samuelová, Terézia Mikulová, 
Ing. František Lisý, Juraj Félix, Mária Szabová, Ing. Ladislav Hubinák, Karol Száraz, 
Ondrej Hanko, Ján Mészároš, JUDr. Beáta Gúziková, Imrich Petro. 
 
b) V zmysle dohody za okrúhlym stolom bolo odvolaných 13 poslancov, a to: 
Alžbeta Špendlová, Jana Takáčová, Karol Baran, Mária Molnárová, František Baran, 
Alžbeta Miháliková, Juraj Gáll, Jozef Baráth, Štefan Chovanec, František Liptai, JUDr. 
Ľudovít Herák, František Kozár, Ladislav Kuna. 
 
c) Schvaľuje voľbu kooptovaných poslancov do uvoľnených volebných obvodov v počte 
32, a to: 
1.František Horváth    12.Milan Daniš   
 23.Ing.Štefan Šebeň 
2.Ing. Ján Kováčik CSc.    13.Mária Mračková  
 24.Jozef Rehák 
3.Júlia Heráková     14.Ing. Anton Patek  
 25.Ľubica Nyiregyházkiová 
4.Ľudovít Varjú     15.Ivan Vaško   
 26.Csaba Pásztor 
5.Ing.Jozef Rácz    16.Ladislav Jaroš   27.Eva 
Gajdošíková 
6.Ing.Koloman Šabík    17.Viliam Regitko   28.Ján 



Baji 
7.Stanislav Mešťan    18.Jozef Javurek   
 29.Eduard Šalling 
8.Michal Vechter    19.Valéria Kružlíková   30.Ing. 
Erika Velasquézová 
9.Ľudmila Botková    20.MUDr. Igor Bečár   31.Ing. 
Ľubomír Filo 
10.Ladislav Szarka    21.Ing. Jozef Jankovič  
 32.Ľudovít Csikós 
11.Júlia Rečková    22.Ing.Laurinec Sedlár    
 
d) Uznesením MsNV č. 134 a 135 bol Ing. František Lisý odvolaný z funkcie predsedu 
MsNV na vlastnú žiadosť a Ing. Tibor Lacko odvolaný z funkcie podpredsedu MsNV. 
Za nového predsedu MsNV bol zvolený Jozef Javurek a za podpredsedu Štefan Hrnčár. 
 
7. 
 
Podľa ústavného zákona č. 14/1990, zo dňa 23. 1. 1990 o odvolaní a kooptovaní 
poslancov zastupiteľských zborov boli na mimoriadnom zasadnutí Mestského 
národného výboru v Šali dňa 15. marca 1990 uskutočnené tieto zmeny v poslaneckom 
zbore mesta: 
 
Predseda MsNV:  Jozef Javurek 
Podpredsedovia MsNV:  Ing. Ladislav Vráblik 
    Štefan Hrnčár 
Tajomníčka MsNV:  Ing. Helena Psotová 
 
Poslanci MsNV: 
 
1. Anna Štefančíková   26. František Hladík 
2. Mária Syrová    27. Imrich Jankech 
3. František Horváth   28. Peter Bošňák 
4. Ing. Ján Kováčik, CSc.  29. Ing. Koloman Šabík 
5. Júlia Heráková   30. Stanislav Mešťan 
6. Mária Kolláriková   31. Michal Vechter 
7. Ing. Ľubomír Filo   32. Jozef Karlubík 
8. Ing. Helena Psotová   33. Ľudmila Botková 
9. Ing. Michal Malárik   34. Klára Pappová 
10. Dr. Klára Majorová   35. Ladislav Szarka 
11. Ľudovít Varjú   36. Júlia Rečková 
12. Kornélia Marcelová   37. RSDr. Ján Rehák 
13. Ing. Tibor Lacko   38. Milan Daniš 
14. Gabriel Buday   39. Alžbeta Turčeková 
15. Terézia Ďurčová   40. Marta Melicherová 
16. Ján Baláž    41. Mária Mračková 
17. Miloslav Novotný   42. Ladislav Doboš 
18. Ľudovít Csikós   43. František Holásek 



19. Ján Tóth    44. Štefan Braun 
20. Terézia Feketeová   45. Ing. Anton Patek 
21. Ing. Ladislav Vráblik   46. Ivan Vaško 
22. Ing. Jozef Rácz   47. Ladislav Jaroš 
23. Emília Tompláková   48. Karol Mikloš 
24. Ing. Pavel Šemora   49. Imrich Čemez 
25. Ján Martinek   50. Viliam Regítko 
 
8. 
 
51. Dr. Ján Šipický   66. Ing. Jozef Jankovič 
52. Pavel Astaloš   67. Ing. Laurinec Sedlár 
53. Ing. Ján Gábriš   68. Ing. Terézia Pápayová 
54. Mária Ivanovová   69. Ing. Štefan Šebeň 
55. Jozef Javurek   70. Jozef Rehák 
56. Ján Farkaš    71. Ľubica Nyiregyházkiová 
57. Ing. Imrich Pleidel   72. Csaba Pásztor 
58. Katarína Petrová   73. Terézia Mikušová 
59. Valéria Kružlíková   74. Eva Gajdošíková 
60. Oľga Goldbecherová   75. Dr. Michal Vrbovský 
61. Leona Szabová   76. Ján Baji 
62. Ľudovít Holocsi   77. Ján Šoltís 
63. MUDr. Igor Bečár   78. Eduard Šalling 
64. Rudolf Ritter    79. Ing. Erika Velazquezová 
65. RNDr. Andrej Gažík   80. Štefan Hrnčár 
 
Do obnovenej rady MsNV boli zvolení: 
 
1. Jozef Javurek    9. Ing. Pavel Šemora 
2. Ing. Ladislav Vráblik   10. Alžbeta Turčeková 
3. Štefan Hrnčár    11. Dr. Klára Majorová 
4. Ing. Helena Psotová   12. Ľubica Nýregyházkiová 
5. RNDr. Andrej Gažík   13. Karol Mikloš 
6. Ladislav Szarka   14. Miloslav Novotný 
7. Dr. Michal Vrbovský   15. Imrich Jankech 
8. Ing. Ján Kováčik, CSc.   
 
9. 
 
Vznik politických strán a hnutí v roku 1990 a ich predsedovia 
 
Po 17. novembri 1989 vznikajú v Šali politické strany a hnutia: 
 
1. VPN - Verejnosť proti násiliu - predseda Marián Šóky (Duslo n.p.) 
2. HZDS - Hnutie za demokratické Slovensko - predseda Edita Tomášová (dôch.) 
3. KDH - Kresťansko-demokratické hnutie - predseda Ing. Ľudovít Mikula (Duslo n.p.) 
4. KSS - Komunistická strana Slovenska - predseda Ľudovít Dojčan (Duslo n.p.) 



5. SNS - Slovenská národná strana - predseda Jaroslav Játi (Duslo n.p.) 
6. DS - Demokratická strana - predseda Ing. Anton Patek (Hydrostav) 
7. SZ - Strana zelených - predseda Tibor Karafa (Sl. zväz ochr.prírody) 
8. SSS - Slovenská strana slobody - predseda Michal Majer (Hydrostav) 
9. MNI - Maďarská nezávislá iniciatíva - predseda Ladislav Katona (inv.dôch.) 
10. SPOLUŽITIE - Együttélés - predseda MUDr. František Czakó (dôch.) 
11. MOS - Maďarská občianska strana - predseda Ladislav Szedlár (OSP Galanta) 
12. MKDH - Maďarské kresťansko-demokratické hnutie - predseda Imrich Szabó 
(dôchodca) 
13. DÚZAŠ - Demokratická únia zdravia a športu - predseda Jozef Kemenský (TJ 
Slovan Duslo) 
14. DÚR - Demokratická únia Rómov - predseda Juliana Heráková 
15. SPH - Slovenské poľnohospodárske hnutie - predseda Ing. Július Miškovič (JRD) 
16. HČSP - Hnutie československého porozumenia - predseda Ján Polónyi (Duslo n.p.) 
17. HKM - Hnutie kresťanskej mládeže - predseda Ing. Michal Krajmer 
 
Na predvolebných mítingoch sa v našom meste predstavili: 
 
Alexander Dubček, predseda Národného zhromaždenia, za VPN, 
JUDr. Vladimír Mečiar, minister vnútra, za HZDS, 
Helena Voleková, ministerka práce a sociálnych vecí, za VPN, 
Milan Kňažko, za HZDS, 
Miklós Duray, za Spolužitie, 
Peter Weis, za SDĽ 
 
10. 
 
Prvé slobodné voľby po 40 rokoch 
 
Voľby do Snemovne ľudu, Snemovne národov a Slovenskej národnej rady v dňoch 5. a 
6. júna 1990 boli prvými slobodnými voľbami po 40-ročnom tlaku vládnucej triedy na 
demokraciu Československa. 
 Voľby prekvapili výbornou organizáciou i kultúrnosťou priebehu. Do volieb sa v 
našom meste zapojilo viac ako 96% obyvateľov v 16. okrskových volebných obvodoch. 
 Voľby v Šali skončili nasledovne: 
 
Snem. ľudu % Snem.národov % Slov.nár.rada % Celkové poradie 
     
VPN  29,6 VPN  39,0 VPN  29,5 VPN   1. 
Spolužitie 14,7 KSS  14,2 Spolužitie 14,6 Spolužitie  2. 
KSS  14,0 Spolužitie 13,9 SNS  13,3 KSS   3. 
SNS  11,9 SNS  10,7 KSS  12,8 SNS   4. 
KDH  11,2 KDH  9,6 KDH  11,1 KDH   5. 
DS  4,7 DS  3,3 St.zelených 4,8 St.zelených  6. 
St.zelených 4,7 St.zelených 3,3 DS  4,2 DS   7. 
Poľnohosp. 2,8 Poľnohosp. 1,9 Poľnohosp. 3,1 Poľnohosp.  8. 
St.slobody 2,3 St.slobody 1,6 St.slobody 2,4 St.slobody  9. 



Soc.dem. 1,8 Soc.dem. 1,4 Soc.dem. 2,0 Soc.dem.  10. 
St.rómov 0,9 St.rómov 0,9 St.rómov 1,0 St.rómov  11. 
Čs.poroz. 0,6 Čs.poroz. 0,7 Čs.poroz. 0,5 Čs.poroz.  12. 
Slob.blok 0,4 Slob.blok 0,4 Slob.blok 0,4 Slob.blok.  13. 
Čs.st.soc. 0,3 Čs.st.soc. 0,2 Rep.st.Čs. 0,3 Čs.st.soc.  14. 
Rep.st.Čs. 0,2 Rep.st.Čs. 0,2 Čs.st.soc. 0,1 Rep.st.Čs.  15. 
 
V Šali bolo evidovaných celkove 43.681 platných hlasov, z toho 32.408 v meste Šaľa a 
11.273 v časti Veča. 
 
Vysvetlivky skratiek: 
VPN - Verejnosť proti násiliu 
KSS - Komunistická strana Slovenska 
SNS - Slovenská národná strana 
KDH - Kresťansko-demokratické hnutie 
DS - Demokratická strana 
Poľnohosp. - Strana poľnohospodárov 
Soc.dem. - Sociálna demokracia 
Čs.poroz. - Strana čs.porozumenia 
Slob.blok -  
Čs.st.soc. - Čs. strana socialistická 
Rep.st.Čs. - Republikánska strana Československa 
 
11. 
 
Komunálne voľby v roku 1990 
 
Komunálne voľby do mestského zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch 23. a 24. 
novembra 1990. V Šali boli zriadené 4 volebné obvody a 18 okrskov. Spolu bolo 
zapísaných do zoznamu voličov 16.115 osôb. Z toho bolo vydaných 8890 úradných 
obálok, do ktorých vložili voliči 8560 platných hlasovacích lístkov na kandidátov do 
mestského zastupiteľstva. 
 Na primátora bolo odovzdaných spolu 8594 platných hlasovacích lístkov. 
 Na post primátora sa uchádzalo 9 kandidátov: 
 
Por.č. Meno kandidáta (za stranu)  Dáta narodenia  Pracovisko 
  Počet získaných hlasov 
1. Jozef Javurek (SNS)   6. 4. 1943 Trávnica Duslo,š.p.Šaľa 
  1417 
2. Ing.Helena Psotová (KSČ)  5. 2. 1947 Plzeň  Gymnázium Šaľa 
 1170 
3. Ing. Alexander Szabó (N)  19. 6. 1951 Šaľa Divadlo A.Bagara Nitra 
 1861 
4. Gustáv Güll (VPN, KDH, SZ)  14. 1. 1940 Bratislava Osobitná 
škola Šaľa  1627 
5. Karol Mikloš (N)    7. 2. 1951 Šaľa  Št.melioračná 
správa Šaľa 299 



6. Štefan Sedlák (DS)   11. 9. 1945 Šaľa Duslo, š.p. Šaľa  
 509 
7. Peter Belovič (N)   29. 12. 1954 Nitra MsNV Šaľa  
 713 
8.  Ing. Jozef Kozaňák (N)   5. 8. 1939 Lisková Duslo, š.p. Šaľa 
  304 
9. Jozef Sklenár (N)   6. 4. 1949 Sládečkovce TJ Slovan Duslo 
Šaľa  694 
 
Vysvetlivky: 
SNS - Slovenská národná strana 
VPN - Verejnosť proti násiliu 
KDH - Kresťansko-demokratické hnutie 
KSČ - Komunistická strana Československa 
SZ - Strana zelených 
DS - Demokratická strana 
N - Nezávislý kandidát 
 
Na základe získaných hlasov bol za primátora mesta Šaľa zvolený Ing. Alexander 
Szabó s počtom 1861 hlasov, nezávislý kandidát. 
 Narodil sa v Šali, má 39 rokov. Je ženatý a má jedno dieťa. Svoju mladosť  
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prežil v šalianskom prostredí, kde panovala vzájomná úcta, porozumenie a spolupráca 
obyvateľov. 
 Po skončení základnej školy, absolvoval Strednú priemyselnú školu 
elektrotechnickú v Bratislave. Po jej skončení pracoval v Dusle, n.p. Šaľa ako 
elektroúdržbár. Po základnej vojenskej službe sa zamestnal v ZsVaK Šaľa, kde pracoval 
ako energetik závodu. V rokoch 1981 - 85 študoval na Vysokej škole ekonomickej v 
Bratislave, odbor vedecká organizácia a riadenie priemyslu. Po skončení štúdií pracoval 
v Bratislave na Ministerstve kultúry. Od roku 1986 až doteraz pracoval v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre ako ekonomický námestník. 
 Dlhé roky pôsobil aj na amatérskom poli kultúry ako člen hudobnej skupiny 
"Spektrum". Je zakladajúcim členom Slovenskej asociácie manažérov. Založil Klub 
manažérov v meste Nitra. 
 S našim mestom je bytostne zviazaný a sú mu známe jeho problémy. Skúsenosti, 
ktoré nadobudol chce zúročiť v prospech rozvoja nášho mesta. 
 
Z radu poslancov bol za zástupcu primátora zvolený Eduard Šalling člen VPN. 
 Narodil sa v Mengušovciach, okres Poprad, má 52 rokov. Pochádza z roľníckej 
rodiny a má 5 súrodencov. Ich rodina sa presťahovala do Veče v roku 1946. 
 Prvé ročníky základnej školy navštevoval vo svojej rodnej obci. Po presťahovaní 
rodičov od r. 1946 pokračoval na základnej škole vo Veči a  v Šali. Vyššiu priemyselnú 
školu s maturitou, so špecializáciou  strojný technológ, ukončil v Trnave v roku 1957. Po 
absolvovaní základnej vojenskej služby začal pracovať ako konštruktér najprv v 
Elektrosvite n.p. Brno a potom v Nových Zámkoch. V roku 1961 prestúpil do n.p. Duslo 



Šaľa do funkcie technického strojného dozorcu a zúčastnil sa na rôznych akciách pri 
budovaní III. etapy a ako vedúci skupiny pri výstavbe IV. etapy čpavku a močoviny. Od r. 
1975 zastával funkciu vedúceho oddelenia prípravy a realizácie investičnej výstavby. Od 
roku 1978 mu bola určená výstavba Agrochemikálií II. a príprava Membránovej 
elektrolýzy. 
 Absolvoval úspešne kurzy angličtiny a nemčiny a získané jazykové znalosti 
vhodne uplatňoval pri výstavbe jednotiek čpavku a močoviny, ktoré boli zabezpečované 
z dovozu. V r. 1978-80 úspešne s certifikátom absolvoval odborné cyklické školenie so 
zameraním na riadenie investičnej výstavby. 
 
13. 
 
Za poslancov mestského zastupiteľstva bolo v komunálnych voľbách 1990 zvolených 
nasledujúcich 41 kandidátov: 
 
1. Ing. Vladimír Bartoš   SNS    22. Štefan Baluška 
  KSS 
2. Jozef Šínsky    SNS    23. MUDr. Jozef 
Grell   KSS 
3. Stanislav Skačan   SNS    24. Ing. Helena Psotová 
  KSS 
4. Ján Marko    SNS    25. Imrich Jankech  
 KSS 
5. MUDr. Peter Gajdoš   SNS    26. Oľga Alaxová 
  DS 
6. Eva Vicenová    SNS    27. Ing. Anton Patek
   DS 
7. Alena Bartovicová   SNS    28. Ing. Jozef Žbirka
   DS 
8. Jozef Javurek    SNS    29. Dr. Michal 
Vrbovský   DÚZAS 
9. František Adam   SNS    30. Ing. Ivan Kováč  
 DÚZAS 
10. MUDr. Svätozár Hikkel  SNS    31. Ing. Jozef Gáspár 
  MKDH 
11. MUDr. Ján Slyško   SNS    32. MVDr. Ernest 
Hlavatý  MKDH 
12. Alena Jaššová   SNS    33. Olivér Ferencei  
 MKDH 
13. Gustáv Güll    VPN    34. MUDr. Ladislav 
Szarka   MNI 
14. MUDr. Igor Bečár    VPN    35. Tibor Karafa 
   SZ 
15. Ivan Bránik    VPN    36. Karol Mikloš 
   N 
16. Zuzana Valeková   VPN    37. Marián Bujdák 
  KDH 



17. Eduard Šalling   VPN    38. Milan Daniš  
  KDH 
18. MUDr. Štefan Bohucký  VPN    39. MUDr. Gabriel Kolozsi 
 KDH 
19. Ladislav Jaroš   VPN    40. Stanislav Mešťan 
  KDH 
20. MVDr. Ladislav Hlavatý  HČSP    41. Júlia Hunková 
  KDH 
21. Ing. Július Miškovič   HP 
 
Vysvetlivky: 
 
SNS - Slovenská národná strana (12 posl.) 
VPN - Verejnosť proti násiliu (7 posl.) 
KDH - Kresťansko-dem. hnutie (5 posl.) 
KSS - Komunistická strana Slovenska (4 posl.) 
DS - Demokratická strana (3 posl.) 
MKDH - Maďarské kres.-dem. hnutie (3 posl.) 
HČSP - Hnutie českoslov. porozumenia (1 posl.) 
HP - Hnutie poľnohospodárov (1 posl.) 
MNI - Maďarská nezávislá iniciatíva (1 posl.) 
DÚZAS - Demokr.únia zdravia a športu (2 posl.) 
SZ - Strana zelených (1 posl.) 
N - Nezávislý (1 posl.) 
 
14. 
 
Do Mestskej rady bolo zvolených 13 poslancov: 
 
1. Gustáv Güll   8. Tibor Karafa 
2. Ing. Vladimír Bartoš  9. Inž. Július Miškovič 
3. Ing. Anton Patek  10. Jozef Javurek 
4. Marián Bujdák  11. František Adam 
5. Milan Daniš   12. MUDr. Svätozár Hikkel 
6. Ing. Helena Psotová  13. Eduard Šalling 
7. MVDr. Ernest Hlavatý 
 
15. 
 
Novostavba Mestského úradu odovzdaná do užívania v júni 1990 
 
 
Administratívna budova Mestského úradu v Šali bola postavená v rámci účelových 
osvetových zariadení nášho mesta. 
 Investorom stavby bola Stavoinvesta Bratislava, okresný inžiniersky závod 
Galanta. 
 



Projektantom stavby bol -  Ing. arch. Holejšovský. 
Dodávateľom stavby - Pozemné stavby n.p. Nitra. 
Dodávateľom interiéru - Dielo SFVU Bratislava pod vedením Ing.arch.Kopeckého - 
autora interiéru, a dodávateľmi boli tiež OOP Galanta, Umelecké remeslá Bratislava, 
ZUKOV Prostějov, Smrečina Banská Bystrica. 
 
Náklady na stavby: 
 Hodnota projekčných prác          470.001,- Kčs 
 Hodnota stavebných prác             14.155.045,- Kčs 
 Náklady vnútorného interiérového vybavenia budovy    4.905.000,- Kčs 
 
 Náklady spolu       19.530.046,- Kčs 
 
Začiatok stavby  máj 1985 
Ukončenie stavby  jún 1990   
 
Náklady interiéru: 
1. Typizovaný nábytok   1.200 tis. Kčs 
2. Obradná sieň a príslušnosti  1.500 tis. Kčs 
3. Vstupná hala a veľká zasadačka 1.795 tis. Kčs 
4. Zasadačka a priestory primátora    350 tis. Kčs 
5. Informačný systém        60 tis. Kčs 
 
 Náklady interiéru spolu  4.905 tis. Kčs 
 
 Hospodárska zmluva o prevode práva hospodárenia s národným majetkom bola 
podpísaná dňa 28. júna 1990 Jozefom Javurekom, predsedom Mestského národného 
výboru v Šali.  
 V hale na prízemí je umiestnený základný kameň s nápisom: 
 
 Základný kameň budova MsNV Šaľa máj 1985 
 
 
16. 
 
Rozpočtové hospodárenie MsNV Šaľa za rok 1990 (v tis. Kčs) 
 
Plnenie príjmov rozpočtu k 31. 12. 1990 
 
Zdroj príjmov    Plán 1990 Plnenie k 31.12.1990 % plnenia 
 
Dane a poplatky spolu   550  757   137,6 
Príjmy rozpočtových organ. spolu  5570  6165   110,6 
Vlastné príjmy spolu    6120  8136   132,9 
 Daň zo mzdy   19360  19597   107,1 
 Ostatné prostriedky z ONV  -  1145   - 
Príjmy pre neinvestičné výdavky sp.  25480  28251   110,8 



Účelové subvencie spolu   352  788   223,8 
Odvod do ústredného rozpočtu     - 436   - 
Rozpočtové príjmy spolu   25832  28603   110,7 
Doplnkové príjmy spolu   4324  6424   148,5 
 
Príjmy celkom    30156  35027   116,2 
 
 
Plnenie výdavkov rozpočtu k 31. 12. 1990 ( v tis. Kčs)     
        
Kapitola     Plán na rok 1990 Upravený rozpočet
 Plnenie k 31. 12. 1990 % plnenia 
Vodné hospodárstvo    110  110  143  
 130,0 
Doprava     1400  1800  1649  
 91,6 
Školstvo     12000  12574  12854  
 102,2 
Zdravotníctvo    1300  1300  912  
 70,1 
Kultúra     850  1105  1044  
 94,4 
Vnútorná správa    2270  3634  3634  
 100,0 
Práca a sociálne veci    1250  1250  1345  
 107,6 
Miestne hospodárstvo   6200  7298  7298  
 100,0 
Stavebníctvo    100  640  640   100,0 
Všeob.pokladničná správa   -  276  276  
 100,0 
Akcia "Z" - investičná   -  2927  2927  
 100,0 
Akcia "Z" - neinvestičná   -  442  442  
 100,0 
Neinvestičné výdavky   25480  33356  33164  
 99,4 
Investičné výdavky spolu   352  788  788  
 100,0 
 
Výdavky celkom    25832  34145  33952  
 99,4 
 
17 
 
Matica slovenská ožila 
 



Po vyše dvadsaťročnom nútenom odmlčaní Matice slovenskej v Šali sa začiatkom roka 
v meste činnosť miestneho odboru Matice slovenskej Šalianski matičiari zamerali od 
začiatku svoju prácu na formy, ktoré sa osvedčili v činnosti prvého MO MS v meste v 
roku 1968. 
 Výbor MO MS zorganizoval pre svojich členov niekoľko vlastivedno - 
spoločenských podujatí vo forme tematických zájazdov na Bradlo, Dobrú Vodu, do 
Mikulčíc, Uhrovca, Martina, Ružomberka, Modry a Bratislavy. V rámci matičných 
štvrtkov sa uskutočnili prednášky o vzniku a histórií Matice slovenskej. Pripomenul sa 
život a dielo M.R.Štefánika a nezabudnuteľné boli literárno-kultúrne večery s pani Evou 
Kristínovou a pánom Jurajom Sarvašom. 
 Na valnom zhromaždení miestneho odboru sa matičná činnosť hodnotila kriticky, 
ale pozitívne. Bolo konštatované, že obdobie totality sa podpísalo na tom, že stredná a 
mladšia generácia je národnostne chladná a len malou mierou sa zapája do činnosti 
Matice slovenskej. 
 Nový výbor MO MS v čele s MUDr. Svetozárom Hikkelom prijal úlohu zaktivizovať 
matičnú činnosť v radoch šalianskej mládeže a zlepšiť výchovu k národnému povedomiu 
na školách. 
 MO MS v Šali vydáva pre členov časopis "Šaliansky matičiar" v ktorom vhodnou 
formou informuje o matičnom hnutí v meste a okolí. 
 O popularite matičného hnutia svedčí aj tá okolnosť, že pri tohtoročných voľbách 
boli viacerí členovia MO MS zvolení do Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady. 
 
Od 1. marca 1990 sa na Slovensku používa Slovenský štátny znak a slovenská bielo-
modro-červená zástava. 
Od apríla 1990 sa náš štát nazýva: Česká a slovenská federatívna republika. 
1. november bol vyhlásený Dňom zmierenia.  
18. 
 
O histórii nášho mesta 
 
 V kultúrnom-spoločenskom mesačníku MsNV Slovo Šaľanom sa v tomto roku 
začali uverejňovať výňatky z pripravovanej knihy pána Karola Šmidu, odborného učiteľa, 
t.č. na dôchodku. S históriou svojho rodného mesta a okolia sa zaoberá už dlhé roky a 
teraz sa rozhodol postupne uverejňovať najdôležitejšie a najzaujímavejšie udalosti z 
dejín nášho mesta. Údaje o našom meste po dlhé roky postupne zhromažďoval 
dôsledným štúdiom od najstarších hodnoverných spisov podnes a prístupným 
spôsobom ich podáva vo svojich článkoch na pokračovanie. Tieto sú uverejnené od 5. 
čísla nášho mesačníka. 
 V roku 1990 bolo uverejnených 6 príspevkov s nasledujúcim nadpisom: 
 
1. časť: Nálezy dávnych sídlisk (v 5. čísle) 
2. časť: Územie a pôvod mesta - vstup mesta do histórie (v 6. čísle) 
3. časť: Ekonomicko-spoločenské vzťahy v 9. a 10. storočí (v 7. čísle) 
4. časť: Spor poddaných šalianskeho panstva (v 8. čísle) 
5. časť: Z obdobia panovania kráľa Štefana I. (v 10. čísle) 
6. časť: Vzbura Šaľanov (v 12. čísle) 
 



 Ďalšie príspevky v chronologickom slede budú publikované v našom mesačníku v 
nasledujúcich rokoch.  
 Kniha "O histórii Šale" vyjde pravdepodobne v roku 1993 (autor Karol Šmida). 
 
Už nás je 25 tisíc 
 
V auguste 1990 sa narodil 25-tisíci občan nášho mesta Marcel Jaroš. Jeho rodičom 
Milanovi a Viere Jarošovcom prišiel pri príležitosti slávnostného zápisu zablahoželať aj 
predseda MsNV pán Jozef Javurek. 
 
Pohyb obyvateľstva v roku 1989 a 1990 
 
Rok  narodení  zomrelí  prisťahovaní  odsťahovaní 
 počet obyvateľov k 31.12. 
1989  329   148   982   440  
 24.793 
1990  395   136   661   613  
 25.100 
 
 
19. 
 
 
Družobné vzťahy sa naďalej utužujú 
 
V dňoch 18. -21. augusta 1990 sme privítali družobnú návštevu delegácie fínskeho 
mesta Kuhmo, vedenú predsedom mestskej rady Errkim Airaksinenom. Uskutočnila sa 
na pozvanie predsedu MsNV pána Jozefa Javureka. 
 Prejednali sa konkrétne otázky, týkajúce sa oboch družobných miest. Hostia sa 
oboznámili s novou situáciou a súčasným dianím v Československu. Prerokovala sa i 
oblasť ďalšieho rozvoja vzájomných družobných vzťahov.  
 Fínska delegácia navštívila Medos v Galante, Vinárske závody v Seredi a 
rokovala o možnostiach hospodárskej spolupráce. V započatej výmene mládeže sa 
bude pokračovať. Vymieňať sa bude skupina detí v počte 10 až 12 vo veku od 12 do 16 
rokov a prostredníctvom TJ Slovan Duslo Šaľa výmena 15 športovcov. Za vítané by sa 
pokladali aj vzájomné výmenné pobyty mládeže a rodín na báze neoficiálnych vzťahov, 
s cieľom vzájomného bližšieho spoznávania. Budú sa ďalej hľadať možnosti 
ekonomickej spolupráce a výmeny expertov. 
 Nezávislé odbory š.p. Duslo Šaľa sa vzorne postarali o ubytovanie našich hostí a 
umožnili fínskym priateľom pozrieť si aj nové ozdravno-školiteľské zariadenie v Šoporni. 
 
Detská divadelná Šaľa 1990 
 
V dňoch 30. 5.- 5. 6. 1990 bola Šaľa dejiskom prehliadky detskej dramatickej tvorivosti. 
Na dvadsiatom ročníku tohto podujatia sa stretli deti a dospelí z celého Slovenska. Videli 
sme 14 predstavení a 5 sólových vystúpení. Na prehliadke nás reprezentovali dva 
súbory. Detský recitačný kolektív zo Základnej umeleckej školy pod vedením p. 



Máčikovej, ktorý sa predstavil dramatizáciou textu V. Šikulu "Ďuro pozdrav Ďura" s 
ktorou si vybojovali postup na Scénickú žatvu do Martina. Druhým naším súborom bol 
DDS Úsmev pod vedením p. Ľ.Nehringovej ZŠ Sídl. Váh. 
 O dobrej reprezentácii svedčia udelené ocenenia a diplomy pre oba súbory. 
 
 
20. 
 
Pozoruhodnosti nášho mesta z pera Markusa Gálla 
 
Markus Gáll, náš rodák, nám takmer v každom čísle Slova Šaľanom sprístupňuje 
minulosť a pozoruhodnosti nášho mesta. 
 Je to nadšený a obetavý bádateľ, ktorý prístupnou formou a hodnoverným 
dokumentačným materiálo, oboznamuje obyvateľov nášho mesta s významnými 
rodákmi, udalosťami, zaujímavými objektami a pozoruhodnosťami. Touto svojou 
činnosťou vykonáva záslužnú prácu, ktorú si obyvatelia mesta veľmi oceňujú. 
 V roku 1990 písal o týchto zaujímavostiach nášho mesta: 
1. Za prácou do ďalekého sveta - naši rodáci Jozef Pittich a Alexander Kaiser (SŠ - č. 1) 
2. Odkaz našich predkov - socha Sv.Juraja (SŠ - č.3) 
3. Kultúrna činnosť našich otcov - Robotnícke telovýchovné hnutie a jeho kapela (SŠ - č. 
4) 
4. Ja som cesta, pravda a život. Súsošie sv. Trojice (SŠ - č. 5) 
5. Šimon Gansl - podnikateľ (SŠ - č. 6) 
6. Chýrne artézske kúpele (SŠ - č. 7) 
7. Korene šalianskeho vzpierania (SŠ - č. 8) 
8. Pomník padlým (SŠ - č. 9) 
9. Posledná kováčska vyhňa (SŠ - č. 12) 
 
Roľnícky dom po rekonštrukcii 
 
Obytný dom pochádzajúci z prvej polovice 19. storočia na Štúrovej ulici po vlaňajších 
celoročných rekonštrukčných prácach znovu očakáva obdivovateľov ľudovej kultúry. 
Najstaršia časť domu bola postavená v roku 1831. Zariadenie miestností nám približuje 
spôsob roľníckeho bývania v druhej polovici minulého storočia, až do prvých desaťročí 
20. storočia. 
 Dom ľudovej architektúry s expozíciou ľudového bývania je sprístupnený 
verejnosti od roku 1981. 
 
21. 
 
Naši voltížni jazdci na svetových jazdeckých hrách v Štockholme. 
 
 Naši mladí voltížni jazdci za Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Šali sa 
v lete zúčastnili na svetových jazdeckých hrách Stockholm´90. V šiestich disciplínach 
súťažilo tu deväť zemí o 13 zlatých medailí. 
 K vynikajúcemu úspechu sa dopracovali mladí voltížni jazdci za SOUP v Šali, pod 
vedením pani Jany Majdlenovej. Obhájili 6. miesto v tvrdej konkurencii 40 štátov sveta. 



 Boli to jazdci v tomto zložení: Lucia Naštická, Pavol Zagata, Zuzana Sedláková, 
Ivona Dúbravová, Ján Valštýn, Vladimíra Kosáčová a Ivica Kašubová. Dokázali, že 
nezahálali a ich príprava na jazdecké hry v Štockholme musela prejsť tvrdým tréningom 
a disciplínou. 
 
 
Štyri tituly na majstrovstvách Slovenska vo voltížnom jazdení žiakov 
 
Koncom augusta 1990 sa uskutočnili v areáli TJ Agrokombinát Zobor v Nitre 
Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení žiactva a dorastu za účasti osem oddielov 
zo Slovenska. 
 V súťaži žiackych družstiev titul majstrov SSR obhájila TJ Slávia  SOUP zo Šale 
pod vedením Jany Majdlenovej na koni Kapitán. 
 V súťaži žiackych dvojíc na II. a III. mieste sa umiestnili Kováčová - Križanová a 
Kašubová - Kosáčová z SOUP v Šali. 
 V rámcovej súťaži žiačok na I. mieste sa umiestnila Krišková pred Barošovou, 
obe z SOUP Šaľa. 
 V súťaži dorasteneckých družstiev prvenstvo obhájili dorastenci TJ Slávia. Titul 
Majster Slovenska získali: Zagata, Sedláková, Dúbravová a Valštýn. 
 Majstrom SSR v kategórii chlapcov sa stal Valštýn pred Zagatom, obaja zo Slávie 
SOUP v Šali. Majsterkou v kategórii dievčat sa stala Dúbravová pred Sedlákovou, 
taktiež zo SOUP. 
 
 
22. 
 
Šalianske hádzanárky - Majsterky ČSFR 
 
Po 47 rokoch máme v Šali družstvo, ktoré udáva tempo ligového kolotoča v hádzanej 
žien. 
 Dňa 25. mája 1990, piatok večer sa konal rozhodujúci duel našich hráčok s Iskrou 
Partizánske, ktoré zdolali v pomere 27:21. Všetko bolo rozhodnuté. 
 V ligovom kole 1989/1990 sa družstvo šalianskych hádzanárok stalo 
 
 Majsterkami ČSFR v hádzanej žien pre rok 1989 - 1990.    
 
 Pod vedením trénera Františka Baku sa o tento titul zaslúžili: 
 
R. Tarhajová I. Lenčéšová G. Szabadošová 
I. Halmová  Z. Prekopová D. Braunová 
Ľ. Hlavatá  K. Žiačková  J. Horváthová 
Ľ. Ladičová  R. Velická  A. Mentelová 
I. Vargová  M. Kašparová M. Ráczová 
 
 Po zápase bolo víťazné družstvo slávnostne privítané v obradnej sieni MsNV v 
Šali, kde sa konalo predstavovanie hráčok a realizačného tímu a k zúčastneným odzneli 
krátke príhovory a prísľuby hráčok a zainteresovaných o vzornej reprezentácii mesta v 



budúcom ligovom ročníku, ale aj v Pohári európskych majstrov. 
 Mimoriadnu pozornosť pri získaní prvého historického titulu si však zaslúži celý 
rad obetavých nadšencov, ale najmä vedenie n.p. Duslo Šaľa na čele s jeho riaditeľom 
Ing. Martinom Macákom a hlavne patrónom šalianskej hádzanej Ing. Mariánom 
Švoňavom, predsedom klubu, bez ktorého by bol býval zisk titulu veľmi ťažký. 
 
 Najlepšou strelkyňou kolektívu bola Zuzana Prekopová so 178 gólmi pred 
Halmovou s 94 gólmi a Szabadošovou s 80 gólmi. 
 
23. 
 
Charakterisktika počasia roka 1990 
 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol rok 1990 rokom niekoľkých extrémov v 
hodnotách meteorologických údajov. 
 Extrémne hodnoty boli namerané v maximálnej dĺžke slnečného svitu (2060,7 
hodín) ako aj v maximálnej priemernej ročnej teplote (+10,35°C). 
 Rok 1990 bol aj rokom veľmi suchým, lebo celkové množstvo zrážok činilo za 
kalendárny rok iba 496,1 mm, kým dlhoročný priemer je 520 mm, pričom za 
hydrologický rok napadlo len 421 mm, a vo vegetačnom období (IV. - IX. mesiac) len 
223 mm. 
 Najteplejší bol mesiac august (+20,5°C), najchladnejší január (-0,4°C). Pomerne 
teplá bola zima, lebo len v januári klesla priemerná mesačná teplota na -0,4°C. Mesiace 
február a marec mali zasa pomerne vysokú priemernú mesačnú teplotu (február +4,4°C, 
marec +8,2°C), čo je za uplynulých 40 rokov najvyššia priemerná mesačná teplota v 
týchto mesiacoch. 
 Nízka priemerná mesačná teplota v septembri +13,1°C je tiež extrémnym javom v 
tomto mesiaci za posledných 40 rokov. 
 
 Ročný chod teploty a zrážok v kalendárnom roku 1990 meraný na pozorovacej 
stanici v Žihárci 
 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. Rok 
Teplota -0,4 4,4 8,2 9,6 16,6 18,1 19,0 20,5 13,1 10,4 5,2
 -0,4 +10,35°C 
Zrážky 5,4 45,4 14,8 70,9 8,3 54,2 58,6 7,6 52,3 64,3 51,5
 62,8 496,1 mm 
 
Priemerná teplota  za vegetačné obdobie  +16,2°C (IV. - IX. mesiac) 
   za hydrologický rok  +10,3°C (XI. - X. mesiac) 
   za kalendárny rok   +10,3°C (I. - XII. mesiac) 
 
Zrážky  za vegetečné obdobie  223,4 mm (IV. - IX. mesiac) 
   za hydrologický rok  421,0 mm (XI. - X. mesiac) 
   za kalendárny rok   496,1 mm (I. - XII. mesiac) 
 



24. 
 
V rámci akcie "Z" dokončená Sociálno-prevádzková budova technických služieb 
 
 Dňa 23. októbra 1990 bola stavebne ukončená a daná do užívania nová 
sociálno-prevádzková budova Technických služieb MsNV na Dolnej ulici v Šali. 
 
Investorom stavby bol Mestský národný výbor v Śali. 
Budova sa postavila v rámci Akcie "Z" za dva roky. 
Zodpovedný projektant: Okresný stavebný podnik Galanta Ing. Bajčíková a p. 
Habardíková 
 
Celkové rozpočtové náklady: 2.780.000,- Kčs 
Hodnota diela:   2.633.000,- Kčs 
Finančný limit:   2.106.000,- Kčs 
Termín zahájenia:   marec 1988 
Termín ukončenia:   december 1990 
 
 Na prízemí sa nachádzajú sociálne priestory, na poschodí administratívne 
miestnosti. 
 Vykurovanie budovy je zabezpečené plynovou kotolňou umiestnenou v suteréne 
novostavby. 
 Bola to posledná stavba v meste realizovaná v akcii Z, pri ktorej sa uplatňovala aj 
svojpomocná zložka zo strany budúceho užívania stavby. 
 
 Kronika mesta Šaľa za rok 1990 bola zostavená na základe hodnoverných údajov 
najdôležitejších udalostí mesta v roku 1990. Obsahuje 24 strán, od čísla strany 1 po 
stranu 24. 
 Kroniku mesta zostavil a napísal Peter Bošňák, kronikár 
 
25. 
 
Rok 1991 
 
26. 
 
Rok 1991 bol prvým rokom po slobodných demokratických komunálnych voľbách, prvý 
rok života mesta v nových podmienkach rodiacej sa demokracie. Nebol to ľahký a vôbec 
nie jednoduchý rok. Bol to rok prechodného obdobia. Zanikalo staré a vznikalo niečo 
nové. Dochádzalo veľakrát k stretom protikladov. Bolo potrebné riešiť súčasne veľa 
vecí, pod tlakom času, stresov a rýchlych rozhodnutí. 
 Za pochodu sa konštituovala nová samosprávna štruktúra, oddeľovala sa štátna 
správa od miestnej samosprávy, vytvárali sa nové orgány riadenia. 
 Proces transformácie spoločenského a ekonomického systému sa veľmi 
konkrétne dotkol aj života nášho mesta, života našich občanov. Určujúce podmienky pri 
týchto začiatkoch neboli zďaleka dotvorené. Postupne sa rodili nové zákony, ktorých 
absencia značne sťažovala úspešnosť práce na mestskej úrovni (napr. Zákon o majetku 



obcí, Zákon o obecnej polícii, často sa meniaci Zákon o rozpočte a rozpočtových 
pravidlách a pod.) 
 Občania očakávali, že okamžité zmeny povedú predovšetkým k lepšiemu. Žiaľ 
nie každému sa jeho predstavy splnili. Vznikali nové javy a situácie, na ktoré sme neboli 
zvyknutí. 
 Prvý rok činnosti po slobodných voľbách bol zameraný predovšetkým na: 
1.) Vytvorenie novej organizačnej štruktúry samosprávy mesta, jej organizačné, 
materiálne a personálne zabezpečenie. 
Bol konštituovaný nový Mestský úrad v Šali ako základný výkonný článok mestskej 
samosprávy. 
Boli vytvorené nové príspevkové organizácie mesta, v oblasti verejno-prospešných 
služieb, v oblasti sociálnej starostlivosti, v oblasti kultúrno-spoločenskej a po delimitácii 
Okresného bytového podniku Službyt Galanta bol založený Mestský bytový podnik Šaľa 
a založila sa Mestská polícia v Šali.  
Postupne boli pripravené a schválené základné organizačné a legislatívne prvky činnosti 
mesta: 
 a) Organizačný poriadok samosprávy mesta. 
 b) Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. 
 c) Zriadili sa výbory mestských častí. 
 d) Vytvorili sa odborné komisie mestského zastupiteľstva. 
 e) Skonštituovala sa 13-členná mestská rada. 
 
27. 
 
 f) Boli schválené a ustanovené nové farby mesta, mestská zástava a 
mestský erb ako základné symboly mesta. 
 g) Uskutočnilo sa nové pomenovanie časti mestských ulíc a námestí. 
 
2.) Uskutočnenie analýzy jednotlivých oblastí života mesta a vypracovanie koncepcie 
ďalšieho rozvoja mesta. 
  Na tejto úlohe sa podielali všetky komisie mestského zastupiteľstva, 
mestské organizácie a mestský úrad. 
  Bola pripravená koncepcia ďalšieho rozvoja jednotlivých oblastí života 
mesta, ktorá bola mestským zastupiteľstvom v septembri 1991 schválená. 
 
3.) Pokračovanie realizácie rozostavaných stavieb a objektov, stabilizácia života 
mesta tak, aby nenastali žiadne kalamitné situácie typické pre prechodné obdobia. 
 a) Dokončenie rozostavanej novej 24-triednej základnej školy na Hollého ulici 
vo Veči. 
 b) Riešenie nezabezpečených služieb a obchodnej siete vo Veči, zanikanie 
služieb a obchodov v dôsledku malej privatizácie a reštitúcií. 
 Podarilo sa operatívnymi rozhodnutiami a krokmi oživiť a sprevádzkovať 
rozostavanú budovu centrálnej občianskej vybavenosti vo Veči a zmeniť jej náplň. 
Vytvorilo sa centrum obchodu a služieb, chýbajúce zdravotné služby (detská 
ambulancia, stomatologická ambulancia a ambulancia všeobecného lekára a výdajňa 
liekov). 
 Bola zahájená výstavba kanalizačného zberača na ulici Hliník vo Veči. 



Pokračovala rekonštrukcia Kráľovskej ulice a výstavba bytov (SIBV) na Orechovej ulici. 
 
 
Prvý dôležitý dokument novej samosprávy mesta 
 
Koncepcia rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a hlavné úlohy do roku 1994 
 
Zákon SNR č.369/1991 Zb. o obecnom zriadení jednoznačne vymedzuje spôsob 
realizácie samosprávy v meste v oblasti, ktoré sú rozhodujúce v živote mesta, ktoré 
spravuje mesto. Aby sa zabránilo chaotickému prístupu pri riešení problémov a aby sa 
pod tlakom času a nekoncepčnosti nezrodili mylné rozhodnutia. Mestské zastupiteľstvo 
v septembri 1991, schválilo koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, ktorá sa 
stala záväzným vodítkom činnosti a určujúcim prvkom práce všetkých subjektov, ktoré 
pôsobia na území mesta Šaľa. Podrobne spracovaný dokument bol zverejnený v 
Nových šalianskych novinách a plagátovou formou. 
 
28. 
 
Vznik komisií mestského zastupiteľstva 
 
Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č.2/1991 na svojom druhom zasadnutí zvolilo 
predsedov komisií s účinnosťou od 1.februára 1991. 
 
Komisia pre životné prostredie   predseda Tibor Karafa 
Komisia pre podnikateľskú činnosť  predseda Ing. Jozef Žbirka 
Komisia finančná     predseda Jozef Javurek 
Komisia výstavby a územného plánovania predseda Milan Daniš 
Komisia dopravná     predseda Ladislav Jaroš 
Komisia kultúry, rozvoja a vzdelávania  predseda Alena Bartovičová 
Komisia sociálna a zdravotná   predseda MUDr. Peter Gejdoš 
Komisia mládeže a športu   predseda Ivan Bránik 
Komisia obchodná a cestovného ruchu predseda Gustáv Güll 
Komisia verejného poriadku a čistoty  predseda Ing. Jozef Gašpar 
Komisia regionálnej politiky   predseda Stanislav Skačan 
Komisia vodného a lesného hospodárstva predseda MVDr. Ladislav Hlavatý 
 
Ustanovenie mestských výborov 
 
V zmysle vyhlášky o samospráve mesta boli v našom meste zriadené Mestským 
zastupiteľstvom 4 mestské výbory a za ich predsedov menovaní nasledujúci poslanci: 
 Za Mestský výbor č.1 Stanislav Skačan 
 Za Mestský výbor č.2 Ing. Helena Psotová 
 Za Mestský výbor č.3 Jozef Javurek 
 Za Mestský výbor č.4 Eduard Šalling 
 
Osobitné postavenie má Mestský výbor č.4 pre mestskú časť Šaľa - Veča, ktorý bol 
ustanovený dňa 14. 2. 1991 a ktorého zloženie bolo schválené z nasledujúcich 



poslancov: 
Predseda MV: Eduard Šalling 
Podpredseda MV: František Adam 
Sekretárka:  Zuzana Valeková 
Členovia:  Michal Vrbovský  Ladislav Jaroš 
   Júlia Hanková  Ing. Ivan Kováč 
   MUDr. Svätozár Hikkel Oliver Ferencei 
   Mgr. Alena Jaššová MUDr. Ján Slyško 
 
29. 
 
Nový zákon SNR o obecnom zriadení 
 
Podľa ustanovenia § 28 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení prešli na obce a 
mestá takmer všetky pôsobnosti, ktoré predtým patrili miestnym a mestským národným 
výborom. V niektorých prípadoch boli tieto pôsobnosti rozšírené a v niektorých prešli na 
iné, novozriadené orgány štátnej správy. 
 
 Na čele mesta Šaľa je primátor, ktorý je najvyšším výkonným a štatutárnym 
orgánom. 
 Výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora je Mestský úrad. Na 
čele Mestského úradu je prednosta. 
 Mestský úrad je zložený z 23 pracovníkov a zabezpečuje administratívne a 
organizačné záležitosti Mestského zastupiteľstva. 
 Orgánmi nášho mesta sú: 
  -Mestské zastupiteľstvo 
  -primátor mesta 
  -Mestská rada 
  -Mestská polícia 
  -Mestský požiarny zbor 
 
 Práva obyvateľov mesta: 
Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä: 
-voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolený; 
-hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta; 
-zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, na verejných 
zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor; 
-obracať sa so svojími podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta; 
-využívať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na 
verejné účely; 
-požadovať pomoc v čase náhlej núdze. 
 
 Povinnosti obyvateľa mesta: 
Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní a poskytuje pomoc orgánom mesta. 
Je najmä povinný: 
-ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta; 
-podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia; 



-napomáha pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste; 
-poskytuje podľa svojich schopností a možností osobitnú pomoc pri likvidácii a 
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste. 
 
30. 
 
Potreba nového územného plánu mesta 
 
Mestská samospráva po dôkladnom posúdení zrušila doteraz platnú územno-plánovaciu 
dokumentáciu mesta Šaľa z nasledujúcich dôvodov: 
 
 Územný plán zhotovený v 80-tych rokoch vychádzal z ideí a prognóz vtedajšieho 
plánovania, typizovanej výstavby a materialistického pohľadu na rozvoj mesta, 
nehľadiac na samopohyb, samoreguláciu génius loci. Funkčné členenie organizmu 
mesta bolo direktívne dané konceptom spracovaným projektovou organizáciou, ktorá 
mesto riešila tzv. "letiskovým urbanizmom", technokraticky. 
 Súčasný vývoj si žiada iný prístup s dôrazom na majetkoprávnu podstatu, s 
dôrazom na subjekt obyvateľa v dimenzii humanizácie, ekologizácie a senzitívneho 
prístupu k živému organizmu mesta. 
 Územný plán je nepoužiteľný hlavne z týchto aspektov: 
1. Dopravný aspekt: Nevyhovujúca dopravná organizácia komunikačných sietí, absencia 
etáp riešenia, reálne výhľady obchvatového konceptu, absencia parkingu, statickej 
dopravy a pod. 
2. Funkčné členenie nevyhovuje z ekonomických a majetkoprávnych dôvodov. 
Nemožno tu počítať s financovaním z centrálnych zdrojov. Funkčné členenie čistého 
zónovania a vytvárania monofunkčných areálov je v rozpore so súčasným trendom 
života. 
 Obmedzujúcim faktorom je striktné vymedzenie územia s predpísanou funkciou. 
Zabraňuje to vývinu plnohodnotnému polyfunkčnému priestoru. Ďalšie nedostatky boli 
vyčíslené v ostatných siedmych bodoch, a to v sociálnom, ekonomickom, 
architektonickom a urbanistickom, ekologickom, kultúrnom, historickom a správnom 
aspekte, ktoré na tomto mieste nemôžeme podrobne reprodukovať. 
 
 Komisia výstavby a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve 
predostrela Program územného rozvoja mesta v júni 1991, ktorý rozpracoval tieto tri 
hlavné úlohy: 
1. Prehodnotenie územno-plánovacej dokumentácie mesta. 
2. Stanovenie priorít, funkčných a časových väzieb v príprave a realizácii 
investičných akcií v meste. 
3. Vyčlenenie finančných objemov pre prípravu a realizáciu investičných akcií. 
 
31. 
 
Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 
 
Rozhodujúcim okamihom pre sčítanie bola polnoc z 2. na 3. marca 1991. Výsledky 
sčítania boli nasledujúce: 



 
  Trvale bývajúce obyvateľstvo  Ekonomicko aktívne osoby 
 Podľa veku 
Spolu  24.745     12.490    
 24.745 
Muži  12.174     6.627     
 0-14 r. = 7.172 
Ženy  12.571     5.863     
 muži 15-59 r. 7.778 nad 60 r. 761 
v %  50,8 žien     50,5%    
 ženy 15-54 r. 7.571 nad 55 r. 1463 
 
Podľa národnosti 
 
Spolu obyvateľov slovenská česká moravská maďarská rómska poľská 
24.745  18.982 233 2  5.395  82  17 
   76,7% 0,9%   21,8% 0,3%  0,06% 
 
   nemecká rusínska ukrajinská bulharská iná 
   5  2  9  3  10 
 
Podľa náboženského vyznania 
 
Spolu obyvateľov bez vyznania  rim.-kat. gréc.kat. pravosl.
 husitská evanj.  reform. 
24.745  4.405   12.752 26  8  1 
 772  240 
 
   ostatné  nezistené 
   92   6.445 
 
Veľkosť a vybavenie trvale obývaných bytov a bytových domácností 
 
Obytná plocha v tis. m2 Počet obyv. miestností nad 8 m2 3 a viac obytných 
miestností Ústredné etážové kúrenie 
343,66   20.782     4.997   
  7.315 
 
Kúpeľňa sprch.kút  Autom.práčka  Farevný televízor 
 Telefón Osobné auto Chata chalupa rek.dom 
7.734    2.456    3.998    2.705 
 2.840   296 
 
Základné údaje o domovom  a bytovom fonde 
 
Domy trvalo obývané úhrnom  2014 
    spolu   1874 



    z toho neobývané 140 
 
Objekty individuálnej rekreácie (chaty, chalupy, spolu) 0 
 
Byty trvale obývané úhrnom   8.242 
    spolu    7.874 
    z toho v rod.domoch 1.412 
    vyst. abs.   1.501 
    1981-91 v %   19,1 
    neobývané   368 
 
Stav obyvateľstva mesta Šaľa k 31. decembru 1991 
 
Rok 1991 Počet obyvateľov Narodení Zomrelí Prisťahovaní Odsťahovaní
 Počet obyvateľov 
1991  24.852  407  170  428   521 
  24.852 
 
32. 
 
Plnenie rozpočtu mesta za rok 1991 
 
Príjmy plán   43.414.000,- Kčs 
  skutočnosť  47.485.000,- Kčs 
 
Výdavky plán   43.414.000,- Kčs 
  skutočnosť  45.145.000,- Kčs 
 
Rozdiel - prebytok 
 Mestský úrad Šaľa   2.340.300,- Kčs 
na verejno-prospešných službách 1.935.910,- Kčs 
org. sociálnej starostlivosti  200.000,- Kčs 
kultúrno-spoločenská   110.000,- Kčs 
 
Spolu prebytok hospodárenia  
a záverečný účet k 31. 12. 1991  4.776.210,- Kčs 
 
Plnenie príjmovej časti rozpočtu 
 Plánovaný príjem   43.414.000,- Kčs 
 z toho: vlastné príjmy  27.438.000,- Kčs 
    dotácie   15.976.000,- Kčs 
 
Dosiahnutá skutočnosť k 31. 12. 1991  47.875.000,- Kčs 
Príjmová časť bola splnená na    109,3 %  
 z toho vlastné príjmy   31.510.000,- Kčs 
 t.j. plnenie na     114,8% 
 



      plán  skutočnosť  % plnenia 
Dane a poplatky    5.440  6.224   114,4 
 v tisíc Kčs 
Výnosy z majetku obce   3.381  4.863   143,8 
Daň z objemu miezd   15.614 13.867  88,8 
Ostatné príjmy    3.003  6.556   218,3 
 
Vlastné príjmy spolu:   27.438 31.510  114,8 
 
33. 
 
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu 
      plán  čerpané  plnenie 
Neinvestičné výdavky   27.438 29.170  106,3%
 v tis. Kčs 
Investičné výdavky    5.500  4.909   89,2% 
KBV a IBV     15.976 15.975  100,0% 
 
Výsledok hospodárenia mesta za rok 1991 
 
Mestský úrad   príjmy  47.485.000,- Kčs 
    výdavky  45.145.000,- Kčs 
    rozdiel - zostatok 2.340.000,- Kčs 
 
Zostatok na účte 
Mestský úrad     2.340.300,- Kčs 
VPS (Verejno-prospešné služby)  1.935.910,- Kčs 
OSS (Org.sociálnej starostlivosti)  200.000,- Kčs 
KSO (Kultúrno-spoločenská organizácia) 110.000,- Kčs 
 
Konečný výsledok hospodárenia a záverečný účet za mesto spolu: 4.476.210,- Kčs 
 
 
Rast počtu nezamestnaných v Šali 
 
V našom meste narastá počet nezamestnaných. 
K 31. 8. 1991 bolo v Šali už evidovaných 1.073 nezamestnaných, t.j. 8,6% z počtu 
obyvateľov v produktívnom veku. 
K 30. 11. 1991 vzrástol ich počet na 1.398, čo činilo už 11,3%. 
Z uvedeného počtu nezamestnaných tvoria 57,3% ženy a 14,5% občania rómskeho 
pôvodu. 
 Značná časť obyvateľov nášho mesta dochádzala za prácou mimo regiónu 
mesta, najmä do Bratislavy a Galanty. Pokles zamestnanosti v našom meste, kde tiež 
poklesol počet zamestnaných najmä v Dusle. 
 
34. 
 



Rehabilitácia násilne odvlečených občanov 
 
Temnou stránkou našich dejín za uplynulých 40. rokov bolo násilné odvlečenie 
niektorých našich občanov do Sovietskeho zväzu. Krutých životných príbehov a trpkých 
osudov možno aj v našom meste zistiť u 12 občanov, ktorí boli bez akéhokoľvek 
formálneho rozhodnutia odvlečení zo svojho domova a niektorí z nich sa odtiaľ už ani 
nevrátili. 
 Stratené roky týmto ľuďom už nikto nevráti, ale zaslúžia si morálnu a právnu 
rehabilitáciu o ktorú sa usiluje Slovenská asociácia násilne odvlečených (SANO) 
založená 15. decembra 1990. 
 V tomto zozname uvádzame evidenčné číslo, meno, dátum narodenia a bydlisko 
odvlečenej osoby, názov lágra, kde osobu odvliekli, poprípade aj to, keď tam odvlečený 
zomrel. 
 
1. 4884/91 Vincent Bara 25.4.1924, Šaľa (Kijev) 
2. 4008/91 František Darázs 8.4.1912, Šaľa (Sevastopol) 
3. 7565/91 Andrej Jánoška 26.6.1913, Šaľa (Sov.zväz ?) 
4. 6615/91 Koloman Kollár 2.1.1912, Šaľa (Sov.zväz, zomrel) 
5. 7235/91 Dezider Keszeg 16.7.1920, Šaľa (Donec, zomrel)  
6. 7572/91 Štefan Kádár 29.4.1922, Šaľa (Sov.zväz ?) 
7. 7621/91 Jozef Kružlík 21.6.1922, Šaľa (Kijev) 
8. 3019/91 Július Komlós 26.7.1925, Šaľa (Dombas, zomrel) 
9. 1989/91 Béla Kovács  28.1.1920, Šaľa (Jalta) 
10. 2648/91 Jozef Krommel 15.1.1913, Šaľa (Tula, zomrel) 
11. 7939/91 Vojtech Nagy 1.10.1900, Šaľa (Sov.zväz, zomrel) 
12. 3678/91 Leonard Vanko 17.2.1925, Šaľa (Kujbišev, zomrel) 
 
Súdne rehabilitácie občanov nášho mesta 
 
Okresný súd v Galante v rámci zrušenia odsudzujúcich súdnych rozhodnutí za činy, 
ktoré v rozpore s princípmi demokratickej spoločnosti zákon označoval za trestné, 
rehabilitoval podľa zákona č.119/90 Zb. o súdnej rehabilitácii 54 občanov nášho mesta. 
Niektorým nebolo rozhodnutie súdu doručené, pretože nebol známy ich pobyt, občan už 
nežil alebo a iných dôvodov. 
 
1. Štefan Miškovič  nar.11.1.1920 ul.Dolná 927 
2. Marta Bertová nar.25.7.1934 Budovateľská B/6 
3. Helena Vrábelová nar.9.7.1931  Sídlisko Váh A/10 
4. Alexander Barta nar.1.5.1955  Budovateľská B/6 
5. Anna Kelemenová nar.31.8.1943 Sov.armády 104/D 
6. Františka Gažová nar.22.7.1943 Kukučinova 111 
7. Zdenka Kováčová nar.19.3.1930 Gottwaldova 8/B 
8. Štefan Tyúkos nar.11.8.1940 Sov.armády 21 
9. Irena Tyúkosová nar.17.4.1944 Sov.armády 103/A 
10. Juliana Belovičová nar.3.2.1956  Febr.víťazstva 896 
11. Darina Szláviková nar.13.4.1958 Partizánska 14 
12. Ladislav Glofák nar.10.10.1943 Komenského 1848 



13. Marta Tabajdiová nar.18.1.1951 Sídl.Váh 
14. Ladislav Garaj nar.8.6.1939  Sídl.Váh 5 
15. Gizela Garajová nar.18.2.1942 Sídl.Váh 5 
16. Július Goga  nar.   Fučíkova 1124 
17. Viliam Bárta  nar.4.11.1916 Budovateľská B/6 
18.  Eva Hučková nar.13.6.1954 Zápotockého 471 
19. Anton Gažo  nar.28.11.1938 Kukučinova 111/F 
20. Františka Gažová nar.22.7.1943 Kukučinova 111/F 
 
35. 
 
21. Ján Bujko   nar.27.8.1936 Sídl.Váh C/5 
22. Zoltán Kováč  nar.20.11.1930 Gottwaldova 8/B 
23. Zdenka Kováčová  nar.19.3.1930 Gottwaldova 8/B 
24. František Tyúkos  nar.23.8.1939 Sov.arm.103/A 
25. Irena Tyúkosová  nar.17.4.1944 Sov.arm.103/A 
26. Štefan Tyúkos  nar.11.8.1940 Sov.arm.21 
27. Ladislav Gombík  nar.9.5.1924  Mostová 114 
28. Katarína Doskočilová  nar.30.5.1944 Mlýnska 716 
29. František Drozda  nar.22.11.1917 Sídl.Váh 3/B 
30. Karol Witt   nar.7.11.1919 Budovateľská A/III. 
31. Júlia Wittová  nar.11.4.1948 Budovateľská A/III. 
32. Ján Vrábel   nar.15.12.1926 Sídl.Váh A/10 
33. Jordaň Bohúň  nar.8.12.1938 Budovateľská A/5 
34. Tomáš Donáth  nar.24.7.1950 Budovateľská B/5 
35. Viera Nohelová  nar.28.11.1934 Budovateľská B/4 
36. Július Jarbík   nar.18.12.1944 Sov.arm.11 
37. Gertrúda Keppertová nar.11.4.1954 Sov.arm.1227 
38. Ľudovít Kelemen  nar.13.1.1943 Sov.arm.104/B 
39. Bohumír Franek  nar.8.11.1944 Sov.arm.12/1 
40. Imrich Németh  nar.28.6.1950 Vajanského 15 
41. Peter Gróf   nar.16.11.1943 Sídl.Váh C/AE 
42. Anna Grófová  nar.10.5.1945 Sídl.Váh C/AE 
43. Milan Lavrenček  nar.18.2.1936 Čsl.arm.18 
44. Božena Zamazalová nar.10.1.1951 Bottova 16 
45. Zoltán Belovič  nar.16.5.1954 Febr.víť.896 
46. Eva Kováčová  nar.17.10.1959 Štúrova 3 
47. Ján Gál   nar.29.1.1953 Febr.víť.9 
48. Ladislav Szlávik  nar.18.8.1953 Partizánska 15 
49. Darina Szláviková  nar.13.4.1958 Partizánska 14 
50. Jaroslav Szudor  nar.22.3.1959 Okružná 28 
51. Ivan Vavruška  nar.16.4.1954 Sov.arm.50 
52. Alexander Goldstein nar.25.4.1947 Febr.víť.14 
53. Gabriel Pozsonyi  nar.1.8.1965  Švermova 18 
54. Gabriel Patóč  nar.27.3.1958 Budovateľská 16 
55. Michal Chovanec  nar.16.9.1963 Febr.víť.16 
 



Začal sa proces privatizácie 
 
Od januára 1991 bola Ministerstvom pre správu národného majetku realizovaná tzv. 
malá privatizácia podľa zákona č. 427/1990 Zb o prevodoch majetku z vlastníctva štátu 
na súkromné osoby. Jej zmyslom bolo legálnym spôsobom zapojiť občanov do 
súkromného podnikania, ktorí majú záujem a sú zároveň ochotní za to aj zaplatiť. Začali 
sa vytvárať okresné privatizačné komisie a postupne sa začalo so súpisom všetkých 
prevádzkových jednotiek, ktoré pôjdu do malej privatizácie. V našom okrese prvé dražby 
sa konali dňa 6.apríla 1991 v Galante. 
 Prvýkrát zaznel hlas licitátora v Šali dňa 13. apríla 1991 v Dome kultúry Chemik. 
Boli tu vydražované tieto prevádzkové jednotky: 
1. Kamenárstvo: na Diakovskej ceste, ktorého majiteľom sa stala Helena Blaškovičová 
za hodnotu 340.000,- Kčs 
2. Autoservis: na Diakovskej ceste, ktorú získala za 660.000,- Kčs pani Blažkovičová, 
členka akciovej spoločnosti Trade trans export-import. 
3. Traktorová stanica na Diakovskej ceste, ktorú za 84.500,- Kčs získal Vladimír Divičan. 
 
36. 
 
Dňa 7. júna 1991 v Dome kultúry Chemik v Šali boli vydražené nasledujúce 
prevádzkové jednotky: 
1.  Potraviny č.019-04 na Pionierskej ulici 
2. Dom služieb na Gottwaldovej ulici 
3. Kvetinárstvo na Vlčianskej ulici 
4. Zelenina na Lúčnej ulici vo Veči 
5. Reštaurácia Váh na Steinerovej ulici 
 
Dňa 9. júla 1991 išli do malej privatizácie tieto prevádzkové jednotky: 
1. Reštaurácia Korál na Gottwaldovej ulici 
2. Potraviny 032-04 na Vlčanskej ulici 
3. Mäso-údeniny na Vlčanskej ulici 
 
Dňa 9. augusta 1991 ďalšie obchody a prevádzky 
1. Holičstvo a kaderníctvo na Nešporovej ulici 
2. Zelenina na Sídlisku Váh 
3. Potraviny na Sládkovičovej ulici 
 
Dňa 10. septembra 1991 jedna prevádzka 
1. Oprava elektrospotrebičov na ul. SNP 942/31 
 
Dňa 12. septembra 1991 sa vydražili 3 jednotky 
1. Odevy na Vlčianskej ulici 
2. Zelenina v Šali - Veči 
3. Sklad pevných uholných palív na Diakovskej ceste 
 
Dňa 4. októbra 1991 bola vydražená 
1. Priemyselná pekáreň na Fučíkovej ulici 



 
Dňa 26. októbra, 7. a 27. novembra, 7. decembra a 21. decembra 1991 
1. Odevy na Vlčianskej ulici 
2. Zelenina na Vlčianskej ulici 
3. Širokosortimentárna predajňa na ul. Sov.Armády 
4. Mototechna na ul. Sov.armády 
5. Predajňa chlieb-pečivo a cukr.výrobky na ul. Sov.armády 
6. Bistro Kazačok na Gottwaldovej ulici 
7. Kaderníctvo na Gottwaldovej ulici (pri Večierke) 
8. Rádiorevízna služba na Sídlisku Váh 
9. Predajňa odevov na ul. Sov.armády 
10. Očná optika 08-10 na Pohot.sídlisku 
11. Predajňa Poštovej novinovej služby na želez.stanici 
 
37. 
 
Rozvoj podnikateľskej činnosti v meste 
 
 Výrazné zmeny v politických, hospodárskych a spoločenských pomeroch vyvolali 
aj súbor reformných krokov v ekonomike. Prejavilo sa to zavádzaním nového trhového 
mechanizmu na báze súkromného podnikania. 
 Štruktúra obchodnej činnosti, oblasť zásobovania obyvateľov a zabezpečovania 
služieb sa v transformačnom procese postupne menila a dotvárala. Odbúralo sa 
monopolné postavenie doterajších obchodných subjektov a subjektov poskytujúcich 
služby. 
 Došlo k rozmachu obchodných činností a služieb s vyšším štandardom kvality 
(holičstvo, kaderníctvo, fotoslužba, zberňa šatstva, kozmetika, rôzne opravy, cestovné 
kancelárie, stravovacie zariadenia a pod.) 
  V meste bolo v tomto roku zaregistrovaných cca. 2000 súkromných 
podnikateľov, z ktorých väčšina podnikala ešte popri svojom hlavnom zamestnaní. 
Vznikali malé firmy, ktorých náplne podnikateľskej činnosti boli podobné alebo rovnaké a 
zatiaľ prevládala tendencia rozvíjania najmä individuálnych činností. Pre mnohých 
začínajúcich podnikateľov bola spočiatku lákavá hlavne obchodná činnosť. 
 Neskôr však možno v tejto sfére pozorovať čiastočný útlm. Zaujímavými sa 
stávajú komunálne služby, autooprava a doprava, poradenská činnosť či projekčné a 
inžinierske práce. 
 Postupne sa vytvárali podmienky podnikania pre výrobné činnosti - malé 
prevádzky ako napr. pekárne, potravinárske výrobne a remeselné činnosti - výroba 
keramiky, klampiarske práce a zámočníctvo. 
 Prevádzkové jednotky v meste po rôznych rekonštrukčných a architektonických 
úpravách nadobudli úplne iné formy a začali prevádzkovať vo väčšine s úplne novým 
zameraním podnikania. 
 V záujme vytvorenia ďalších možností podnikania pre ostatných začínajúcich 
podnikateľov, ako aj rozšírenie obchodno - služobnej siete, boli vyčlenené vhodné 
lokality, určené na vybudovanie podnikateľských aktivít. 
 Rozhodlo sa realizovať v centre mesta výstavbu podnikateľského centra pre 
podnikateľov so zámerom podnikania v oblasti obchodných a sprostredkovateľských 



činností. 
 
38. 
 
Začala nová forma privatizácie 
 
Kupónová privatizácia 
 
Kupónová privatizácia umožňuje rýchle prevedenie značných objemov štátneho majetku 
do vlastníctva súkromných osôb, nie za peniaze, ale za investičné kupóny. Je rýchla, 
zrozumiteľná a rieši problém nedostatku peňažných prostriedkov obyvateľstva. Zrodila 
sa zo základnej myšlienky, že nemáme domáci kapitál, aby sme sa mohli pustiť do 
veľkej privatizácie. Je tu kapitál, ktorý ako - tak stačí na malú privatizáciu. Nikto však u 
nás nemá dosť kapitálu na veľkú privatizáciu. 
 Táto metóda mohla odštartovať aj preto, lebo privatizácia štandardnými 
metódami by bola trvala nesmierne dlho, niekoľko desiatok rokov, pretože naši ľudia na 
to jednoducho nemajú. 
 Občan starší ako 18. rokov mal k dispozícii 1000 investičných bodov, ktoré si 
mohol zakúpiť za 1000,- Kčs. Tieto mohol utratiť naraz alebo postupne, prípadne ich 
odovzdať investičnému privatizačnému fondu (IPV). Privatizačná vlna sa skladala z 
niekoľkých privatizačných kôl. Každé kolo malo štyri fázy. Tento experiment (kupónová 
privatizácia) odštartoval dňa 1. októbra 1991. Registrácia kupónových knižiek bola 
predĺžená do konca februára 1992. Prvé kolo kupónovej privatizácie bolo stanovené na 
18. mája 1992. 
 Tisícky občanov nášho mesta sa do tejto akcie zapojilo, a to zakúpením 
informačných brožúrok, kupónových knižiek a kupónových známok. Či sa im ich 
investície oplatili, ukážu nasledujúce roky, kedy by sa mali ich vklady zúročovať. 
 
Ďalšie zaujímavosti z histórie nášho mesta 
 
Tak ako v minulom roku, pokračoval Karol Šmida v uverejňovaní výberu doteraz 
nepublikovaných udalostí z histórie nášho mesta, ktoré v tomto roku uverejnil v 15. 
číslach šalianských novín. Oboznamoval okruch čitateľov s týmito historickými 
udalosťami: 
 Vzbura Šaľanov - Vymedzenie povinností poddaným 
 Po voľbách o voľbách kedysi (v č. 2) 
 Tatarské pustošenie (v č.3) 
 Premonštráli v Šali (v č.4) 
 Zápasy o uhorský trón (v č.5) 
 Šaľa Turkom dane neplatila (v č.1) 
 Zhabanie majetkov (v č.2) 
 Pätnásťročná vojna (v č.3) 
 Erby a pečate mesta (v č.5) 
 Prvá vysoká škola v Uhorsku  bola v Šali (v č.6) 
 Dominanty mesta: Budovy školy (v č. 7) 
 Peter Pázmány - človek s nevyčerpateľnou silou a snahou (v č.9) 
 Storočie povstaleckých bojov (v č.10) 



 Šaľa Turkom nepodľahla (v č.12) 
 Šaľa - dôležitý oporný bod (v č.13-14) 
 
39. 
 
Životné minimum a sociálna odkázanosť 
 
S cieľom zabrániť v našich podmienkach tomu, aby občania žili v hmotnej núdzi, bol 
prijatý Zákon o životnom minime č.463/91Zb. Nadobudol účinnosť 29. novembra 1991 a 
jeho hlavným poslaním bolo stanoviť hranice spoločensky uznaných minimálnych 
príjmov občanov, pod ktorými už nie sú zabezpečené ich životné potreby a stávajú sa 
občanmi sociálne odkázanými. Životné situácie týchto občanov sa najčastejšie riešili 
poskytovaním dávok a služieb sociálnej starostlivosti v oblasti sociálneho zabezpečenia. 
Tieto dávky boli stanovené na základe vyhlášky č.378/91 Zb.,ktorá nadobudla účinnosť 
23. septembra 1991. 
 V našom meste bolo do tejto skupiny zaradených 153 prípadov a týmto občanom 
bolo vyplatených v tomto roku 100.900,-Kčs. U dôchodcov sem bolo zaradených 422 
osôb, ktorým sa vyplatilo 370.000,- Kčs. 
 Ekonomická situácia v apríli 1991 bola menej priaznivá, než sa očakávalo na 
začiatku roka. Táto skutočnosť sa premietla aj do sociálneho postavenia občanov. 
Novelou zákona o zamestnanosti sa zmenili aj dávky uchádzačov o zamestnanie. Doba 
vyplácania podpory v nezamestnanosti sa skrátila z 12. na 6. mesiacov. Na jar minulého 
roku sa znížil počiatočný 90-percentný príspevok na 65 a v ďalších mesiacoch na 60 
percent. Podľa nového zákona o zamestnanosti sa hmotné zabezpečenie nevypláca 12 
mesiacov, ale iba šesť. Prvé tri mesiace 60% a ďalšie tri mesiace 50% čistej mzdy. 
Najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva odkázanou na sociálne dávky boli rozvedené 
ženy, matky viacerých detí, osamelé matky a občania poberajúci invalidný dôchodok. 
 
Liberalizácia cien 
 
Začiatkom roku 1991 sa pristúpilo k uskutočňovaniu ekonomickej reformy. Kľúčovým 
bodom reformných krokov boli ceny a ich liberalizácia, ktorá započala 1. januárom 1991. 
Znamenalo to koniec záväzných, centrálne určovaných cien. V januári 1991 sme nežili 
ničím iným, než tým, koľko po uvoľnení cien stojí mlieko, maslo, chlieb a ďalšie 
potraviny. 
 V prvých dvoch mesiacoch roka, kedy sa prejavil najväčší rast cien, hlavne 
základných druhov potravín a drogistického tovaru, zareagovalo obyvateľstvo znížením 
alebo obmedzením spotreby. 
 Cesta k trhovému hospodárstvu je kľukatá a veru aj riadne hrboľatá. Základom 
úspechov ekonomickej reformy sú však nepochybne voľné tržné ceny. Bez nich sa nedá 
s úspechom privatizovať a postúpiť ani o krok ďalej. Liberalizácia v roku 1991 bola 
medzníkom prvej etapy ekon.reformy. 
 
40. 
 
Ako piata na Slovensku bola v Šali zriadená   
 Mestská polícia 



Bola zriadená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  vo februári 1991. Je to 
poriadkový útvar, ktorý podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 19 
1. zabezpečuje mestské veci verejného poriadku, 
2. dbá o poriadok a ochranu životného prostredia, 
3. vykonáva nariadenia z uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia v 
meste, 
4. plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora. 
 
Svoju činnosť začala 1. mája 1991.  
Za náčelníka Mestskej polície bol menovaný Jozef Belický, za zástupcu náčelníka 
Vladimír Popelka. 
Počet členov Mestskej polície bol pri jeho založení 12. 
Výstroj: čierna košeľa s krátkym rukávom, čierne nohavice, poltopánky, čierna 
brigadírka. Na ľavej prednej strane košeli so    znakom mesta a 
označením Mestská polícia Šaľa. Na brigadírke mestský znak. 
Výzbroj: obušok, pištol, píšťala, slzotvorný plyn, putá, vysielačka a ručná baterka. 
  Osobné auto Favorit, vysielačky, 4 cvičené psy. 
 
Mestská polícia sa bude podielať na denných a nočných službách v meste. Jej 
prvoradou povinnosťou a záujmom je zabraňovať výtržnostiam, šarvátkam, porušovaniu 
verejného poriadku, kontrole osôb s konzumáciou a predajom alkoholických nápojov, 
vyberanie pokút za nesprávne parkovanie, predražovanie a pokútny predaj, účasťou na 
verejných podujatiach (zábavy, diskotéky), kontrolou záverečných hodín, predchádzanie 
bitkám a rušeniu nočného kľudu. 
Príslušník Mestskej polície požíva pri plnení svojich úloh právnu ochranu verejného 
činiteľa. Členovia MP sú v pracovnom pomere na Mestskom úrade v Šali. 
 
41. 
 
Návrat k pôvodnému erbu a pečatidlu mesta 
 
Na základe rozhodnutia predstavenstva nášho mesta bolo rozhodnuté vrátiť sa k 
pôvodnému erbu nášho mesta, ktorý je heraldicky a historicky správny a na Slovensku 
jedinečný. 
 
Odborný posudok z expertízy vydal Prof. PhDr. Jozef Novák DrCs. Zdokumentoval jeho 
pôvod a označil ho ako jeden z najkrajších poľnohospodárskych mestských erbov na 
Slovensku. 
 
Najstaršie heraldické práce potvrdzujú, že pôvodné a najstaršie známe pečatidlo Šale je 
zo 16. storočia. Odtlačok tohto pečatidla sa našlo na dokumentoch z rokov 1543 - 1627. 
Je to erbové pečatidlo bez nápisu. Obsahuje iba štít so znamením (medzi dvoma klasmi 
lemeš), nad štítom je zemské jablko s rastlinným motívom. Neskorogotický štít, do 
ktorého je poľnohospodársky motív vsadený, dokazuje, že erb mesta vznikol už v 15. 
storočí a najneskôr v tomto čase vznikla tu aj organizovaná obecná správa. V 14. storočí 
symbolom Šale mohla byť sv. Margita, ktorej patrocínium je tu doložené už v r. 1252. 
 Ďalšie erbové pečatidlo na dokumente z roku 1629 vzniklo medzi rokmi 1627 a 



rokom 1629. Erb na ňom sa od staršieho v ničom nelíši. Chýba tu však rastlinný motív, 
ktorý bol vyrytý po stranách zemského jablka. Na tomto pečatidle je významný jeho 
kruhopis: sigillum oppidy sellyense. Podľa tohto textu sa Šaľa stáva mestečkom 
(oppidum), už v rokoch 1627 - 1629. 
 Pečať s erbom Šale na pečatidle zo 16. storočia sa našla pri výskume 
slovenských mestských a obecných erbov roku 1958 v Budapešti. Erb z nej bol 
heraldicky upravený a publikovaný v tejto podobe: červený štít so strieborným lemešom 
medzi dvomi zlatými klasmi. Tento erb sa bude používať odteraz. Ako slávnostné 
prevedenie sa akceptuje aj vedľajšia časť erbu: zemské jablko nad štítom a rastlinný 
motív, ktorý ho z dvoch strán ozdobuje (je verne zobrazený na 1. strane tejto kroniky.) 
 
42. 
 
Nové mená našich ulíc 
 
 Mestské zastupiteľstvo dňa 5. septembra 1991 schválilo návrh na premenovanie 
ulíc svojím uznesením č.7/91. 
 
Doterajší - starý názov ulice      Nový názov ulice 
Šteinerova         Nitrianska 
Februárového víťazstva       Horná 
Engelsa         Slnečná 
Fučíkova + Clementisa       Kráľovská 
Gottwaldova        Dolná 
K.Marxa         Cintorínska 
Leninova         Agátova 
Sovietskej armády (od žel.stanice po kostol)    Hlavná 
(od kostola po most + bloky na ul. Febr.víťazstva a budov 
Medea)         P.Pázmánya 
Volgogradská        Brezová 
M.Čulena         Nezábudková 
Malinovského        Narcisova 
Petrovská         M.M.Hodžu 
Markovičova        J.Sellyeiho 
Nálepkova         Bilická 
9. Mája         8. Mája 
Zápotockého        M.R.Štefánika 
Dimitrova         Letná 
Priestor medzi kostolom, budovou maď. školy, budovou 
MsÚ a hotelom Centrál       Námestie Sv.Trojice 
Priestor pred nákupným stred. a kostolom v Mestskej 
časti Veča         Pribinovo námestie 
Ul. Sov.armády od kostola po most a bloky za ul Febr. 
víť. č. 4,2 a budova Medea      P.Pázmánya 
Ul. pred žel. stanicou a budovami ČSAD    Staničná 
Ulice v mestskej časti Veča, ktoré sa ešte teraz budujú  Úzka, Priečna, 
Trnovecká, Nová 



 
 Všetkým ostatným uliciam mesta, ktorých sa uvedené uznesenie netýka, zostáva 
pôvodný názov. 
 
43. 
 
Riešenie organizačných otázok nášho mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí dňa 30. januára 1991  
schválilo: 
 1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 
 2. Organizačný poriadok samosprávy mesta 
 3. Organizáciu mestského úradu  
zriadilo: 
 1. Kultúrno-spoločenskú organizáciu mesta Šaľa od 1. januára 1991 ako 
príspevkovú organizáciu. 
 2. Verejno-prospešné služby mesta Šaľa od 1. januára 1991. 
 3. Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa ako príspevkovú organizáciu 
tiež od 1. januára 1991. 
 4. Mestskú políciu mesta Šaľa od 1. februára 1991. 
 5. Mestský výbor z mestskej časti Šaľa-Veča. 
založilo: 
 Podnik Drobné prevádzkárne Šaľa od 1. januára 1991 ako hospodársku 
organizáciu mesta Šaľa. 
 
Na 3. zasadnutí 20. marca 1991 zvolilo členov komisií Mestského zastupiteľstva. 
 
Dňa 30. mája 1991 vydalo Mestské zastupiteľstvo nariadenie o udržiavaní všeobecnej 
čistoty, poriadku, tvorby a ochrany sídelnej zelene na území mesta s účinnosťou od 15. 
júna 1991. 
           
Mestské zastupiteľstvo s účinnosťou od 1. septembra 1991 v zmysle zákona SNR o 
obecnom zriadení založilo 
 Mestský bytový podnik Šaľa 
ako hospodársku organizáciu, ktorá bude samostatne hospodáriť. 
Za riaditeľa bol menovaný Ladislav Brodziansky. 
 
Predmetom činnosti podniku bude: 
 1.Správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu tepla a teplej vody. 
 2.Údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácia bytového fondu. 
 3.Poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov. 
 
44. 
 
Na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24. októbra 1991 bola prijatá "Koncepcia 
riešenia čistiarne odpadových vôd" v ktorej sa navrhlo: 
 1.Vybudovať vlastnú čistiareň odpadových vôd založenú na mechanicko-



biologickom princípe. 
 2.Zabezpečiť plnú automatizáciu prevádzky. 
 3.Dosiahnuť efektívne ekonomicko-ekologické ukazovatele. 
 4.Dosiahnuť 92-95% - ný čistiaci efekt. 
 5.Maximálne náklady by nemali presiahnuť 100 miliónov korún. 
 6.Ostatné určujúce technické a technologické parametre dopracuje 
vodohospodársky tím. 
 7. Je potrebné urýchlene vyžiadať ponuky od viacerých dodávateľov. 
 8.Uskutočniť výberové konanie najlepšieho ponúkaného riešenia. 
 9.S vybratým dodávateľom uzatvoriť podľa uvedených požiadaviek čím skôr 
hospodársku zmluvu. 
 
Prednosta Mestského úradu zvolený 
 
Na základe konkurzného konania na prednostu Mestského úradu po schválení 
Mestským zastupiteľstvom bol 27.marca 1991 do tejto funkcie menovaný  
 Ing. Michal Lužica 
pracovník Hydrostavu, pobočného závodu v Šali, ktorý do práce nastúpil 16.apríla 1991. 
 Narodil sa 13.januára 1946, je ženatý a má dve deti. 
 Je absolventom Strednej priemyselnej školy strojníckej a Mechanizačnej fakulty 
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V rokoch 1968-1978 pracoval ako samostatný 
referent ťažkej mechanizácie na Povodí Váhu v závode Šaľa a od roku 1978 až doteraz 
v štátnom podniku Hydrostav na závode v Šali ako vedúci dopravno-mechanizačnej 
správy. Vykonával funkciu skúšobného komisára pre stavebné stroje a revízneho 
technika zdvíhacích zariadení. Aktívne sa v osobnom voľne venuje športu, kde 
vykonáva funkciu predsedu TJ-Tatranu Hydrostav Šaľa. 
 
45. 
 
Naši moreplavci 
 
EGR čo v preklade z angličtiny znamená Expedícia nežnej revolúcie bola vyhlásená na 
20. generálnom zhromaždení Svetového kongresu Slovákov v roku 1990 v Toronte. 
 Naše mesto malo svoje ohnisko v tejto výprave v osobe profesora telesnej 
výchovy na šalianskom gymnáziu Jozefa Varsányiho, ktorý už preplával veľa 
európskych morí a televízneho redaktora Vojtecha Keszeliho a Františka Čemeza. 
 Expedícia bola rozdelená na dve etapy. Prvá sa uskutočnila v septembri 1991. 
Štart bol v Poľsku v Gdaňsku a cieľ v talianskom Jarove. Trasa viedla po pobreží štátov 
Poľsko, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Anglicko, Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, 
Maroko, Monako a Taliansko. 
 Úspešných šalianskych moreplavcov, členov Expedície nežnej revolúcie po 
návrate z úspešnej plavby prijal na krátkom stretnutí primátor mesta Ing.Alexander 
Szabó. Poďakoval sa im za statočný a veľmi významný športový výkon pri plavbe okolo 
Európy v lete tohto roku a zároveň vyjadril rozhodnutie podporovať expedíciu, ktorá sa  
pripravuje na budúci rok cez Atlantický oceán pri príležitosti 500.výročia objavenia 
Ameriky. 
 



Vznik Mestského podniku služieb 
 
Ku dňu 31. marcu 1991 sa zrušila organizácia VPS - verejno-prospešných služieb mesta 
Šaľa (Drobné prevádzkárne). Vypísalo sa výberové konanie na ekonomický prenájom 
činnosti a prevádzok. 
 Po príprave konkrétnej činnosti sa 15.2.1991 zriadil nový "Mestský podnik 
služieb" s týmito prevádzkami: 
rýchločistiareň, čistiareň, práčovňa, holičstvo, kaderníctvo, pedikúra, kozmetika, rôzne 
druhy opráv, komplexné pohrebné služby, obchodné činnosti, upratovacie služby. 
 Svoju činnosť však započal od 1. apríla 1991. 
 
46. 
 
Aké bolo počasie v roku 1991? 
 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom v tomto roku už nebolo toľko extrémnych javov. 
Namerané poveternostné údaje v sledovaných javoch sa väčšinou približovali k 
dlhoročným priemerom. 
 Nepriaznivé boli zrážky vo vegetačnom období, kedy sa nameralo len 264 mm. 
Napriek tomu v novembri napadlo za uplynulých 40 rokov najviac zrážok, a to 123,7 
mm. V meraní teploty vzduchu vykazoval mesiac máj najnižšiu priemernú mesačnú 
teplotu, a to len +12,2°C. Priemerná mesačná teplota v júli  +21,8°C bola štvrtou 
najvyššou teplotou v tomto mesiaci za posledných 40 rokov. 
 Nepriaznivé dažďové pomery mali aj značný vplyv na poľnohospodárske kultúry 
vo vegetačnom období (IV. - IX. mesiac). Najmenej zrážok bolo nameraných aj v 
zimnom období, a to v januári len 4,3 mm, čo je najnižšia hodnota za posledných 40 
rokov. 
 
 Ročný  chod zrážok a teploty v kalendárnom roku 1991 meraný na pozorovacej 
stanici HMÚ v Žihárci 
 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. Rok 
zrážky 4,3 21,5 19,9 47,4 68,0 40,7 74,8 12,2 20,9 17,3 123,7 50,4
 501,1mm 
teplota -0,8 -3,1 6,8 9,0 12,2 17,9 21,8 19,7 16,3 8,3 4,8
 -2,0 +9,2°C 
 
Priemerná teplota za vegetačné obdobie  +16,2°C (IV. - IX. mesiac) 
   za hydrologický rok  +9,5°C (XI. - X. mesiac) 
   za kalendárny rok   +9,2°C (I. - XII. mesiac) 
 
Zrážky  za vegetačné obdobie  264,0 mm (IV. - IX. mesiac) 
   za hydrologický rok  441,3 mm (XI. - X. mesiac)   
   za kalendárny rok   501,1 mm (I. - XII. mesiac) 
 
47. 



 
Významné výročie nášho rodáka 
 
Pred päťdesiatimi rokmi zomrel po krátkom ale plodnom živote spisovateľ Jozef 
Miskovics, umeleckým menom Sellyei. 
 Jeho pamiatku stráži pamätná tabuľa na priečelí Mestskej knižnice.  
Narodil sa 1. januára 1909 a zomrel 6. marca 1941. Je predstaviteľom literatúry s 
primitívnou umeleckou formou, archaickým jazykom,  bohatým obsahom, pravdivosťou a 
autentičnosťou. Je pochovaný na miestnom cintoríne v Šali. 
 Literárna história ho registruje ako jedného zo samorastlých talentov tzv. 
sedliackej literatúry. Jeho práce vyšli v zbierke "Slamené strechy". Okrem noviel, 
poviedok a básní bol známy tým, že uverejňoval v dobových novinách aj staré povesti, 
ktoré zbieral tu v Šali a na okolí. 
 Z jeho prác sú zrejmé aj cesty, ktoré ho k literatúre priviedli: Želiarske miniatúry, 
Ľudia, Traja bezkrídli sirôtkovia, Ženci, Vápno, Bíreši, Ľúbim orať, Nikam nevedúce 
cesty a Drevorubači. 
 Vzdávame mu hold tým, že niektoré jeho práce budeme postupne uverejňovať. V 
1. čísle "Nových šalianskych novín" bola uverejnená jedna z jeho zbierok povestí "O 
ukradnutom mlynskom kameni." 
 
 
Piatym ročníkom a piatym číslom z mája 1991 prestal vychádzať kultúrno-spoločenský 
mesačník Slovo Šaľanom. Nahrádza ho od júla 1991 časopis všetkých obyvateľov 
mesta Šaľa "Nové šalianske noviny" v novom formáte A4 a s novým šéfredaktorom 
Zoltánom Vítkom a jeho zástupkyňou Evou Korgovou. 
 Naše obnovené noviny by mali lepšie plniť informovanosť našich občanov o 
problémoch a plánoch nášho mesta a mali by plniť aj funkciu sprostredkovateľa našej 
vzájomnej komunikácie. 
 V roku 1991 vyšlo prvých 14 čísiel nášho časopisu, ktorého obsah, forma a 
úprava svedčí o postupnej vzostupnej tendencii úrovne. 
 
48. 
 
Odišiel majster svojho remesla. 
 
Majster košikár Štefan Matula bol na širokom okolí jediným známym majstrom tohto 
zriedkavého remesla. 3. októbra 1991 sa dožil 80-tich rokov a o mesiac neskôr 15. 
novembra 1991 nás žial tragicky opustil následkom tragickej dopravnej nehody. 
 Po vyučení za košikára, i keď mal ťažké začiatky, chodil po jarmokoch a trhoch 
celého južného Slovenska, kde bol veľký záujem o kvalitné výrobky tohto druhu. Svojím 
nadaním a šikovnými rukami vytváral pletením z vŕbového prútia oku lahodné, praktické 
a užitočné predmety: košíky rôznych druhov, sedacie súpravy, kreslá, rámy na obrazy a 
zrkadlá, vešiaky, demižóny, atď. 
 Bol spoľahlivým a šikovným pracovníkom v miestnom Roľníckom družstve, kde 
pracoval až do odchodu na dôchodok. Veľmi ľutoval, že sa mu nepodarilo nájsť v tomto 
krásnom remesle nástupcu. 
 Zostane navždy v pamäti svojich rodákov, ktorým ho budú stále pripomínať jeho 



krásne a praktické výrobky, vychádzajúce spod jeho pracovitých a zručných rúk. 
 
Nová reprezentatívna sobášna sieň 
 
Na základe projektu akad.sochára Štefana Kubíka a Ing.arch.Jaroslava Kopeckého 
vznikla v novej budove Mestského úradu v Šali vskutku reprezentatívna obradná sieň. 
Okrem sobášov, prijímaní detí do života a významných životných jubileí sa bude 
využívať aj na najdôležitejšie a zo spoločenského hľadiska najvýznamnejšie akty. 
 Výtvarnú výzdobu Štefana Kubíka dopĺňa osobitne vyrobený súbor osvetľovacích 
telies, ktoré vyrobili v závodoch umeleckej kovovýroby v Prostějove. 
 Najväčšie úsilie pri dokončení tejto krásnej obradnej siene vyvinuli Ing. Michal 
Lužica, prednosta úradu a správkyňa Margita Simighová. 
 
49. 
 
Pribudlo ďalšie užitočné zariadenie 
 
Nová lekáreň pri nemocnici 
 
Začiatkom októbra 1991 otvorili v Šali pri Nemocnici s poliklinikou novostavbu lekárne. 
Po dlhých rokoch sme sa dočkali účelového lekárenského zariadenia. S výstavbou sa 
začalo ešte v novembri 1986 podľa projektu Zdravoprojektu Bratislava. Investorom 
stavby bol Krajský ústav národného zdravia v Bratislave, dodávateľom stavebnej časti 
Okresný stavebný podnik Galanta a Kovovýroba Piešťany. Technologické zariadenia 
zabezpečovala Chirana OTS š.p. Praha. 
 Lekáreň zabezpečuje výdaj liekov na recepty pre pacientov, predaj 
voľnopredajných liekov a liečivých rastlín a zásobovanie Nemocnice liečivými 
prípravkami a liekmi na žiadanky lekárov. Tu sa denne konajú pohotovostné lekárenské 
služby v pracovných dňoch i vo sviatok. 
 Vybavenosť dvomi dispenzačnými boxami umožňuje pacientom intimitu, 
lekárnikovi poskytnutie informácie a zároveň skracuje čakaciu dobu na výdaj lieku. 
Vybavenie galenických laboratórií umožňuje prípravu všetkých foriem individuálne 
predpisovaných liečivých prípravkov. 
 Skvalitnením služieb v oblasti lekárenstva v našom meste sa napĺňa spoločenské 
poslanie lieku - prispieť k uchovávaniu a opätovnému získaniu zdravia  našich občanov. 
 
Pohľady do minulosti nášho mesta 
 
Markus Gáll odhaľuje ďalšie zaujímavosti nášho mesta. Neúnavný prispievateľ do 
Nových šalianskych novín aj v tomto roku pokračoval v uverejňovaní ďalších 
zaujímavostí o našom meste. 
 V tomto roku písal o týchto pozoruhodnostiach: 
 
1. Jezuiti v Šali (v č.2) 
2. Kostol za 2 roky (v č.3) 
3. Čierny deň v histórii kombinátu (v č.4) 
4. Tu stála niekdajšia synagoga (v č.5) 



5. Rómovia už nežijú v pére (v č.5) 
6. Mlyn ako strategický objekt (v č.5) 
7. Muž plný cti a skromnosti (socha sv.Vendelína v č.6) 
8. Unesené meno Margita (patrónka rím.kat.kostola v č.6) 
9. Náš jubilant majster svojho remesla (o Št.Matulovi v č.7) 
10.Socha sv.Juraja (v č.7) 
11.Ja som cesta, pravda a život (o soche sv.Trojice v č.8) 
12.Historický kríž vrátený na pôvodné miesto (v č.10) 
13.Husársky kúsok (v č.13-14) 
 
50. 
 
Družobné styky nadobúdajú nový obsah 
 
V dňoch 6. - 10. augusta 1991 uskutočnili predstavitelia nášho mesta ďalšiu návštevu 
svojich družobných priateľov vo fínskom meste Kuhno. Návštevy sa zúčastnili Ing. 
Alexander Szabó, primátor mesta, Ing. Michal Lužica, prednosta úradu a traja poslanci 
MZ, Gustáv Güll, Milan Daniš a Jozef Javurek. 
 S uspokojením bolo konštatované, že oficiálne priateľstvo medzi našimi mestami 
začaté v roku 1977 sa úspešne vyvíja i v nových spoločenských podmienkach.  
 Pri tejto novej návšteve slobodne zvolených predstaviteľov nášho mesta boli 
dohodnuté nasledujúce formy ďalšej spolupráce: 
1. Započať s výmenou študentov medzi školskými správami v ďalších dvoch rokoch. 
Školy dohodnú medzi sebou najvhodnejšiu formu spolupráce. 
2. Uskutočniť výmenu informácií medzi podnikmi oboch miest za účelom 
zmapovania možností výmeny výrobkov. Naše mesto pozve v jeseni 1991 podnikateľov 
z Kuhmo na zoznamovací pobyt do Šale spolu so zástupcom mesta. 
3. Mesto Kuhmo umožní trom pokročilým mladým študentom hudby zúčastniť sa 
hudobného tábora v júli 1992. 
4. Obe strany usporiadajú v roku 1992 týždeň národnej gastronémie v rámci ktorom 
sa zorganizuje aj hudobná produkcia, výtvarná výstava detských prác a výstava 
umeleckých remesiel. 
5. Obe naše mestá si objednajú pre svoje miestne knižnice svoje mestské noviny. 
6. Výmena oficiálnych delegácií v počte  4 osôb bude pokračovať každý rok. Okrem 
oficiálnych zástupcov sa výmeny zúčastnia aj zástupcovia miestnej samosprávy, 
technickej správy a správy životného prostredia. 
 Naše mestá sa budú snažiť aktivizovať činnosť Spoločnosti priateľstva tak, aby 
sa mohli započať aj styky medzi rodinami v rámci týchto spoločností. 
 
Vo Fínsku sa prezentuje aj naša mládež 
 
Mesto Kuhmo vo Finsku každým rokom organizuje fotografickú výstavu pod názvom 
"Priateľstvo v centre". V tomto roku sa stretnutie uskutočnilo v čase od 1. - 5. júla 1991. 
 Na pozvanie z Kuhma sa i naše mesto prezentovalo fotografiami troch mladých 
autorov Jozefa Janitsa, Róberta Miškoviča a Igora Solčániho, ktorí sa mali možnosť 
osobne zúčastniť v Kuhme na základe pozvania starostu mesta pána Veikka 
Tikkannena. 



 Stretli sa tu mládežníci zo Švédska, Fínska, Maďarska a od nás. Mali si tu 
možnosť vymeniť skúsenosti a porovnať svoje práce. Pod vedením domáceho 
odborníka pána Unto Mentuleho získali množstvo cenných odborných skúseností a 
okrem toho mali možnosť aj oboznámiť sa so štýlom a kultúrnou úrovňou bývania, 
životným prostredím a prírodnými krásami "krajiny tisícich jazier". 
 
51. 
 
Nová základná škola vo Veči otvorená 
 
 S výstavbou novej 24-triednej základnej školy sa začalo na večianskom sídlisku v 
novembri 1986. Investorom tejto stavby bola Stavoinvesta Galanta. Celkový rozpočtový 
náklad bol 36.415.000,- Kčs. 
 Dodávateľom stavebnej časti boli Pozemné stavby Trnava, neskôr Stavex 
Galanta. Dňom 29.mája 1991 prešla investorská činnosť na Mestský úrad v Šali. S 
týmto aktom začali okolo tejto stavby veľké problémy. Táto stavba v mesiachoch január 
až apríl 1991 nebola vôbec finančne zabezpečená. Až po vyvinutí mimoriadneho úsilia 
zo strany primátora mesta Ing. Szabóa bolo zabezpečené ďalšie financovanie 
stavebných prác. Mestský úrad si predsavzal dať do prevádzky učebné bloky a výdajňu 
stravy k začiatku nového školského roka 1991/92, teda k 2.septembru 1991. 
 Dodávateľom spracovaný nový harmonogram stavebných prác bol mestom 
nakoniec akceptovaný. Zo strany mesta bola tejto stavbe sústavne venovaná 
mimoriadna pozornosť plneniu termínov, ktoré vyplývali z harmonogramu. 
 Stavbu koordinoval potom za Mestský úrad Ing. Miškovič a v neposlednom rade 
aj menovaný budúci riaditeľ tejto školy p.Ladányi, ktorý so svojim kolektívom zariaďoval 
interiér školy. 
 Škola bola slávnostne odovzdaná užívaniu 2. septembra 1991 za prítomnosti 
vedúceho školskej správy Štefana Čižmaroviča, primátora mesta Ing. A.Szabóa a 
prednostu Mestského úradu Ing. M.Lužicu. Úvodný prejav mal riaditeľ školy p.Ladányi a 
otvárací prejav Ing. Szabó, primátor mesta. 
 Nová škola má 30 klas.učební 
   5 odborných učební a laboratórií 
   13 kabinetov 
   2 telocvične 
   1 byt pre školníka 
   1 kuchyňu a jedáleň 
Otvorených bolo 29 tried, z toho 1.stupeň kompletne a 6. a 7. roč. 2.stupňa. 
Počet učiteľov 35, ostatných zamestnancov 11. 
Rozmery celého školského pozemku 2,8 ha. 
 Pre nasledujúce mesiace ostalo ešte dokončiť úpravu vonkajších priestorov, 
hlavne školských ihrísk, vybavenie kabinetov a odborných učební. 
 Táto nová najväčšia a moderná škola vo Veči vyriešila problémy dvojsmennosti 
vyučovania v našom meste. 
 
52. 
 
Kronika mesta Šaľa za rok 1991 obsahuje 28 písaných strán, od čisla strany 25 po 



stranu 52. Bola zostavená na základe najdôležitejších hodnoverných údajov udalostí 
nášho mesta v roku 1991. 
Kroniku zostavil a napísal: Peter Bošňák kronikár mesta 
 
Zápisy v kronike mesta za roky 1990 a 1991 boli prečítané a schválené na zasadnutí 
Rady Mestského zastupiteľstva dňa mája 1994. 
V Šali dňa mája 1994 
Členovia rady: 
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rok 1992 
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Druhý rok činnosti mestského zastupiteľstva 
 
priniesol už mnohé konkrétne a viditeľné výsledky. 
 
 Prioritné v úlohách vytýčených schválenou koncepciou rozvoja mesta boli v roku 
1992: 
 
1. Ďalšie skvalitňovanie a stailizovanie činnosti samosprávy mesta v organizačnej, 
materiálnej a personálnej oblasti. 
 
2. Konkrétna, vecná a časová realizácia jednotlivých akcií v súlade so schválenou 
koncepciou rozvoja mesta. 
 
 Jednotlivé vytýčené úlohy sa plnili nasledovne: 
 
K bodu 1: (Dobudovávanie Mestského úradu) 
        
 Schválenie štatútu mesta. 
 Personálne dobudovanie Mestskej polície. 
 Zriadenie nového Mestského podniku služieb ako príspevkovej organizácie. 
 
K bodu 2: (Oblasť územného rozvoja mesta) 
 
 - Rozhodlo sa o zrušení  doteraz platného územného plánu mesta (ÚPN - SÚ) po 
kvalifikovanom zhodnotení jeho nepoužiteľnosti. 
 - Bol spracovaný systém regulatív pre centrálny mestský priestor a začali sa 
práce na príprave nového územného plánu mesta. 
 - Vydali sa dôležité rozhodnutia pre oblasť ochrany životného prostredia, 
kultúrnych pamiatok a prírodného prostredia. 
 - Uskutočnila sa plynofikácia najväčšej kotolne CK-31. Vykurovacia sezóna 1992-
93 bola už začatá s novou rekonštruovanou kotolňou, čo malo mimoriadny pozitívny 



účinok na kvalitu životného prostredia. 
 - Úspešne sa dokončila výstavba kanalizácie v mestskej časti Veča, v časti Hliník. 
 - Bolo uskutočnené výberové konanie najvhodnejšej technológie čistiarne 
odpadových vôd a začaté práce pre územné konanie. 
 - Prepojil sa vykurovací systém bloku 105 na Hlavnej ulici na náš (mestský) 
výmenníkový systém. 
 - Do osady Kiliča bola vybudovaná prípojka pitnej vody. 
 - Prijatý bol nový systém tvorby a ochrany zelene na území mesta, ktorý sa 
postupne začal realizovať. 
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 - Zabezpečilo sa obnovenie cenného súsošia sv.Trojice na námestí. 
 - Uskutočnila sa čiastočná privatizácia niektorých činností Verejno-prospešných 
služieb mesta formou ekonomického prenájmu. 
 - Nastal ďalší rozvoj podnikateľských činností. 
 - Ukončila sa generálna rekonštrukcia Kráľovskej ulice (rekonštrukcia cestného 
povrchu, odkanalizovanie cesty, úprava rozvodov podzemných sietí, verejné osvetlenie, 
chodníky, vodorovné a zvislé značenie. 
 - Urobila sa rekonštrukcia cestného povrchu ulice Vlčanskej. 
 - Bola pripravená a schválená koncepcia rozvoja dopravy v meste ako základ 
ďalšieho postupu pri realizácii ďalších investičných akcií. 
 - Bolo vybudované parkovisko pri Mestskom úrade, čím sa splnili podmienky na 
sprejazdenie úseku pred budovou Mestského úradu a celkové zlepšenie mestskej 
dopravy. 
 - Zabezpečilo sa dokončenie budovania cestnej komunikácie na bytovej výstavbe 
Orechovej ulice II. 
  Vybudovala sa regulačná stanica plynu, rozvod plynu (NT a VT) preložka 
rozvodu 22 kV vysokého napätia, trafostanice, rozvod nízkeho napätia, verejné 
osvetlenie, kanalizačný zberač a prípojky. 
 - Vo Veči na Nitrianskej ceste sa zrealizovala protihluková bariéra,  
  zahájila sa činnosť zdravotného dvojobvodu, 
  zreguloval sa systém ústredného kúrenia, 
  vybetónovala sa ďalšia časť siete ciest a chodníkov na sídlisku, 
  založili sa chodníky a obslužné komunikácie k obchodom na sídlisku, 
  uskutočnili sa terénne úpravy v rámci areálu podnikateľských aktivít, 
 - preložka jestvujúcej trasy 22 kV rozvodu na ulici P.Pázmáňa v Šali 
 - Dokončila sa vnútorná úprava sobášnej siene a veľkej kongresovej sály v 
budove Mestského úradu. 
 - Vo Veči bola zahájená výstavba 36 boxov garáží dodávateľských spôsobom za 
účelom predaja. Táto akcia prešla do roku 1993. 
 - Zorganizovali sa dôstojné oslavy 990. výročia prvej písomnej zmienky o našom 
meste. 
 - Uskutočnila sa významná konferencia pod názvom "Spolužitie národov v 
Strednej Európe. 
 - Úspešne pripravený a zrealizovaný priebeh Parlamentných volieb 1992. 
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Rozvoj podnikateľskej činnosti v meste 
 
Významné zmeny v politických, hospodárskych a spoločenských pomeroch vyvolali aj v 
našom meste súbor reformných krokov v ekonomike, čo sa prejavilo v postupnom 
zavedení nového trhového mechanizmu na báze súkromného podnikania. 
 Odbúralo sa monopolné postavenie doterajších obchodných subjektov a 
subjektov poskytujúcich služby. 
 
 Začal sa proces malej privatizácie. 
 
 Malá privatizácia bola orientovaná predovšetkým na vytvorenie podmienok 
drobného a stredného podnikania v obchodných službách a v ostatných službách ako aj 
v drobnej výrobnej a remeselnej činnosti. 
 
 V meste bolo zaregistrovaných cca. 2000 súkromných podnikateľov, z ktorých ale 
väčšina podnikala popri svojom hlavnom zamestnaní. Spočiatku bola pre mnohých 
začínajúcich podnikateľov lákavá hlavne obchodná činnosť, ktorá však postupne 
zaznamenala určitý útlm. Zaujímavými oblasťami súkromného podnikania sa stávali 
komunálne služby, ako autodoprava a opravárenstvo, poradenská činnosť, projekčné a 
inžinierske práce. 
 
 Postupne sa vytvárali podmienky podnikania pre výrobnú činnosť, ako sú malé 
prevádzky - pekárne, potravinárske výrobne, remeselná činnosť, ako výroba keramiky, 
klampiarske práce a zámočníctvo. 
 
 Malá privatizácia zasiahla hlavne do oblasti služieb, ktoré vzhľadom na ich 
nelukratívnosť postupne zanikali. Na to pružne reagovali súkromní podnikatelia, ktorí 
postupne nahradili tieto služby ich privatizáciou. Tak vznikli nové súkromné služby: 
fotoslužba, oprava rádií a televízorov, kozmetický salón, dve očné optiky, kaderníctva a 
holičstvá, predaj a oprava hodín, zberňa a chemická čistiareň, kľúčová služba a oprava 
obuvi. Služby pre cestovný ruch začali poskytovať v meste štyri cestovné kancelárie, 
okrem Čedoku tri súkromné, Dan Tour, Z-Travel a Spanien Tour. 
 
 Lákavou oblasťou podnikania sa stalo prevádzkovanie stravovacích zariadení: 
reštaurácie Medea M, Monaco, Siesta, Váh, Fortuna, Veča, Kazačok, Olumpia, Lipa, 
Fontána, Lodenica, Centro a Centrál. 
 
 K súkromnému podnikaniu v mnohých prípadoch poskytlo mesto nebytové 
priestory. Ako najväčšie takéto stredisko podnikania sa stala Centrálna občianska 
vybavenosť sídlisku vo Veči, kde pôsobí 26 podnikateľov.  
 V záujme vytvorenia možnosti podnikania pre ostatných začínajúcich 
podnikateľov, ako aj rozšírenia obchodno-služobnej siete, boli mestským architektom a 
komisiou výstavby vyčlenené vhodné lokality určené na vybudovanie podnikateľských 
aktivít. 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali podľa § 27 odst.1 písmeno "C" Zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení schválilo 
Štatút mesta Šaľa, 
ktorý upravuje podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy 
mesta Šaľa, zriaďovanie a právomoci mestského zastupiteľstva, hlasovanie obyvateľov 
mesta, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie mesta, povinnosti a oprávnenie 
poslancov, symboly mesta a spôsob udeľovania čestného občianstva mesta, 
vyznamenaní, ako aj postavenie a oprávnenie výborov v mestských častiach. 
 Štatút obsahuje IX. hláv a 48 § - paragrafov. Bol uverejnený v tlačenej príručke 
formátu A na 39. stranách. 
 Obsahom IX. hláv sú: 
 
I. Právne postavenie mesta 
II. Samospráva mesta 
III. Orgány mesta 
IV. Majetok mesta 
V. Výbory v mestských častiach 
VI. Symboly mesta, čestné občianstvo mesta, mestské ceny a vyznamenania a 
kronika 
VII. Poslanci mestského zastupiteľstva 
VIII. Spoločné ustanovenia 
IX. Prechodné a záverečné ustanovenia 
 
 Tento štatút schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.V.1992 
a nadobudlo účinnosť dňom 1.júna 1992. 
 
Kapitoly z histórie nášho mesta 
 
zo svojej pripravovanej knihy aj v tomto roku opäť uverejňoval Karol Šmida. Šesť 
zaujímavých príspevkov mali možnosť prečítať si naši občania v dvojtýždenníku Nových 
šalianskych novín, pod týmito nadpismi: 
 Aj v Šali vznikala "Kniha ciest" (v č.1,str.4) 
 Rakóczi sa stiahol do Šale (v č.2, str.5) 
 Šaliansky generál (v č.4, str.5) 
 Staré matriky (v č.6, str,5) 
 Spory Šaľanov s Večanmi (v č.11, str.4) 
 Veča - organická súčasť mesta (v č.22, str.3) 
 Prvý písomný prameň (v č.17, str.3) 
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Mestské zastupiteľstvo vydalo 
 Všeobecné záväzné nariadenie č.6/1992 
O zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa. 
 



Toto dôležité a nutne potrebné nariadenie  vyriešilo pre budúcnosť mnohé potrebné 
kroky, ktoré bude Mestský úrad uplatňovať v budúcnosti. 
 Nariadenie rieši tento problém v týchto 10 bodoch (článkoch): 
 
I. Základné ustanovenia. 
II. Evidencia, schvaľovanie poradia a uzatvárania zmlúv o prenájme. 
III. Kategórie bytov: 
 a) byty služobné 
 b) byty osobitného určenia 
 c) byty určené ako bytová náhrada 
 d) ostatné 
IV. Kritériá prenájmu. 
V. Prenajímateľ. 
VI. Nájomcovia. 
VII. Vzájomná výmena bytov, podnájom bytu alebo jeho častí. 
VIII. Dočasné využívanie bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie. 
IX. Predaj bytov. 
X. Záverečné ustanovenia. 
 
Oáza ticha a zdravia 
 
Nočné sanatórium 
 
 Náš najväčší podnik Duslo š.p. vystaval pri priehradnej vodnej nádrži na brehu 
bývalého koryta Váhu v katastrálnom území Šoporne komplex nočného sanatória, 
ktorý slúži svojmu účelu už tretí rok. Sedemdesiat hostí tu nájde komfortné ubytovanie v 
atypických dvojposteľových izbách. Sanatórium poskytuje rehabilitačné služby ako 
elektroliečbu, vodoliečbu, telocvik a možnosť relaxovať v bazéne s teplou vodou a v 
saune. Pre aktívny odpočinok slúži posilovňa a prechádzky v okolitom lese, plnom 
drobnej zveri a vtáctva.           
 Nočné sanatórium s celodenným stravovaním, rehabilitačnými službami a 
denným barom radi vyhľadávajú pracovníci Dusla ale aj organizované skupiny z cudzích 
závodov, ktorí si tu objednávajú ozdravné pobyty. Sanatórium radi vyhľadávajú aj 
zahraniční hostia, ktorí služobne navštevujú náš podnik, naše mesto alebo Galantský 
okres. V našom okrese ťažko nájdeme zariadenie podobného druhu. 
 
59. 
 
Vstup nášho mesta do histórie 
 
Uhorský kráľ Štefan I. založil v roku 1002 na Panónskej Hore (Panonhalma) v Maďarsku 
opátstvo benediktínov s kláštorom svätého Martina. Udelil mu slobodu podľa vzoru 
montekasínskych benediktínov a na jeho udržiavanie venoval desiatky zo Šomoďskej 
stolice a zabezpečil ho aj inými majetkami. Na spodnom okraji zakladacej listiny je 
medzi inými pozemkovými majetkami uvedený aj majetok "Wag", ktorý možno 
lokalizovať na územie Šale a jej bližšieho okolia. 
 Znenie pôvodného textu zakladacej listiny je nasledovné: 



  
 Anno dominicae incarnationis millesimo I. indictione XV. anno Stefani 
 primi regis Ungrorum secundo hoc privilegium seriptum et traditum 
 est. Hae sunt nominatae suille in dedicatione aecclesie ab archiepis- 
 copo Sebastiano et a comite Ceba: piscatores Fizeg, Balunanis, Temirdi, 
 Chimudi, Wisetcha, Vuosian, Murin, Curtov, Wag, tertia pars tributi 
 de Poson in omnibus rebus sine presentibus sine futuris. 
 
 V slovenskom preklade: 
 
 Dané v jedentisícprvom roku Vtelenia nášho Pána a v XV. indikcií. 
 V druhom roku panovania Štefana, prvého maďarského kráľa boli 
 tieto výsady napísané a vydané. Pri cirkevnom posvätení, ktoré 
 uskutočnil kardinál Sebastian a prostredníctvom miestodržiteľa 
 Cebu boli vymenované nasledovné usadlosti: Fizeg, Bálványos, 
 Temirdi, Chimudi, Wisetcha, Vouisian, Murin, Courtou, Waag, 
 Pozsony z desiatkov ktorých patrí im jedna tretina z každého 
 už jestvujúceho i budúceho majetku.  
                      
 Signum domni Stefani incliti regis. Dominicus archiepiscopus  
       uicecancerarius fecit 
     Monogram 
     Pečať 
 Pečať jeho výsosti Pána   Vyhotovil kardinál Dominik 
 kráľa Štefana    zástupca kancelára 
 
Z ďalších listín udelených panonhalmskému opátstvu v staršom stredoveku však 
vyplýva, že tento majetkový celok zahrňoval v sebe nielen územie Šale a Diakoviec, ale 
aj blízkeho okolia s nimi susediace na ľavom brehu Váhu. Tento územný celok 
kontinuitne osídlený od čias príchodu Slovanov na naše územie mal významnú polohu 
aj z geografického a 
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komunikačného hľadiska, keďže sa nachádzal na dolnom toku rieky Váh, ktorý v tých 
časoch bol veľmi dôležitým dopravným spojom. Bol tu tiež oddávna prechod cez Váh, v 
starších časoch len vo forme brodu, no neskôr, v historickej dobe aj vo forme 
vybudovaného a udržiavaného prievozu. Bola tu tiež križovatka dôležitých diaľkových 
obchodných ciest, a to predovšetkým tzv. "Českej cesty" - "Via Bohemica", vedúcej na 
tomto úseku od Šintavy na Ostrihom a druhej, ktorá viedla z Nitry smerom na Bratislavu. 
 Osada na tomto mieste mala teda dobré podmienky existencie ako významná 
sídlištná lokalita, tak z hľadiska ekonomického, ako aj strategicko-vojenského. 
 
Oslavy 990. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste 
 
sa uskutočnili v znamení úprimnosti, priateľstva, lásky a šťastia. 
 



 Nová kongresová sála, ktorá je súčasťou budovy Mestského úradu bola dejiskom 
stretnutia Mestského zastupiteľstva, významných hostí a obyvateľov nášho mesta. 
 Slávnostný rámec tohto zasadnutia začali koncerty hudobníkov Duslanky a 
mládežnícky súbor z maďarského mesta Oroszlány s vystúpením tanečnej skupiny 
mažoretiek na námestí. Pokračovaním  bola vynikajúca kreácia mladých divadelníkov zo 
šalianskej Základnej školy umenia, v ktorej sa originálnym spôsobom preniesli dejiny 
Šale a zavŕšilo ju slávnostné sadenie Lipy ústavy na námestí sv. Trojice. 
 Mottom osláv bola: vzájomná úcta a šťastie, čo bolo aj hlavným obsahom 
príhovoru primátora mesta. 
 Ing. Alexander Szabó v ňom zdôraznil, že historický vývoj Šale dáva predpoklady 
prežiť v mieri, vo vzájomnej úcte a v šťastí aj nadchádzajúce roky. História dokazuje, že 
v tomto meste vždy žili tolerantní, usilovní a statoční ľudia. Nehľadali porážky, vždy, keď 
toto prastaré osídlenie zasiahli prírodné či iné katastrofy, vedeli sa znova postaviť na 
nohy a žiť, budovať a pestovať kultúru ďalej. 
 "To je odkaz aj pre ďalšie generácie - povedal Ing. Szabó - a ja verím, že to tak aj 
bude". 
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Lipka slobody v našom meste 
 
Pri príležitosti osláv 990. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste sa pred 
Mestským úradom z podnetu MO Matice slovenskej v Šali sadila - Lipka slovenskej 
ústavy. 
Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnila delegácia Ústredia Matice slovenskej, na čele 
s jej predsedom Jozefom Markušom. Členmi delegácie boli aj spisovateľ Peter 
Šterlinger a publicista Drahoslav Machala. 
 Sadenie lipky slobody sa zúčastnili okrem zástupcov Matice aj zástupcovia 
Csemadoku a hostia z Maďarska a Fínska. 
 V slávnostnej atmosfére sadenia predniesol predseda Matice krátky príhovor, v 
ktorom okrem iného povedal: 
 
 "Táto lipka ako symbol slovenského národa nech pripomína súčasníkom a hlavne 
budúcim generáciám, že prijatím Slovenskej ústavy sa dovršuje splnenie tisíc-ročnej 
túžby Slovákov za národnú samostatnosť a medzinárodné uznanie. Teraz sme na 
začiatku tejto cesty a vykročiť na ňu nebolo ľahké. Záleží na vás, žiaci a študenti a na 
všetkých mladých ľuďoch celého Slovenska, ako po tejto ceste budete kráčať ďalej. 
Viem, že to nebude ľahké, ale Slovensko to od Vás očakáva. 
 
Matica slovenská organizovala 
 
Miestny odbor Matice slovenskej uskutočnil pre všetkých ľudí dobrej vôle dňa 22. 
decembra pred Mestským úradom v Šali 
predvianočné stretnutie, 
na ktorom sa predstavili deti šalianských škôl. V ich podaní zazneli pekné vianočné 
koledy ruka v ruke so spomienkami, zvykmi a tradíciou Vianoc. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 16/1992 zo slávnostného zasadnutia zo dňa 16. 
októbra 1992 udelilo 
 Čestné občianstvo mesta Šaľa obyvateľom fínskeho mesta Kuhmo pri príležitosti 
15.výročia spoločných družobných vzťahov. Dektrét o čestnom občianstve prevzal z rúk 
Ing. A.Szabóa primátora mesta Šaľa Veiko Tikannen, starosta mesta Kuhmo. 
 Udelenie tohoto Čestného občianstva bolo súčasťou oslavy 990. výročia prvej 
zmienky o našom meste. Uskutočnilo sa v predvečer osláv v novej Kongresovej sále 
Mestského úradu. 
 Fínske mesto Kuhmo leží na juhu Fínska, blízo hraníc s Ruskom. Je to mladé 
mesto, založené na obrovskej zalesnenej ploche. Má rozlohu 5 a pol tisíc kilometrov 
štvorcových - je na rozlohu najväčšie mesto vo Fínsku. Na kataster mesta Kuhmo - 
podľa slov primátora V. Tikannena - by sa zmestili Viedeň, Bratislava a Budapešť. Od 
roku 1977 máme s týmto mestom priateľské styky. 
 "Vaše mesto, Šaľa - povedal Veiko Tikannen - má dávnu a slávnu históriu. Až 
donedávna boli naše družobné styky viac - menej formálne. Teraz sa už naozaj 
konkretizujú. Pre naše mladučké mesto je cťou mať takéhoto deduška". 
 
 Za odplatu za udelenie čestného občianstva obyvateľom Kuhmo v Šali, daroval 
fínsky primátor nášmu mestu erb mesta Kuhmo, ktorý bude od tejto chvíle zdobiť 
niektoré z reprezentatívnych miest nášho mesta. 
 
63. 
 
Stav obyvateľstva mesta k 31. 12. 1992 
 
Rok  Narodení  Zomrelí  Prisťahovaní Odsťahovaní Počet 
obyvateľov k 31.12. 
1991  407   170   428   521  
 24.852 
1992  340   147   460   606  
 24.899 
Rozdiel o 67 menej  o 23 menej  o 32 viac  o 85 viac 
 o 47 viac 
 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa výraznejšie znížil počet narodených detí (o 
67) a zvýšil sa počet odsťahovaných (o 85), čím bol prírastok obyvateľov oproti 
predchádzajúcemu roku veľmi nízky (+47). 
 
Zrovnoprávnenie uzavretia manželstva 
 
Podľa zákona 234/1992 Zb. o rodine prijalo Federálne zhromaždenie Českej a 
Slovenskej Federatívnej republiky dňa 28. 4. 1992 zmenu, ktorá sa týka 
zrovnoprávnenia uzavretia manželstva pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi. 
 Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo sa musia vopred rozhodnúť, či ho 
uzavrú na príslušnom obvodnom úradu, alebo farskom úrade. Po uzavretí manželstva 



sobášne listy bude vydávať príslušná matrika, ktorá zároveň vykoná i záznam o zmene 
rodinného stavu v občianskych preukazoch manželov. 
 Teda od 1. júla 1992 nemôžu snúbenci uzatvárať manželstvo aj pred orgánom 
štátu aj pred orgánom cirkvi, pretože obidve formy uzavretia manželstva sú 
rovnoprávne. 
 
Najväčšia kotolňa v Šali plynofikovaná 
 
V našom meste pracujú 4 veľké kotolne na pevné palivá, ktoré mimoriadne znečisťujú 
ovzdušie celého mesta. Najväčšia z nich je kotolňa CK-31 na Sídlisku Váh, ktorá bola 
postavená ešte pred platnosťou zákona č.35/65 Zb. Výška jej komína je nevyhovujúca a 
jeho zvýšenie by bolo vyžadovalo značné finančné náklady. Preto bolo rozhodnuté, že 
bude plynofikovaná, zrekonštruovaná a zmodernizovaná ešte v tomto roku. Mestský 
úrad a Mestský bytový podnik zakúpili náhradný plynový tepelný zdroj, ktorý sa opravil, 
skompletizoval a uviedol do prevádzky pri zahájení vykurovacej sezóny 1992/92. 
Dodávateľom prác bol Hydrostav o.z. Šaľa. Bol to veľmi potrebný krok na zlepšenie 
stavu znečistenia ovzdušia takmer na polovici plochy intravilánu nášho mesta. 
 
64. 
 
Bulletin vydaný pri príležitosti 990. výročia prvej písomnej zmienky o Šali 
 
Mestský úrad v Šali pod redaktorským vedením pani Gabriely Fülöpovej vydal pri 
príležitosti 990. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste 17 stránkový bulletin. 
 Táto malá, ale cenná publikácia, ktorá sa pri tejto príležitosti dostala do rúk 
občanom nášho mesta, stručne a výstižne vystihuje najdôležitejšie udalosti, ktoré sa 
viažu k nášmu mestu od jeho vzniku až dodnes. 
 Oboznamuje nás s významnými osobnosťami rodákmi nášho mesta, ako aj s 
cennými kultúrnymi pamiatkami, výstavbou a rozvojom, družobnými stykmi a súčasnými 
hospodárskymi problémami mesta. 
 Táto aktuálna publikácia vhodne písomne doplňuje mnohé podujatia, ktoré naše 
mesto organizovalo k tomuto svojmu významnému výročiu. 
 
Parlamentné voľby 
 
 V júni 1992 sa v celej našej vlasti uskutočnili parlamentné voľby. 
V našom meste bolo zriadených devätnásť volebných miestností. Do zoznamu voličov 
bolo zapísaných 16.480 voličov, úradné obálky prevzalo 12.928 občanov. Platných 
odovzdaných hlasov bolo 12.591, čo znamenalo, že iba okolo 300 ľudí neprišlo voliť. 
 Najviac hlasov získalo HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko - 3.462) na 
druhom mieste sa umiestnila SDĽ (Strana demokratickej ľavice - 1825 hlasov), potom 
Koalícia Maďarského kresťansko-demokratického hnutia a Maďarskej ľudovej strany - 
1489 hlasov, SNS (Slovenskej národnej strany - 1214 hlasov). Ostatné kandidujúce 
strany neprekročili hranicu 1000 hlasov. KDH získalo 714, Slovenská ľudová strana 832 
a Koalícia Dem.strany a ODS 572 hlasov. 
 To boli výsledky volieb do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia. Výsledky 
volieb do Snemovne národov i do Slovenskej národnej rady boli podobné, aj poradie 



najúspešnejších strán je také isté. 
 
65. 
 
Spolužitie národov v strednej Európe 
 
Akcia, ktorá sa natrvalo zapíše do histórie Šale 
 
Kongresová sála Mestského úradu v Šali privítala 11. decembra 1992 vzácnych hostí, 
predstaviteľov, poslancov a obyvateľov mesta na stretnutí, ktorého mottom bolo 
"Spolužitie národov v strednej Európe". 
 
 Stretnutia sa zúčastnili Jozef Prokeš, podpredseda Národnej rady Slovenskej 
republiky, delegácia z mesta Oroszlány, Telča, maďarský generálny konzul pán Várady, 
člen predsedníctva Matice slovenskej Dr.Martin Kružliak a mnoho ďalších okresných a 
miestnych činiteľov. 
 Po príhovore primátora mesta v hlavnom prejave vystúpil Dr.Kružliak, ktorý 
podmanivo načrel do minulosti a prítomnosti národov a ich vzťahov. Vyslovil medzi inými 
jednu závažnú myšlienku, že "Európa je našou spoločnou vlasťou, kde nemá čo hľadať 
šovinizmus, pýcha a nezhody." 
"Musíme stavať mosty, ktoré by nás spájali a nie rozdeľovali, bez ohľadu na farbu pleti, 
vierovyznanie a reč". 
 
Aj ostatné príhovory sa niesli v duchu spolupatričnosti Slovákov, Maďarov, Rusov či 
Poliakov a Rakúšanov. 
 
 Popoludní sa uskutočnila tlačová beseda, 
ktorej sa zúčastnili primátor Ing.Szabó, prednosta Obvodného úradu RNDr.Bergendi, 
predseda Csemadoku Ing.Botka, predseda MO Matice slovenskej MUDr.Hikkel, pán 
Kriška a generálny konzul pán Váradi a ďalší. 
 Na otázku novinárov ako si matičiari predstavujú svoju činnosť od budúceho roku, 
odpovedal MUDr. Hikkel. Uistil prítomných, že Matica urobí všetko, aby sa ešte viac 
vylepšili vzťahy medzi dvomi národnosťami žijúcimi tu pod jednou strechou. 
 Existuje len jedna cesta - vzájomné spolužitie. 
 
66. 
 
Náš najväčší podnik Duslo a jeho súčasné problémy 
 
Podnik prekonal veľké zmeny. Volil cestu stability a istoty, čo znamenalo pokles rozsahu 
činnosti. Stav pracovníkov poklesol z pôvodných 6000 na 3400. 
 Podnik má v súčasnosti problémy s koncepciou rozvoja podniku, ktorá bola 
vlastne dlhodobo plánovaná na krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a tým, že v 
súčasnosti aj v tejto krajine prebiehajú veľké zmeny, je koncepcia značne narušená. Je 
dôležité, aby podnik bol schopný exportu nad 60%, čím by bola zaručená jeho 
existencia. V súčasnosti je exort niečo nad 50%. 
 Stav pracovníkov podniku sa teraz rozdelil asi do 30.spoločností, ktoré prevzali 



asi 1000 pracovníkov Dusla. Finančná situácia podniku i keď nie je ružová, je ale 
optimistická. Príčinou je vysoká úverová zaťaženosť, rozpad pôvodného trhového 
systému a platobná neschopnosť odberateľov. Duslo však nechce dať zatiaľ do 
prenájmu výrobne, skrátka hlavnú výrobu nerozdrobovať. Vedenie podniku v záujme 
dosiahnutia úrovne Európy vypracovalo nasledovné nosné piliere stratégie: 
1. Potrebuje kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov v záujme čoho sa zriadil 
Inštitút vzdelávania podniku. 
2. Rozvíjať výrobný program, ktorý je perspektívny (hnojivá, gumárenské chemikálie 
a pod.). Je potrebné iba preklenúť začiatočné rôzne ťažkosti. 
3. Zvládnuť proces transformácie na akciovú spoločnosť a nájsť optimálnu formu 
zapojenia pracovníkov kolektívu do privatizácie. 
4. Hľadať nové formy odbytu, lebo len 50% - né zvýšenie terajšieho exportu do 
zahraničia nás ochráni pred negatívnymi vplyvmi výkyvov tuzemského trhu. 
5. Nájsť vhodnú formu spolupráce so zahraničnými podnikmi a hlavne s kapitálom. 
  
 Za základnú prioritu rozvoja mesta jednoznačne pokladá mestské zastupiteľstvo 
ekológiu, ktorá je prioritou priorít, lebo s tým bude súvisieť aj ďalší rozvoj mesta a 
urbanistika. 
 
67. 
 
Obnovená cenná kultúrna pamiatka 
 
Súsošie svätej Trojice znovu na námestí 
 
Po viac ako osemnástich rokoch sa na  námestí pred kostolom zaskvela jedna z ozdôb 
nášho mesta - súsošie sv.Trojice. 
 Na znak vďaky sa uchránenie kostola a veriacich pred bleskom, ktorý zasiahol 
náš kostol v čase popoludňajších litánií dňa 4.júla 1886 o 15. hodine 20 minút obyvatelia 
Šale sa rozhodli postaviť na znak vďaky, z vlastných zbierok (4620 zlatých florénov) na 
námestí pred kostolom pomník - súsošie sv.Trojice. K odhaleniu tejto významnej 
barokovej pamiatky došlo 21. júla 1885 za veľkého počtu veriacich nášho mesta. 
Kamenárske práce vykonal J.Múdry, miestny magister. 
 Dňa 18.marca 1974 bolo toto krásne súsošie úplne zdemolované pri autohavárii a  
potom nešetrným spôsobom deštruované. Časti stupňov podstavca a súsošia boli 
deponované v parčíku za kostolom a trosky ostatných plastík uložené v sklade 
technických služieb mesta. 
 Do obnovy súsošia, ako osobný dar Šaľanom, sa dobrovoľne pustil Imrich Szabó, 
dôchodca, občan nášho mesta, ktorý už obnovoval poškodené pamiatky v našom 
meste. Jeho výdatným pomocníkom bol obyvateľ Kráľovej n.Váhom Tibor Szatnár. 
Vykonali skutočne mravenčiu prácu, lebo väčšina častí súsošia bola silne poškodená. 
Mnohé časti sôch napr. dve hlavy a niekoľko ďalších súčastí už ani neexistovali. Bolo 
ich potrebné znovu vyrobiť. Na obnovu používali špeciálne betónové zmesi a podľa 
dobových fotografií ich dotvárali. Do základov súsošia potom znovu uložili aj pôvodné 
písomné záznamy o stavbe tejto pamiatky. Pri prevoze a stavbe súsošia svojimi 
mechanizmami dobrovoľne a veľmi ochotne pomohli aj poľskí občania, ktorí v tom čase 
pracovali v š.p. Duslo. 



 Reštaurátori tohto diela splnili svoj sľub, že do osláv 990. výročia prvej písomnej 
zmienky o našom meste a k šalianskym hodom svoje dielo ukončia. Toto predsavzatie 
aj splnili. 
 Za prítomnosti stoviek občanov mesta na slávnostnej svätej omši pred kostolom 
bolo súsošie na svojom pôvodnom mieste slávnostne odhalené a posvätené dôstojným 
pánom dekanom Jozefom Blahom. 
 Po skončení svätej omše v mene Mestského zastupiteľstva mal pri súsoší 
slávnostný prejav primátor mesta Ing. Alexander Szabó a o histórii súsošia prehovorili 
jeho zanietení znalci - šalianski historici, Markus Gáll a Karol Šmida.  
 Súsošie sv.Trojice v Šali patrí k zaujímavým a hodnotným dokladom sochárskej 
tvorby z konca 19.storočia. Od roku 1895 tvorilo dominantu šalianskeho námestia. Preto 
sa toto cenné súsošie dostalo aj do zoznamu pamiatok Slovenska. 
 
68. 
 
Pred 85. rokmi, roku 1907   
 
sa stali 3 udalosti, vhodné spomenutia. 
 
Pred 85. rokmi vyšli prvé šalianske noviny. Bolo to roku 1907 a vychádzali pod titulom 
Šaľa a okolie 
 Tieto noviny vychádzali 5 rokov pôvodne ako mutácia Nitrianskych novín. 
 Od roku 1911 do roku 1912 ich tlačili v tlačiarni Dávida Kollmana v Šali, ktorá sa 
nachádala na mieste dnešného Hotela Centrál. 
 Noviny zanikli v roku 1912, ešte pred začatím prvej svetovej vojny. 
 
 Ďalšou významnou udalosťou v roku 1907 bolo - obnovenie hlavného 
empírového oltára - v našom rím.-kat.kostole, ktorý odvtedy vhodne zdobí náš 
pamiatkovo-chránený objekt. 
 
 V tomto roku dali do prevádzky aj dávno očakávané železničné spojenie "novú 
železničnú trať Šaľa - Neded", ktorá spojila s hlavnou traťou Bratislava - Budapešť 
najľudnatejšie obce vtedajšieho Šalianskeho okresu Diakovce, Tešedíkovo, Žiharec, 
Vlčany a Neded. 
 
69. 
 
70 rokov dychovej hudby v Šali 
 
Po prvej svetovej vojne sa v roku 1922 zakladá v Šali "dobrovoľný hudobný zbor". Jeho 
zakladateľom bol riaditeľ tunajšej ľudovej školy Jozef Bartoš. Členmi boli 19. sedliacki a 
robotnícki chlapci. Hmotne a finančne ich prichýlil rímsko-katolícky gazdovský kruh. 
Nacvičovali piesne a skladby k potrebe cirkevných a svetských osláv, sviatkov aj 
svadieb. 
 V roku 1928 prevzal vedenie súboru mimoriadne nadaný mladý roľník a 
železničiar Vendelín Jobbágy, ktorý bol hudobným fenoménom v pravom zmysle slova. 
Mal absolútne hudobný sluch a bol muzikálnou dušou dychovej hudby. Od roku 1929 



prevzal na určitý čas vedenie súboru druhý, hudobne vzdelaný Ladislav Hrdina, učiteľ a 
rodák z Čadce, ktorý priviedol súbor na vysokú profesionálnu úroveň. Po jeho odchode 
prevzal súbor opäť Vendelín Jobbágy, ktorý učil, nacvičoval, dirigoval a viedol toto 
ochotnícke hudobné teleso plných 44 rokov a má nesmierne zásluhy na hudobnom 
živote nášho mesta. Vychoval veľa muzikantov, dnes už rozídených po svete. 
 Od roku 1932 bola "dychovka" V Šali súčasťou Dobrovoľného hasičského zboru. 
Zúčastňovala sa mnohých súťaží v rámci celého kraja, odkiaľ prinášala vždy jednu z 
troch prvých cien. 
 Po reorganizácii požiarnictva prešla dychovka pod patronát Dusla. Po smrti 
V.Jobbágya prevzal vedenie súboru bývalý kapelník vojenskej hudby Vojtech Szabó. Aj 
s menším počtom členov (15) pracoval súbor ďalej a v roku 1947 získal I.miesto v 
celokrajskej súťaži už potom pod vedením Jána Lieskovského. 
 V roku 1980 zobral do rúk dirigentskú paličku absolvent Vysokej školy muzických 
umení Karol Šorman. Pod jeho odborným vedením sa stáva Dychový súbor v Šali 
najangažovanejším hudobným telesom v okrese Galanta. Účinkuje na všetkých akciách, 
koncertoch, sprievodoch a oslavách. Účinkuje aj v zahraničí (Juhoslávia, Maďarsko, 
Rakúsko), nakoľko má s nimi družobné styky. Na tohoročných slávnostiach 990. výročia 
prvej písomnej zmienky v našom meste a 70. výročia založenia dychovej hudby v Šali 
sa uskutočnil v prírodnom kine v Šali "Okresný festival dychových hudieb" s 
účinkovaním 8. kompletných hudobných telies so zahraničnou účasťou súborov Ajkai 
bányász fúvószenekara z Ajky z Maďarska a Blas-orchester zo Salzburgu z Rakúska. 
 
70. 
 
Markus Gáll, náš neúnavný historik 
 
pripomína nám aj v tomto roku ďalšie zaujímavé udalosti, osobnosti a tradície zo života 
nášho mesta. Na stránkach Nových šalianskych novín sme mali možnosť prečítať si 
ďalších 14 cenných príspevkov s nasledovnými nadpismi: 
Obrovský zdroj zdravia - 450-ročná lipa (č. 3, str.4) 
Pohľady do minulosti našej farnosti - "Ora et labora" (č.4, str.4) 
Tu odpočíva Maurice Henri Weil (č.5, str.4) 
Jozefovská tradícia (č.6, str.4) 
Po stopách Abrahámových potomkov (č.7, str.4) 
Poznáte Hetmín? (č.8, str.4) 
Hop alebo trop (č.11, str.5) 
Zmŕtvychvstanie (č.12, str.5) 
Zakladateľ Košickej univerzity - bývalý šaliansky farár (č.13, str.4) 
Hore Váhom dolu Váhom (č.15, str.5) - Prístav v Trnovci nad Váhom 
Opäť zaznel zvon (č.17, str.3) 
"Zvon" - tie zvony (č.18, str.4) 
Ph.Dr.František Sedlák - historik a archivár (č.23, str.7) 
 
Vysoké ocenenie za ekologický vynález 
 
Pri hľadaní možností využitia polyvinylalkoholu bola vo výskume a vývoji medzi štátnym 
podnikom Duslo Šaľa a VÚSAPL Nitra vynájdená nová látka - fólia s výnimočnými 



vlastnosťami, vyznačená najmä nastaviteľnou rozpustnosťou vo vode s výbornými 
vlastnosťami voči plynom, olejom a tukom, dobrou zvárateľnosťou atď. Tieto vlastnosti 
novej fólie možno s úspechom aplikovať najmä pri balení toxických látok a 
agrochemikálií, pracích práškov, toaletných potrieb, nemocničného prádla ale aj 
potravín. 
 Vynález bol ocenený na 77. Medzinárodnej výstave vynálezov a patentov 
spotrebného tovaru vo Viedni "zlatou medailou." 
 Medailu spolu s osvedčením prevzali autori vynálezu: 
 Ing. Pavol Skubla CSc. 
 Ing. Alexander Varga 
      Ing. Gabriel Benča 
 Ing. Danica Červínková 
 
71. 
 
Vernisáž výstavy Viliama Takátsa 
 
šalianskeho ľudového maliara 
bola usporiadaná v obradnej sieni Mestského úradu 31. októbra 1992. Výstava obrazov 
bola inštalovaná pri príležitosti 990. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste a 
20.výročia úmrtia autora. 
 
Narodil sa v januári 1914. Už v útlej mladosti prejavoval kresliarske a maliarske ambície. 
Po smrti svojho otca žila jeho rodina v chudobe, čo značne poznačilo jeho ďalší život. 
Po skončení základnej školy začal študovať na novozámockom gymnáziu, ale matka 
vedela financovať jeho štúdium iba dva roky. Preto musel potom odísť "do učenia". 
Chcel sa vzdelávať, zaujímal sa o históriu, veľa čítal a stále kreslil a maľoval. 
 Po skončení učňovskej školy pracoval v Galante v železiarstve. Vojenské roky 
prežil v Prahe, kde sa zoznámil s jedným českým maliarom a všetok voľný čas trávil s 
ním. 
 Hlavnou témou jeho maliarskych začiatkov boli maľby o krajinách, o koňoch na 
puste, ale vynikajúco stvárňoval aj portréty. Maľoval aj v kostoloch. Vo Veľkom Bieli 
dodnes zdobí klembu aj oltárnu maľbu jeho práca. Táto jeho orientácia na 
reštaurátorskú činnosť pochádza z 50. rokov, kedy maľoval aj v kostoloch v Žihárci a 
Tešedíkove. Istý čas pracoval ako písmomaliar v šalianskom "Komunále". Neskôr bol 
majstrom natieračov, ale doma nikdy neprestal pestovať svoj talent. Obyvatelia Šale a 
okolia dodnes úzkostlivo chránia jeho krásne obrazy. 
 Bol to obľúbený a veselý človek. Starší Šaľania dodnes pamätajú na jeho dobrú 
náladu a krásne maďarské piesne. Hral divadlo, pracoval v Csemadoku, ktorého bol istý 
čas aj predsedom. 
 Zaslúžený odpočinok však vychutnávať nemohol. Zomrel po ťažkej chorobe pred 
20.rokmi 20.januára 1972. 
 
Na Hornej ulici č.1 bola ukončená novostavba 
 
Údržbárske stredisko stavebného bytového družstva 
 



V roku 1992 odovzdali do užívania na Hornej ulici č.1 trojpodlažnú budovu Stavebného 
bytového družstva v Šali. 
 Nové údržbárske stredisko bytového družstva je využívané na dielne, sklady, 
garáže  kancelárske miestnosti. 
Investorom stavby bolo Okresné stavebné bytové družstvo Galanta.Generálnym 
projektantom stavby bola a.s.Drupos Bratislava a Družbyt Nitra. Dodávateľom 
stavebných prác boli Pozemné stavby Nitra. 
 Náklady stavebnej časti    3.694.000,- Kčs 
 Základné prostriedky v hodnote   3.457.000,- Kčs 
 Celkové náklady     7.151.000,- Kčs 
Vykurovanie budovy je napojené na Centrálnu kotolňu Sídliska Váh a v budove je 
inštalovaná výmenníková stanica. 
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Pred 150. rokmi sa narodil slávny konštruktér Ing. Ján Feketeházy, šaliansky rodák. 
 
  V rodine učiteľa tunajšej školy sa 16. mája 1842 narodil Ján Feketeházy, ktorý sa 
stal slávnym staviteľom a konštruktérom svojej doby. Jeho otec pochádzal z Moravy, 
odkiaľ v tom čase sem prichádzali najlepší pedagógovia Uhorska. Jeho predkovia niesli 
meno Černohaus a po príchode do Uhorska si podľa vtedajších zvyklostí meno 
pomaďarčili na Feketeházy. 
 Stredoškolské štúdiá absolvoval v Trnave a Nitre, technické vysokoškolské vo 
Viedni a Zürichu. Svoju prácu začal na Riaditeľstve Rakúsko-Uhorskej štátnej dráhy vo 
Viedni. Jeho mimoriadny talent sa prejavil hlavne v projektovaní mostov a stropných 
konštrukcií budov. 
 Zúčastnil sa na projekcií Bosporského prieplavu a viedenského mostu Standlau 
na Dunaji. Od roku 1873 prestúpil k Maďarským štátnym dráham MÁV, kde pracoval ako 
hlavný inžinier - projektant 20 rokov. Za toto obdobie boli takmer všetky mosty bývalého 
Uhorska postavené podľa jeho projektov. Významným dielom bola jeho projekcia 
stropnej konštrukcie Východného nádražia a centrálnej výhrevne v Budapešti, mostu 
cez Tisu v Szolnoku a prvého otáčivého mostu v Uhorsku postaveného v Rijeke 
(Fiume). Projektoval aj moderné rampy na otáčanie rušňov, ktoré aj v cudzine veľmi 
uznávali a zavádzali. Podľa jeho projektov bol postavený aj cestný most na Dunaji v 
Komárne a most na Tise v Szegede. Najväčším jeho dielom bola projekcia cestného 
mostu na  Dunaji v Budapešti, nazvaný mostom Františka Jozefa (terajší most Slobody - 
Szabadság híd). 
 Po prvej svetovej vojne sa Ing. Feketeházy vrátil z Budapešti do svojho rodného 
mesta Šale, kde sa vždy veľmi rád zdržiaval a kde prežil posledných sedem rokov 
svojho života. Tu aj zomrel vo veku 85 rokov, 7. októbra 1927. Pochovaný je v rodinnej 
hrobke Feketeházyovcov na cintoríne v Šali. Nad kryptou je postavená kaplnka s 
mramorovou doskou s nápisom Feketeházy János. 
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Rekordné teploty a slnečný svit v roku 1992 
 



Rok 1992 bol v sledovaných  meteorologických javoch zaujímavý vo všetkých troch 
zisťovaných údajoch (teplote, zrážkach a slnečnom svite). 
 Kalendárny rok 1992 (I. - XII. mesiac) vykazoval priemernú ročnú teplotu až 
+10,65°C, čo bolo za posledných 40.rokov maximálnou priemernou ročnou teplotou. 
 V meraných hodnotách mesačných priemerných teplôt dosiahol mesiac august za 
posledných 40 rokov rekordnú najvyššiu priemernú teplotu, a to +24°C. Vo vegetačnom 
období (IV. - IX. mesiac) bola priemerná +17,8°C, čo je tak isto najvyššou meranou 
teplotou za posledné 40-ročné obdobie. 
 Podobne bola v tomto roku zistená aj rekordná najväčšia dĺžka slnečného svitu v 
mesiaci august až 326,2 hodín a vo vegetačnom období (IV. - IX. mesiac) 1492,7 hodín. 
 V zrážkach vykazoval tento kalendárny rok blízku hodnotu dlhoročnému priemeru 
zrážok, a to 521,0 mm, ale v mesiaci auguste padlo za posledných 40. rokov najmenej 
zrážok, iba 0,6 mm. 
 
 Ročný chod zrážok a teploty v kalendárnom roku 1992 meraný na pozorovacej 
stanici HMÚ v Žiharci 
 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. rok 
zrážky 13,6 9,4 49,9 31,1 22,3 112,3 62,4 0,6 34,0 62,1 39,4 83,9
 521,0 mm   
teplota +0,6 +2,6 4,8 10,7 15,9 19,7 20,8 24,0 15,5 8,8 4,7
 -0,3 +10,65°C 
 
Priemerná teplota   za vegetačné obdobie  17,8°C (IV. - IX. 
mesiac) 
    za hydrologický rok  10,6°C (XI. - X. mesiac) 
    za kalendárny rok   10,65°C (I. - XII. 
mesiac) 
 
Množstvo zrážok  za vegetačné obdobie  262,9 mm (IV. - IX. 
mesiac) 
    za hydrologický rok   572,0 mm (XI. - X. mesiac) 
    za kalendárny rok   521,0 mm (I. - XII. 
mesiac) 
 
  
74. 
 
Naša hádzaná opäť oslavovala 
 
Pred finálovými ligovými bojmi sa naše dievčatá v boji o "Československý pohár" stretli s 
minuloročným majstrom ligy Sláviou Praha. Finálový zápas mal z oboch strán výbornú 
úroveň. Výsledok 25:20 a výborná úroveň hry priniesli do našich radov obrovskú radosť. 
Československý pohár po 9-tich rokoch ožil a hneď na úvod putoval do Šale. Finále bolo 
tou najlepšou pozvánkou na semifinálové boje v ligovej súťaži. 
 



Vo finálových ligových bojoch vybojovali druhý titul majstra ligy ČSFR 
 
V semifinále ligy sa naše dievčatá stretli s hráčkami Danubiusu Bratislava. Oba duely 
skončili našimi víťazstvami (28:21 a 25:14). V odvetnom stretnutí v Bratislave stačil 
jeden zápas (21:23) a finálová dráma z minulého ročníka sa mohla zopakovať. Slávia 
Praha totiž vyradila Partizánske a tak nastúpila na našej palubovke na obhájenie 
vlaňajšieho víťazstva. 
 V ťažkom prvom finálovom boji už druhý zápas vyznel jasne pre naše farby. V 
treťom finálovom zápase nastúpili naše dievčatá s odhodlaním rozhodnúť o titule 
majstra. Po niekoľkých chybách nášho kolektívu skončil prvý zápas nerozhodne. V 
druhom zápase však naše dievčatá dali jasne najavo, že chcú rozhodnúť  o prinavrátení 
ligového titulu. I keď Slávia dokázala znížiť stav na 18:19, v dramatickom závere 
Ďurišinová a Ladicsová rozhodli "o druhom titule majstra Československa". 
Naše dievčatá potom prebrali z rúk predsedu Hádzanárskeho zväzu "zlaté medaily za 
titul majstra republiky". 
 Najlepšou strelkyňou družstva bola Ďurišinová so 183 gólmi pred Prekopovou 
147 a Ladicsovou 90. 
 
 Týmto cenným víťazstvom si vydobili naše hádzanárky dobré športové zázemie u 
nás, ale aj v zahraničí. 
 Šaľa bola potom aj hostiteľom reprezentačných družstiev Japonska a Kanady a 
naše družstvo bolo pozvané na recipročnú 14 dňovú výmenu do atraktívnej Kanady. 
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Úspechy našich voltížnych jazdcov pokračujú 
 
Na Svetovom pohári vo voltíži v susednom Rakúsku 11. a 12. apríla 1992 za účasti 8 
štátov obsadila voltížna skupina SOÚP Šaľa krásne "2.miesto na koni Kapitán" a zo 70 
súťažiacich jednotlivcov v kategórii mužov obsadil "7.miesto Zagata a 8.miesto Valštýn", 
čím sa prebojovali do finále a získali prvé body do Svetového pohára. 
 
Veľmi pekný výsledok dosiahli Šaľania aj na Medzinárodných voltížnych pretekoch v 
Bratislave v dňoch 17. - 19. apríla 1992. Preteky boli súčasťou Svetového pohára 1992, 
ktorého sa zúčastnili pretekári Nemecka, Holandska, USA, Rakúska, Poľska, Maďarska 
a ČSFR. 
 V tejto konkurencii si šalianski pretekári počínali skvele nakoľko "v kategórii 
skupín zvíťazili", cvičili na koni Kapitán pod vedením trénerov Majdlenových. Skupinu 
tvorili Zagata, Borguľová, Kováčová, Kašubová, Naštická, Križanová, Halmová a 
Trakovická.  
 V súťaži dvojíc získali naši jazdci ešte jedno "3. miesto", ktoré vybojovali Valštýn 
a Kovaľovská. 
 
Štvrté kolo Svetového pohára sa uskutočnilo v Šali za účasti 150 voltižérov zo 
Švajčiarska, Maďarska, Rakúska a Nemecka 
 V súťaži skupín sa voltížni jazdci zo Šale "umiestnili na 2. mieste pred víťazným 
Švajčiarskom" 



 
Areál SOUP v Šali sa stal koncom septembra dejiskom "Majstrovstiev ČSFR vo voltíži". 
Na tieto majstrovstvá bolo nominovaných 7 skupín, 24 žien a 17 mužov. O pozície sa 
najtuhšie bojovalo v súťaži žien. Z dievčat na "5. mieste" sa vo veľkej konkurencii 
umiestnila Kosáčová zo Šale a stala sa prísľubom pre našu voltíž. 
 V kategórii skupín opäť potvrdili svoje majstrovstvo cvičenci Zagata, Karlubík, 
Kováčová, Kosáčová Kašubová, Trakovická, Naštická a Križanová na "koni Kapitán" 
pod vedením skúsenej trénerky Majdlenovej zo Slávie SOUP Šaľa. 
 Posledná majstrovská "súťaž dvojíc" mala nečakané vyvrcholenie, keď "na prvom 
mieste sa umiestnili dve dvojice". Zlato si rozdelili zástupcovia oddielov Kovaľovská z JK 
Devín a "Valštýn zo SOUP Šaľa". 
 Tretie miesto obhájili "Kosáčová a Kašubová zo SOUP Šaľa". 
 
76. 
 
Úspechy šalianskej kanoistiky 
 
Historickým úspechom pre šaliansku kanoistiku sa skončili "Majstrovstvá Slovenska v 
rýchlostnej kanoistike" na olympijských tratiach 500 a 1000 m v dňoch 6. a 7. júna 1992 
v Bratislave na Zlatých pieskoch. 
 Majstrovstiev sa zúčastnilo "300 pretekárov" zo 16 oddielov Slovenska a 
Olympijská reprezentácia Mexika. 
 Reprezentanti TJ Slovan Duslo Šaľa a kanoistického krúžku Domu mládeže v 
Šali získali celkove "5 zlatých, 8 strieborných a 2 bronzové medaily." 
 Pod vedením trénerov Vladimíra Mrvu a Gabriela Zirkelbacha sa zaradili k 
najúspešnejším oddielom Slovenska v kategórii žiactva. Majstrom Slovenska sa stal v 
kajaku jednotlivcov 14-ročných žiakov Milan Jankech. Spolu s Viliamom Mečárom 
vybojovali aj druhú zlatú medailu na štvorkajaku. 
 Ďalšie "2 zlaté medaily" získal kanoista "Peter Vagovič" v kanoe jednotlivcov a 
spolu "so Zoltánom Urbanom" aj na štvorkanoe. Urban získal aj ďalšiu medailu v 
dvojkanoe a striebornú medailu v kanoe 14-ročných. 
 "3 medaily" získala aj 13-ročná kajakárka "Radana Belovičová" v kajaku 
jednotlivcov 2. miesto a na dvoj a štvorkajaku 3. miesto. 
 "Striebornú medailu" získal ešte "Viliam Mečár" v kajaku jednotlivcov 13-ročných 
žiakov. 
 O zostávajúcich 5 strieborných medailí sa výborným výkonom postaral v kajaku 
mužov "Gabriel Zirkelbach" v disciplíne KI 500m. 
 
Štyri prvenstvá v kanoistike aj v Komárne 
 21 oddielov z ČSFR, USA a Maďarska sa zúčastnilo "34. ročníka Ceny 
Slovenských lodeníc v Komárne" v dňoch 27. a 28. júna 1992. Medzi nimi sa nestratili 
ani zástupcovia nášho kanoistického oddielu. V silnej konkurencii získali 4 prvenstvá. 
Dvakrát zvíťazila "Radana Belovičová" v kategórii 13-ročných žiačok a raz "Peter 
Vagovič" v kanoe 13-ročných žiakov. O ďalšie medailové umiestnenie sa pričinili "Milan 
Jankech, Viliam Mečár a Gabriel Zirkelbach". 
 
77. 



 
Veča - organická súčasť mesta 
 
 Administratívne bola obec Veča samosprávna a mala vlastný notariát až do roku 
1960, kedy bola s počtom obyvateľstva 1637 zlúčená so Šaľou. Od roku 1992 jej 
oficiálne priznali štatút "Mestská časť Veča". 
 Veča je jedna z najstarších obcí nášho regiónu. Archeologické nálezy svedčia o 
tunajšom osídlení už z doby kamennej. Archeologické výskumy na území Veče odkryli 
na jeho katastrálnom území jedno z najväčších sídlisk na Slovensku o rozlohe 100x500 
m pochádzajúce z 5. a 4. storočia. Tunajší obyvatelia ako prví tu vyrábali už keramiku 
(krčahy, misky a hrnce) na hrnčiarskom kruhu a dokázaná je aj  výroba skla. Svoje 
artefakty tu zanechali aj Kelti zo 4. storočia a neskoršie aj germánske kmene z mladšej 
doby na sídlisku o rozlohe 100x200 m, kde sa našli chaty s drevenou konštrukciou. Z 
obdobia "Veľkomoravskej ríše" bolo na Vízálláši odkrytých 100 hrobov, pri ceste do 
Močenku 300 hrobov a veľké kostrové pohrebisko 90 hrobov pri majeri Andelek. Okrem 
hrobov tu boli odkryté aj obydlia - chaty a pece. Veľké množstvo nájdených ozdobných 
predmetov, nástrojov, praciek, náramkov a náušníc dokazujú, že tu žili ľudia, ktorí vedeli 
aj umelecky stvárniť kovy pre vlastnú potrebu a okrasu. 
 V čase vzniku štátnej správy za panovania Štefana I. v Uhorsku sa obec stala 
"kráľovským majetkom" a v najstarších listinách sa spomína pod menom "Weza". V 
listinách z roku 1113 a z roku 1246 v Zoborskej listine má názov Veccha. Už z roku 
1256 je tu záznam o "brode cez Váh". Neskoršie tu bol vybudovaný prievoz medzi Šaľou 
a Večou a na večianskej strane stála na jeho ochranu aj malá pevnosť. 
 Aj za ďalších panovníkov bol celý tento majetok zemepanským vlastníctvom čo 
do výmery najväčším medzi okolitými majetkami Gorazdov, Lapoš, Andelek, Rigler, 
Aldo-Brandini, Kopanica. Neskôr sa stali majiteľmi večianskeho panstva Hunyadiovci, 
Benický, Bíróczi, Schlesinger, Szombathelyi, Schindler. Po tereziánskej regulácii sa 
hranice pevne ustálili. 
 Na severovýchode bola hranicou katastru historická "Turecká cesta", ktorá viedla 
z Horného Jatova cez Kopanicu, Andelek až do Šintavy. Po nej prenikali turecké vojská 
do Nových Zámkov a často napadali Veču, pretože im stála v ceste. Na juhu je hranicou 
Váh, na severozápade potok Zvadlina, niekedy nazývaný Jacovským kanálom. 
 Katastrálne územie obce malo 1671 katastrálnych jutár (942 hektárov). Pôda bola 
výlučne panská - dominikálna. Nevytvoril sa tu poddanský spôsob hospodárenia. Za 
dlhé roky sú tu zaznačení iba piati usadlíci, ako sedliacki kolóni. Ostatní obyvatelia boli 
želiari, panskí sluhovia a sezónni robotníci. 
 
78. 
 
Z nich mali zabezpečenú prácu len sluhovia, ktorí pracovali za byt (izbu), komenciu 
(dávku z úrody), palivové drevo a pár zlatiek. 
 Ostatné obyvateľstvo si našlo zamestnanie pri spracovaní dreva vo 
veľkoskladoch a pílach. Veča bola chudobná obec, ktorá nemala vlastné kmeňové 
obyvateľstvo. Väčšinou to boli prisťahovalci, ktorí sa často menili. Pretože obec leží na 
rečovom rozhraní nachádzame medzi nimi Slovákov aj Maďarov s írečitými menami: 
Sloboda, Čambalík, Hadnagy, Hátaš. 
 Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1700. Farnosť tu bola zriadená až v 



roku 1992, dovtedy bola cirkevná obec iba filiálkou Trnovca alebo Dlhej nad Váhom. V 
19. storočí sa obec rozdelila na "Malú Veču, Veľkú Veču a Židovskú Veču". Z nich 
Židovská Veča mala svoju vlastnú samosprávu, svoju synagógu aj vlastnú matriku. V 
roku 1851 mala Veča 1173 obyvateľov, z toho bolo 364 Židov. Ich matrika je vedená od 
roku 1778 a vo vlastnom cintoríne nájdeme aj teraz mnohé veľmi pekné pomníky. 
Židovskí občania mali od dávnych čias vo Veči veľkoobchod s drevom, ktoré  sa sem 
dovážalo plťami dolu Váhom. V siedmich veľkoskladoch sa drevo spracovávalo na 
niekoľkých gátroch a tovar sa rozvážal do širokého okolia. Majiteľmi týchto píl a skladov 
boli bratia Ruhigovci, Bech, Feuermann, Tausigovci a Klingerovci. 
 Značná časť obyvateľov bola zamestnaná ako remeselníci. Koncom 19. storočia 
boli tu zastúpené tieto remeslá: obuvník, zámočník, krajčír, kováč, stolár, tkáč, čižmár, 
pekár, kolár. 
 Začiatkom 20.storočia pracovalo v poľnohospodárstve 143, v priemysle 57 a v 
obchode 33 ľudí. Mimoriadne vysoký bol počet nádenníkov, až 128. 
 Na čele obce stál richtár a obec mala svoje pečatidlo s prekríženými veslami 
doplnenými slnkom a mesiacom. Nový obvodný notársky úrad bol  vo Veči vytvorený od 
1.januára 1907. 
 Aj Veču postihli v minulom storočí rôzne epidémie. V roku 1831 zomrelo vo Veči 
na choleru až 105 osôb a v rokoch 1849 a 1866 - 66 osôb. 
 Zo živelných pohrôm najviac postihovali obec povodne. Pri povodni 2. júla 1903 
bolo napríklad poškodených 21 domov. 
 Prvá škola vznikla v obci v druhej polovici 18. storočia za podpory miestnych 
šľachticov. Pôvodná cirkevná škola sa uvádza už v roku 1888. Začiatkom storočia pre 
nárast obyvateľstva táto dvojtriedna škola už nepostačovala a preto sa presťahovala do 
novopostavenej budovy na terajšej Komenského ulici. Obec mala už koncom 19. 
storočia aj škôlku. 
 Z hospodárskeho hľadiska mal veľký význam v živote obce liehovar, ktorý bol v 
obci zriadený roku 1912 Jozefom Erdélyim a tu pracovalo 16 pracovníkov na dve 
smeny. 
 
79. 
 
 Zo spolkov, ktoré tu vyvíjali činnosť je potrebné spomenúť Spolok hasičov, 
Pohrebný spolok, založený v roku 1899 a Spolok poľovníkov, ktorý vznikol roku 1911. 
 Vývoj života vo Veči značne potom ovplyvnila prvá svetová vojna, ktorá priniesla 
hodne utrpenia pre občanov obce. Ukončenie vojny otvorilo novú etapu vo vývoji obce. 
Vznik Československej republiky znamenal aj značnú priaznivú zmenu v živote 
občanov, ktorá úzko súvisela s hospodárskymi premenami v obci. Dochádza k 
rozparcelovaniu pôdy patriacej predtým grófovi Ladislavovi Hunyadymu, čím dostalo 
prídel 72 žiadateľov, ako aj samotná obec a Cukrovar v Šuranoch. Rozparcelovaním 
tohto veľkostatku sa posilnilo najmä stredné roľníctvo. Dosídlovaním obyvateľov z 
Moravy dochádza k zmene politických síl v obci. Silné postavenie dosiahli roľnícke 
strany a koncom dvadsiatych rokov Komunistická strana a Republikánska strana. 
 V zmysle Viedenskej arbitráže bola Veča pričlenená k Maďarsku. Vojna priniesla 
utrpenie mnohým občanom. Židovské obyvateľstvo bolo takmer vyvraždené a mnoho 
Večanov padlo v II.svetovej vojne. 
 K oslobodeniu obce došlo 1.apríla 1945. Povojnové roky priniesli nové politické a 



hospodárske zmeny. Majetky občanov maďarskej národnosti boli skonfiškované a 
rozdelené medzi prídelcov. Táto pôda bola pridelená miestnym občanom a novým 
obyvateľom obce, ktorí sa do Veče prisťahovali z Močenku a z dvoch podtatranských 
obcí Mengusoviec a Štôly (spolu 13 rodín). 
 V povojnových rokoch vznikajú v obci postupne celé nové ulice s novostavbami 
rodinných domov v uliciach Komenského, Dlhoveskej, Fr.Kráľa, Nivy, Hollého, 
Bernoláka, Trnoveckej, Nitrianskej a Hliníka. 
 Po násilnej kolektivizácii a založení Jednotného roľníckeho družstva v roku 1950 
sa začali budovať nové poľnohospodárske objekty, maštale, sýpky, sklady a skleníky 
(r.1953). 
 Budovy Komorovacej stanice Slov.poľovníckeho zväzu, terajšie objekty Zverexu 
slúžiace na odchyt poľovnej zveri a výkup diviny sa stavali v rokoch 1950-52. Okrem 
Veče takýto podnik je na Slovensku iba v Trnave. 
 Nová moderná budova Základnej školy na Bernolákovej ulici bola postavená v 
roku 1965 a Kultúrny dom v roku 1974. 
 V roku 1975 ukončil podnik Duslo výstavbu rozsiahleho a moderného komplexu 
budov Stredného odborného učilišťa s internátom, terajšieho Inštitútu vzdelávania. 
 Nový cestný most na Váhu spájajúci Šaľu s Večou bol daný do prevádzky 10. 
júna 1977. Strelnica Zväzarmu zmodernizovaná v roku 1946. 
 Rozsiahly areál Športového štadióna Slovana Duslo Šaľa dokončili 
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v roku 19XX a odvtedy sa športový život (futbal) presúva na večanskú stranu mesta. 
 Rozvoj bytovej výstavby sa od roku 1976 presunul zo Šale na Veču. Postupne tu 
vzniklo rozsiahle sídlisko (žiaľ s veľmi nevhodne zahustenou zástavbou) s 23 činžiakmi, 
nákupným a zdravotným strediskom, novým poštovým úradom, materskou školou a 
novou 24 triednou základnou školou a so 6 sólovými obchodnými budovami. 
 Nová štátna cesta aj s kanalizáciou bola dokončená až v roku 1989. 
 Rozvoj výstavby v mestskej časti Veča vyvolal aj potrebné investície pre výstavbu 
mestských komunikácií, vodovodu, kanalizácie, plynovodov, čistiarne odpadových vôd, 
kotolne pre vykurovanie sídliska a ďalšie potrebné pridružené akcie. 
 
 Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
 
 Kráľovská ulica daná do užívania 
 
Najväčšou stavbou, ktorá bola v Šali v roku 1992 daná do užívania bola 
"novovybudovaná komunikácia na Kráľovskej ulici". 
Starý povrch tejto cesty nezodpovedal svojím šírkovým usporiadaním ani svojím 
povrchom požiadavkám normy z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy. Z toho dôvodu 
bolo nutné prikročiť k jej generálnej oprave.  
 Na základe výsledkov prieskumu bol vypracovaný Cestnými stavbami š.p. Nitra 
projekt súhrnného riešenia stavby. 
 Bolo potrebné znovu vybudovať takmer všetky inžinierske siete (vodovod, 
kanalizáciu, kábelové rozvody, verejné osvetlenie) a vyriešiť napojenie tejto novej časti 
ulice dvomi novými križovatkami na ulicu SNP a na štátnu cestu od Galanty. 



 Dodávateľom stavby boli "Cestné stavby š.p.Nitra. 
 Celkové náklady stavby boli 11.540.000,- Kčs. 
 Stavba bola daná do užívania v decembri 1992. 
Pribudla nám jedna z najkrajšie vybudovaných ciest v našom meste, ktorá umožní aj 
čiastočné odbremenenie dopravy smerom k južne ležiacim obciam nášho obvodu. 
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Rozlúčili sme sa 
 
Dňa 7.decembra 1992 vo veku 90.rokov nás navždy opustila "pani Ida Valentová", 
zakladateľka ženskej hádzanej v Šali, ktorá nekonečnou trpezlivosťou a oduševnením 
vysvetľovala, viedla, trénovala a hrala v prvom klube tohto športu. Štúdiom športovej 
literatúry upísala tomuto športu nielen seba, ale aj šaliansku mlaď, ktorá napriek 
vtedajším puritánskym predsudkom začala tento šport s radosťou pestovať. 
 Ani vo svojom dôchodkovom veku nezaháľala. Bola tiež zakladateľkou a horlivou 
organizátorkou Klubu dôchodcov Predvoj v Šali. 
 Nedožila sa žiaľ "osláv 50.výročia založenia klubu ženskej hádzanej", ktoré 
budeme spomínať v roku 1993. 
 S vďakou na ňu spomíname a kladieme ju za vzor našej mládeži. 
 Česť jej nehynúcej pamiatke! 
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Kronika mesta Šaľa za rok 1992 bola zostavená podľa najdôležitejších hodnoverných 
údajov z udalostí nášho mesta v roku 1992. 
 Obsahuje 30 písaných strán, od čísla strany 52 po stranu 82. 
 Kroniku zostavil a napísal: Peter Bošňák kronikár mesta 
 
Zápisy v kronike mesta za rok 1992 boli prečítané a schválené na zasadnutí Rady 
Mestského zastupiteľstva dňa októbra 1992 
 
 V Šali dňa októbra 1992 
 Podpisy členov rady: 
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Rok 1993 
 
84. 
 
Šaľa privítala zrod samostatnej Slovenskej republiky 
  
 31. decembra 1992 sa pred budovou Mestského úradu Šaľa zišlo 200-300 
občanov nášho mesta, aby pri zvukoch slovenskej štátnej hymny privítali zrod 
samostatnej Slovenskej republiky. 
 Mnohí z prítomných zrod našej samostatnej republiky vítali so slzami v očiach. 



Bola to nádherná  chvíľa, nenapodobiteľná a neopakovateľná. 
 O polnoci po slovenskej štátnej hymne zazneli slávnostné fanfáry, rakety a 
delobuchy. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing.Alexander Szabó a zahrala 
dychovka pod vedením Karola Šormana. 
 Slovenská republika sa "1.januára 1993" stáva "nezávislým a demokratickým 
štátom". Vyjadrila princípy svojej štátnosti prijatím Ústavy, Vyhlásením k parlamentom a 
národom sveta, ako aj deklarovaním záujmu o členstvo v Rade Európy. Prevzala 
záväzky z medzinárodných zmlúv a potvrdila politické rozhodnutia žiť v pluralitnej 
demokracii, rešpektovať a ctiť si ľudské práva a základné občianske slobody. Národná 
rada Slovenskej republiky slávnostne vyhlásila, že nadväzuje na demokratické tradície a 
humanistický odkaz predkov a že je pripravená nadviazať a rozvíjať diplomatické styky 
so všetkými demokratickými štátmi sveta, ktorým záleží na priateľstve a mierovom 
spolunažívaní podľa zásad vzájomnej úcty, rovnosti, nezasahovania do vnútorných 
záležitostí, politickej nezávislosti a neporušiteľnosti štátnych hraníc. Tak hovorí 
Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k vzniku nezávislej Slovenskej republiky. 
 
 Dňa 17. decembra 1992 sa skončila činnosť Federálneho zhromaždenia ČSFR. V 
posledný deň svojho zasadania schválili poslanci uznesenie "o zániku Českej a 
Slovenskej Federatívnej republiky a o vzniku dvoch nástupníckych štátov Českej 
republiky a Slovenskej republiky". 
 Československá federácia zanikla ústavnou, demokratickou a pokojnou cestou. 
Vznik samostatnej a demokratickej republiky je zavŕšením úsilia novej politickej a štátnej 
reprezentácie, ktorá dostala priestor po novembri 1989 a ktorá ústavnou cestou 
rešpektovala vôľu väčšiny národa. 
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Pri príležitosti nového roka 1993 sa uskutočnilo "Slávnostné podujatie" 
 "1.januára 1993" sa v kongresovej sále Mestského úradu v Šali uskutočnilo 
"slávnostné kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti nového roka 1993." 
Na tomto podujatí boli prítomní poslanci Mestského zastupiteľstva, primátor mesta 
Ing.Alexander Szabó, zástupcovia vedenia mesta, riaditelia podnikov a organizácii Šale, 
ako aj naši podnikatelia, ich rodinní príslušníci a ďalší občania nášho mesta. 
 Tohoročné privítanie nového roku bolo o to slávnostnejšie, že "1.januára 1993 sa 
začala písať nová história Slovenska", ktoré od prvého januárového dňa 1993 je 
"samostatnou republikou". 
 Každý národ je na vyhlásenie svojej štátnosti a zvrchovanosti právom hrdý. Bola 
to nádherná chvíľa, chvíľa krásna a jedinečná. 
 V takomto duchu a atmosfére sa nieslo celé toto slávnostné podujatie. Podujatie 
moderoval poslanec SNS Stanislav Skačan. Primátor mesta A.Szabó vystúpil s 
prejavom, ladeným v citlivom a úprimnom štýle, v ktorom nechýbala viera v schopnosti, 
um a pracovitosť našich ľudí, a keď sa toto všetko spojí, netreba sa budúcnosti báť. 
Dnešným dňom preberá naša samostatná republika plne zodpovednosť za svoje 
nasledujúce kroky. Dnešným dňom je sloboda opäť väčšia, ale rovnako väčšia je aj 
zodpovednosť. 
 Ing.V.Bartoš za Maticu slovenskú v Šali vyzdvihol skutočnosť, že dňom 1.1.1993 
sa konečne naplnila historicky oprávnená požiadavka slovenského národa. "Musíme 



dokázať svetu, že národ pod Tatrami je kultúrny, vyspelý a pracovitý, že vie byť skromný 
a obetavý. 
 Na slávnosti vystúpil aj predseda MO Csemadoku, ktorý sa svojím prejavom 
pripojil k svojim dvom predrečníkom. Medzi inými povedal: "Prestaňte sa konečne deliť 
na tú, či onú národnosť, nájdime, čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje. Potrebujeme sa 
navzájom, tak si pomáhajme!" povedal Ing.F.Botka. 
 V kultúrnom programe sa predstavili učiteľky Základnej umeleckej školy v Šali a 
naše pekne upravené dôchodkyne s piesňou "Aká si mi krásna". 
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Štátna vlajka Slovenskej republiky 
 
Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, 
modrého a červeného rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici 
listu štátnej vlajky SR je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Je rovnako 
vzdialený od horného, predného a spodného okraja vlajky a jeho výška sa rovná polovici 
výšky štátnej vlajky SR. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu 
stotinu dĺžky vlajky. V znaku na vlajke sa nepoužíva obrysová linka. Pomer strán štátnej 
vlajky Slovenskej republiky je 2:3. 
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O činnosti Mestského zastupiteľstva v roku 1993 
 
Pokračovalo sa v začatej ceste a v realizácii úloh prijatých v Koncepcii rozvoja mesta v 
roku 1992. 
 V tomto roku dochádza k postupnej zmene legislatívy, ku zmenám ekonomických 
podmienok a podmienok prostredia. 
 
V roku 1993 za priority boli stanovené tieto úlohy: 
1. Pokračovanie v príprave realizácie novej čistiarne odpadových vôd Šaľa. 
2. Rekonštrukcia skládky TKO v Hetméni. 
3. Pokračovanie budovania kanalizačnej siete v mestskej časti Veča. 
4. Postupné spracovávanie podkladov pre vypracovanie návrhu územného plánu mesta. 
5. Ďalšia stabilizácia činnosti jednotlivých prvkov samosprávy mesta. 
 
Čo bolo v tomto roku uskutočnené? 
 
1. Priebežne bolo uskutočňované majetko-právne vysporadúvanie pozemku na výstavbu 
čistiarne odpadových vôd a započatá rozsiahla investičná činnosť na zabezpečenie jej 
výstavby. Bol spracovaný projekt pre vydanie územného rozhodnutia a pre vydanie 
stavebného povolenia. 
 
2. Vykonali sa projekčné a geodetické práce, podrobný geologický prieskum a konkrétne 
vecné opatrenia v súlade s osobitným režimom prevádzky stanoveným Obvodným 
úradom životného prostredia. 



 
3. Začalo sa s realizáciou budovania kanalizácie na ulici Dóžovej a Slepej vybudovaním 
kanalizačného zberača, uličných vpustí, prípojok a cestného telesa. 
 
4. Boli schválené koncepty urbanisticko-architektopického riešenia, stratégie a regulatívy 
rozvoja týchto území mesta: 
 a) polyfunkčný obytný celok Šaľa-Veča, 
 b) centrálna mestská zóna Šaľa, 
 c) centrálny priestor v mestskej časti Veča, vrátane sústavy regulatívov 
rozvoja týchto zón mesta. 
 
5. Schválené boli územno-hospodárske zásady k územnému plánu mesta a zadávací 
dokument v znení stavebného zákona č.50/1976 Zb. 
  
6. Dokončená bola výstavba 36 boxov radových garáží vo Veči. 
 
7. Dokončila sa prístavba Domu detí a mládeže (úprava interiérov, stropu, podláh, 
osvetlenia a obkladov). 
 
88. 
 
8. Vybudovalo sa parkovisko pre osobné vozidlá vedľa budovy Mestského úradu. 
 
9. Likvidovali sa skládky stavebných odpadov vo Veči a starých stavebných objektov 
bývalého JRD vo Veči. 
 
10. Uskutočnili sa práce na rozšírení mestského cintorína v Šali (betonáž chodníkov, 
uloženie  vodovodného potrubia, elektrického rozvodu a navŕtanie studne). 
 
11. Vybudovalo sa parkovisko na ul.Mostovej a upravilo sa parkovisko na ul.Pázmáňa. 
 
12. Vybudovala sa protihluková bariéra na ul.Štúrovej. 
 
13. Vybudovala sa prístupová komunikácia na ul.Jarmočnej. 
 
14. Začalo sa budovanie malého trhoviska na ul.Hlavnej (zemné práce, výmena 
kanalizačnej siete, rozvodu vody, rekonštrukcia objektu na verejné WC). 
 
15. Vybudovalo sa predĺženie ul.Záhradníckej s prepojením na ul.Orechovú 
(kanalizačná trasa a zberače). 
 
16. Od septembra bola obsadená funkcia prednostu Mestského úradu Ing.Tiborom 
Loveckým a funkcia riaditeľa Mestského podniku služieb Ing.Antonom Patekom. 
 
Spoločnými silami sa podarilo vytvoriť fungujúci organizmus mesta, ktorý zabránil vzniku 
kalamitných situácii a stabilizovať režim života v meste. Podarilo sa vytvoriť základnú 
koncepciu rozvoja mesta a napriek mnohým ťažkostiam zabezpečiť základné úlohy a 



predpoklady pre jej realizáciu. I keď výsledky tejto práce neboli vždy okamžite 
postrehnuteľné, budú však prinášať svoje ovocie v budúcich rokoch. 
 
Rozpočet mesta na rok 1993 (po úprave) 
 
a) Príjmová časť     spolu: 124.844 tis.Sk 
 z toho: 
 A. Miestne dane a poplatky   14.832 tis. Sk 
 B. Výnosy z majetku mesta   13.180 tis. Sk 
 C. Podiely na príjmoch ŠR   28.030 tis. Sk 
 D. Ostatné príjmy     68.802 tis. Sk 
 
b) Výdavková časť    spolu: 124.717 tis.Sk 
 z toho: 
 A. Neinvestičné výdavky    49.699 tis. Sk 
 B. Investičné výdavky    75.018 tis. Sk 
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Prednosta Mestského úradu zvolený 
 
 Od 1.septembra 1993 je novým prednostom Mestského úradu v Šali "Ing. Tibor 
Lovecký". 
 Narodil sa 23.3.1956 v Gáni. V roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole 
poľnohospodárskej - na fakulte prevádzkovo-ekonomickej v Nitre. 
 Hneď potom začal pracovať na Poľnohospodárskom družstve v Abraháme. 
Prešiel pracovnými zaradeniami ako plánovač, rozborár a samostatný ekonóm. 1.marca 
1988 sa stal hlavným ekonómom na Poľnohospodárskom družstve Žiharec, ktoré bolo 
jeho pracoviskom až doteraz. 
 Na 17.riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v júli tohto roku bol 
väčšinou poslancov zvolený za prednostu Mestského úradu Šaľa. 
 
 V rozhovore s ním nám povedal, že podstatným dôvodom pri uchádzaní sa o túto 
funkciu bola jeho prirodzená snaha sebarealizovať sa aj v inej  oblasti  spoločenského 
života a využiť svoje ekonomické schopnosti v prospech mesta v ktorom aj so svojou 
rodinou žije. Ubezpečil všetkých občanov mesta, že na poste vedúceho Mestského 
úradu bude klásť hlavný dôraz na komplexné riešenie zabezpečenosti v primárnej, 
sekundárnej i terciálnej sfére. 
 
Delegácia nášho mesta u veľvyslanca Českej republiky. 
 
V dňoch 18. a 19. októbra 1993 sa delegácia nášho mesta pod vedením primátora 
mesta zúčastnila na prijatí u veľvyslanca SR v Českej republike pána Ivana Mjartana. 
 Audiencia prebehla v srdečnom ovzduší a pán veľvyslanec bol oboznámený s 
naším mestom a plánmi rozvoja ako aj s problémami, ktoré riešime. Bol oboznámený aj 
o "rozvíjaní našich priateľských vzťahov s mestom Telč". Aktívne sa zaujímal aj o 
problematiku výstavby čistiarne odpadových vôd a prisľúbil svoju osobnú pomoc pri 



prekonaní niektorých problémov a tiež podporil našu snahu o spoluprácu s českým 
mestom Telč. 
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Celoslovenské oslavy 130. výročia zrodu Matice slovenskej  
 
Dňa 3.augusta 1993 pricestovali do Šale vzácni hostia, predseda Matice slovenskej 
Jozef Markuš, šéfredaktor denníka Republika Ján Smolec a jeho zástupca Roman 
Kaliský na "slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 130.výročiu zrodu Matice 
slovenskej". 
 
Slávnosť sa konala pred budovou gymnázia. Na jej odhalenie sa podujal Jozef Markuš a 
Anton Rusina, prvý predseda MS v Šali, ktorý pred 25.rokmi spolu s Romanom Kaliským 
zakladali jej miestny odbor v Šali. 
 Jozef Markuš vo svojom prejave a v zápise do pamätnej knihy povedal: 
  "Pokladám za šťastné a cenné pre Slovensko i Šaľu, že sa slávnosti 
130.jubilea Matice slovenskej začali práve v meste   nad Váhom - v Šali. Som 
rád, že sme si mohli pripomenúť zároveň 25.výročie Miestneho odboru MS. Šťastné je  
  umiestnenie pamätnej tabule na gymnáziu. Dúfam, že študenti i všetci 
Šaľania prispejú k tomu, aby sme si ďalšie výročia   pripomínali v ešte 
radostnejšej atmosfére. Matica - i tá šalianska - smie a má byť zárukou, že to tak bude". 
 
Medzi inými naznačil aj radosť, že v Šali nie je cítiť národnostný problém, že je tu 
"názorné spolužitie". 
 Vo svojom príhovore Anton Rusina vyzval občanov nášho mesta na ochranu a 
rozvoj Matice slovenskej a oslovil šaliansku mládež, ktorá sa má viac zapájať v 
národnom a kultúrnom hnutí. 
 
Pre národný poklad Slov.republiky 
 
Od januára tohto roku pracovníčky šalianskej expozitúry Všeobecnej úverovej banky 
registrovali do 22.7.1993 6 darcov drahých kovov, 16 darcov vzácnych predmetov a 84 
finančných darcov. Valutové dary zatiaľ neregistrovali. 
 Darovaná peňažná suma činila k 22.7.1993 25.630,- Sk. 
Dary na národný poklad prijímala aj pošta, ktorá však vyzbieranú sumu pre poštové 
tajomstvo nezverejnila. 
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Zmluva o priateľstve a spolupráci podpísaná 
 
Na základe viacročných vzťahov medzi mestami Šaľa a Oroszlány v Maďarsku bola dňa 
2.júna 1993 predstaviteľmi oboch miest Ing.Alexandrom Szabóom a Dr.Károlyom 
Sunyovszkim "podpísaná vzájomná zmluva o priateľstve a spolupráci" 
Jej cieľom je nadviazať spoluprácu v riadení mesta, v kultúrnej oblasti, národnostnej a 
zdravotnej, privatizačnej, ako aj v ochrane životného prostredia. 



 Súčasťou návštevy maďarského hosťa bola i prehliadka nášho mesta. 
 
10.Česko-slovenská súťaž vodárenských pracovníkov  
Naše družstvo suverénne prvé 
 
V dňoch 22.-25.septembra 1993 sa na termálnom kúpalisku v Diakovciach uskutočnila 
jubilejná 10.súťaž vodárenských pracovníkov vodární a kanalizácií. Prípravu súťaže 
zabezpečoval odštepný závod Galanta so sídlom v Šali. 
 Súťaže sa zúčastnili pracovníci vodární a kanalizácií z Teplíc, Prahy, Karlových 
Varov, Hradca Králové, Ostravy, Brna, Bratislavy, Banskej Bystrice, Žiliny a Košíc. 
 Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. Po sčítaní bodov v každej disciplíne 
jednoznačne "bodovalo a vyhralo družstvo ZsVak Bratislava, ktoré reprezentovali naši 
šalianski vodárenskí pracovníci". 
 Na druhom mieste sa umiestnili Karlovy Vary a na treťom JnVak Brno. 
 V súťaži najlepšej dvojice montérov vodovodnej siete "1.miesto patrilo ZsVaku 
Bratislava a montérom Vladimírovi Mikulkovi a Jánovi Tarandovi" 
 Aj v súťažnej časti bezpečnosť a ochrana zdravia boli "najlepší ZsVak Bratislava" 
ako aj v disciplíne hľadania potrubia a porúch boli naši najlepší. 
 Nášmu šalianskemu závodu patrí pochvala a uznanie za organizáciu súťaže ako 
aj za perfektnú reprezentáciu. 
 Súťaž finančne podporilo 10.sponzorov, z ktorých 7 bolo zahraničných z 
Rakúska, Nemecka a Švédska. 
 
92. 
 
Pri príležitosti otvorenia nového kultúrneho centra Kuhmo - Talo delegácia nášho mesta 
navštívila Kuhmo. 
 
Na základe pozvania nášho družobného fínskeho mesta Kuhmo primátor nášho mesta 
Ing.Alexander Szabó a predseda kultúrnej komisie, poslanec František Adam, 
uskutočnili v dňoch 14.-17.júla 1993 priateľskú návštevu pri príležitosti otvorenia nového 
kultúrneho centra "Kuhmo - Talo". 
 Okrem účasti na otvorení festivalu komornej hudby naši predstavitelia uskutočnili 
viaceré pracovné rokovania zamerané na vyhodnotenie plnenia dohôd z 
predchádzajúceho obdobia a na ďalšie rozvinutie spolupráce vo viacerých oblastiach. O 
tom bol vypracovaný predstaviteľmi našich miest "nový protokol o spolupráci", v ktorom 
sa dohodla ďalšia spolupráca aj  v oblasti školstva, kultúry, medzi podnikateľmi oboch 
miest a výmeny informácií. 
 Naši predstavitelia sa tu mali možnosť stretnúť aj s delegáciami zo Švédska, 
Estónska, Ruska a Maďarska a uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností v 
samosprávnej činnosti a nové inšpirácie a podnety do ďalšej spolupráce. 
 
Bude v Šali ekologická čistička odpadových vôd? 
 
O tom rokovali na seminári vo februári predstavitelia nášho mesta s delegátom firmy 
Lemna z USA s pánom Viet Ngo. 
 Technológia ekologického čistenia je založená na prirodzenej vlastnosti drobných 



vodných rastlín - žaburiniek (Lemna minor), ktoré majú schopnosť absorbovať dusík, 
fosfor, ťažké kovy a viazať organické látky, čim plnia čistiacu funkciu. Vyžaduje si to 
pravidelné zberanie vodných rastlín pomocou špeciálneho zberača. Z tejto hmoty možno 
potom vyrobiť organické hnojivo. 
 Táto prevádzka je vari najlacnejšia zo všetkých technológií a nepotrebuje takmer 
žiadnu energiu. 
 Problémom je však vybudovanie veľkej vodnej plochy, čo vyžaduje väčšie 
investície. Verme však, že sa to podarí vyfinancovať! 
 
93. 
 
Veča oslávila 880.výročie prvej písomnej zmienky 
 
Prvý písomný prameň, ktorým vstupuje Veča do histórie je tzv. "druhá zoborská listina z 
roku 1113", ktorá obsahuje súpis pozemkových majetkov zoborského kláštora na 
Slovensku. Tento kláštor bol oveľa starší než listina, v ktorej  sa Veča po prvý raz 
spomína. V administratívnych písomnostiach sa meno tejto usadlosti písalo takto: rok 
1113 - Vveza, v roku 1251 - Vecha, a od XVI.storočia Vecse. 
 Do svojich vlastných dejín vstupuje Veča "po prvom septembri 1113". To je totiž 
dátum "druhej zoborskej listiny", ktorú vydal v tom roku  uhorský kráľ Koloman opátovi 
zoborského kláštora Godofredovi za účelom usporiadania majetkoprávnych pomerov. 
Originál tejto listiny je dodnes zachovaný v biskupskom archíve na Nitrianskom hrade. 
 Zoborská listina z roku 1113 svedčí o starobylosti obce Veča ako aj o starobylosti 
jej pomenovania siahajúceho až do predkresťanských pohanských čias. 
 Veča sa v zoborskej listine spomína v súvislosti s určením hraníc medzi 
pozemkami tohto kláštora a dediny Veča. Strediskom týchto pozemkov bol Močenok, do 
ktorého patrila vtedy aj Veča. 
 Druhá písomná zmienka o Veči, ešte ako kráľovskom majetku je z roku 1246. Tu 
sa stretávame už asi s prvým šľachticom z Veče (de Weche), známym Bartolomejom, 
ktorý tu mal svoje sídlo. 
 Z polovice 13.storočia (z rokov 1246, 1248, 1251, 1267, 1268 a 1270) poznáme 
zatiaľ šesť listín so zmienkami o Veči a z prvej štvrtiny 14. storočia už len tri  takéto 
listiny. V ďalších dejinách sa potom čoraz viac spomína táto obec v rôznych historických 
a hlavne ekonomických súvislostiach. 
 V roku 1993 sme si pripomenuli 880.výročie prvej písomnej zmienky o Veči. Pri 
tejto príležitosti boli uskutočnené rôzne podujatia, ktoré pripomenuli obyvateľom tejto 
časti nášho mesta bohatú históriu, pôvodnú identitu obce ako aj jej novodobú históriu. K 
tomuto výročiu vydalo naše mesto aj prvú cennú historickú publikáciu v náklade 200 
výtlačkov, o ktorej  sa zmienime v nasledujúcich stranách našej kroniky. 
 
94. 
 
Cenná publikácia vydaná k 880.výročiu od prvej písomnej zmienky o obci Veča pod 
názvom VEČA 
 
V Jubilejnom roku 880. výročia od prvej písomnej zmienky našej sesterskej obce Veče, 
vydalo Mesto Šaľa aktuálnu a "o histórii obce prvú publikáciu". 



 Približuje nám najdôležitejšie historické zmienky o obci a popisuje jej dôležité 
dejinné udalosti a hospodárske pomery od "prvej písomnej zmienky až po rok 1960", 
kedy bola Veča administratívne pripojená k mestu Šaľa. 
 Táto pre nás cenná regionálna publikácia obsahuje 95 strán s 39.historickými 
fotografiami a vyobrazeninami so stručným maďarským a nemeckým prekladom. 
 Knižka s vyobrazením večianskeho kostola na titulnej strane vyšla v náklade 200 
výtlačkov v tlači Repro T v Šali v roku 1993. 
 
 Obsahuje tieto kapitoly: 
 Príhovor primátora mesta 
 Prírodné pomery 
 Počiatky osídlenia katastra obce 
 Od prvého písomného prameňa 
 Veča v rokoch 1848-1918 
 Veča v období od roku 1918 
 
 Publikáciu zostavila PhDr.Veronika Nováková 
 Autormi publikácie sú:  Mgr.Jozef Izsóg 
     PhDr.Rudolf Kujovský 
     PhDr.František Sedlák, CSc. 
     PhDr.Veronika Nováková 
 
Táto v poradí už druhá publikácia vydaná naším mestom bola vhodným aktuálnym 
darom pre našich občanov - starousadlíkom, ale aj novým obyvateľom mesta a zvlášť 
jeho mestskej časti Veče. 
 
95. 
 
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule 
 
 Pri príležitosti 880.výročia prvej písomnej zmienky o Veči sa uskutočnilo tiež 
"slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť zaniknutej židovskej obce a martýrov 
deportovaných z nášho mesta.". 
 Slávnostný prejav predniesol primátor mesta Ing.A.Szabó a výkonný predseda 
židovskej náboženskej obce v Bratislave Dr.F.Alexander. 
 Pamätná tabuľa bola umiestnená v zachovalom židovskom cintoríne pri 
večianskom sídlisku. 
 Slávnostného odhalenia sa zúčastnili aj niektoré židovské rodiny zo zahraničia, 
ako aj občania nášho mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali. 
 
Vyšla ďalšia aktuálna publikácia 
 
Pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätnej tabule Jána Feketeházyho (viď 
nasledujúcu stranu) vydalo naše mesto aktuálnu publikáciu pod názvom "Ján 
Feketeházy - konštruktér a staviteľ". 
Táto malá, ale cenná publikácia po prvýkrát oboznamuje našich občanov so životom a 
dielom tohto slávneho konštruktéra a staviteľa - rodáka nášho mesta. Popisuje jeho 



pôvod a život, vzťah k nášmu mestu a slávne jeho diela, ktoré preslávili jeho meno u nás 
i v zahraničí. 
 Ján Feketeházy, absolvent Vysokej školy technickej v Zürichu je pochovaný v 
rodinnej kaplnke na šalianskom cintoríne, ktorú dal postaviť jeho otec Dominik 
Feketeházy a Jozef Fekete, otec jeho manželky. 
 Knižka obsahuje 34 strán s autentickými fotografiami dokladov, písaných po 
slovensky, s maďarským, nemeckým a anglickým prekladom. 
 Knihu vydalo Mesto Šaľa 
 Spracovateľom textu je PhDr.Veronika Nováková, pracovníčka Štátneho 
okresného archívu. Prekladateľmi knihy sú: v maďarčine PhDr.Veronika Nováková, v 
nemčine PhDr.Mária Vajíčková a v angličtine Dušan Klenovič. 
 Publikáciu v roku 1993 vytlačilo Repro-T Šaľa v náklade 500 výtlačkov. 
 
96. 
 
V Šali sa konala Konferencia za ľudské práva a práva mladých 
 
Dňa 9.septembra 1993 na Inštitúte vzdelávania SOUCH v Šali sa konala konferencia 
pre ľudské práva a práva mladých ľudí v celej Európe. 
 Organizátorom tejto významnej akcie boli Mladá demokratická ľavica, Slovenská 
únia pre mier a ľudské práva a Ideálna mládežnícka aktivita. Konferencia sa niesla pod 
heslom: "Per aspera ad astra" (Cez prekážky k hviezdam) 
Konferencie sa zúčastnili delegácie z Fínska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Česka, 
Rakúska, Slovinska a Slovenska. 
 Úlohou konferencie bolo "porovnanie ľudských práv a práv mladých ľudí na 
západe a východe Európy v právnych normách. 
 Na konferencii, ktorá mala prispieť k lepšej informovanosti bol prítomný aj 
primátor nášho mesta Ing.Alexander Szabó, ktorý vo svojom príhovore vyjadril želanie, 
aby výsledky konferencie napomohli k riešeniu všetkých problémov súvisiacich s 
právami mladej generácie u nás i v celej Európe. 
 Za Slovenskú úniu pre mier a ľudské práva prehovoril Martin Krno a za Mladú 
demokratickú ľavicu Branislav Ondruš, ktorý podotkol, že konferencia má prispieť k 
lepšej informovanosti. Na tému riešenia problematík sociálnej politiky a nezamestnanosti 
prednášal šéf Ministerstva práce a sociálnych vecí Dr.Danihel. O problematike 
národnostných menšín diskutoval poslanec NR SR Dr.Bogdan. 
 Účastníkov konferencie navštívil aj arcibiskup a metropolita Slovenska Ján Sokol, 
ktorý v ten deň bol práve v Šali na birmovke. 
 
Pamätná tabuľa slávnostne odhalená 
 
Dňa 20.októbra 1993 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule rodákovi zo 
Šale "Jánovi Feketeházymu", inžinierovi a konštruktérovi mostov a železných konštrukcií 
v Uhorsku. 
 Zomrel roku 1927 ako 85-ročný a je pochovaný v rodinnej hrobke na miestnom 
cintoríne. 
 Za prítomnosti jeho rodiny a zúčastnených obyvateľov bol pripravený krátky 
kultúrny program pred budovou terajšej školy, kde stál predtým jeho rodinný dom. 



Autorom pamätnej tabule je akad.sochár "Milan Jančovič". 
 
 
97. 
 
Slávnostná inaugurácia knihy od autora Karola Šmidu "Kapitoly z histórie mesta Šaľa" 
 
Dňa 20. decembra 1993 sa konala v obradnej sieni Mestského úradu "slávnostná 
inaugurácia knihy nášho rodáka Karola Šmidu". 
 
Malá slávnosť sa konala pod záštitou primátora a za účasti rodinných príslusníkov 
autora, poslancov Mestského zastupiteľstva a pozvaných hostí, medzi ktorými bol aj 
bývalý Šaľan, historik a člen SAV PhDr.František Sedlák CSc., ktorý aj novú knihu 
recenzoval.  
 Po slávnostnom úvodnom prejave primátora mesta Ing.A.Szabóa sa k prítomným 
prihovoril autor tejto hodnotnej knihy pán Karol Šmida, bývalý učiteľ a riaditeľ školy v 
Šali, v súčasnosti už na dôchodku. Spomenul, čo ho priviedlo k spracovaniu svojej 
publikácie. Preštudoval množstvo písomného historického materiálu od 69 rôznych 
autorov a veľa konzultoval s rodákmi a pamätníkmi nášho mesta. Jeho snahou bolo 
podať čitateľovi prierez históriou nášho mesta a zosúladiť do časových polôh aj politické, 
ekonomické a spoločenské pomery. 
 S istou dávkou hrdosti chcel prispieť k historickej minulosti svojej rodnej obce a 
pozdvihnúť hrdú minulosť na stupeň pozornosti, ktorá tomuto mestu právom patrí. 
 Mnohé úryvky z kapitol tejto knihy boli už v predchádzajúcich troch rokoch 
postupne uverejňované v Šalianskych novinách. Svoje životné dielo dokončil v roku 
1992. 
 Kniha o histórií nášho mesta obsahuje 284 strán, 103 kapitol a 61 
fotodokumentov a náčrtkov máp. 
 Vydaná bola pod patronátom Mesta Šaľa, tlačiarňou Repro-T Šaľa v 1000 
exemplároch v decembri 1993. Jej kúpna cena bola v čase vydania 75,-Sk. 
 Recenzentmi knihy boli PhDr.František Sedlák, CSc. a PhDr.Richard Marsina, 
Dr.Sc. 
 
98. 
 
Reálne gymnázium v Šali 
 
 V nastupujúcom školskom roku 1993/94 sa na Inštitúte vzdelávania - SOUCH pri 
Dusle, š.p. v Šali otvorilo nové zaujímavé štúdium "Osemročné reálne gymnázium". 
 Do tejto školy nastúpili žiaci po skončení 4.ročníka základnej školy a štúdium 
budú končiť maturitou. Je to v našom meste novinka, ktorá uspokojila potreby a 
požiadavky mnohých záujemcov. 
 Okrem toho v priestoroch Inštitútu zahájila činnosť aj jedna trieda "priemyselnej 
školy" v študijnom odbore technické a informatické služby, so zameraním na 
elektroúdržbu. 
 
Stav obyvateľov mesta k 31.XII.1993 



 
Podľa evidencie obyvateľov bol v roku 1993 zaznamenaný nárast obyvateľov oproti roku 
1992 o 186 obyvateľov. Tento počet bol dosiahnutý prirodzeným prírastkom (narodené), 
ako i mechanickým prírastkom (prisťahovanie, odsťahovanie). 
 Stav obyvateľov k 1.1.1993 bol 24.899. 
Počet narodených detí v roku 1993 bol  280. 
Počet prisťahovaných obyvateľov  542. 
 Prírastok spolu    822 
Počet úmrtí v meste v roku 1993 bol  124 
Počet odsťahovaných obyvateľov  522 
 Úbytok spolu    636 
V porovnaní s rokom 1992 znížil sa počet narodených detí v roku 1993 o 60 a úmrtí o 
23. Prisťahovalo sa o 82 občanov viac a odsťahovalo sa o 84 občanov menej. 
Podľa miestnych častí žilo: v Šali  17.353 
     vo Veči 7.660  
     v Hetméni 72 
     Spolu  25.085 obyv. 
 
99. 
 
Dusláci oslavovali 35.výročie založenia podniku 
 
Pri príležitosti 35.výročia založenia Dusla, š.p. Šaľa, podnik a odborová organizácia pri 
Dusle zorganizovali niekoľko atraktívnych podujatí a akcií. 
 10.septembra 1993 usporiadali "slávnostný večer" v Dome kultúry Šaľa, na ktorý 
boli pozvaní aj všetci bývalí riaditelia podniku, významný šalianski podnikatelia, primátor 
mesta a zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR ako aj dlhoroční duslácki pracovníci 
a zástupcovia Inštitútu vzdelávania. 
 Po slávnostných úvodných slovách riaditeľa podniku Ing.Pavla Doležela sa 
hosťom predstavilo Divadlo Andreja Bagara z Nitry s hrou Geľo Sebechlebský. 
 Na druhý deň osláv sa uskutočnili rôzne akcie pod patronátom odborového 
výboru ako detská súťaž v rôznych disciplínach a diskotéka ROCK FM rádia. 
 
Duslo vo svetle dnešných dní 
 
 Duslo je najväčším podnikom v tomto regióne. Prešiel už rôznymi etapami 
rozvoja, prekonal vzostupy i nepríjemné pády (havárie). Zabezpečoval však sociálnu 
istotu a zamestnanosť priamo alebo sprostredkovane obyvateľom Šale a blízkeho 
okolia. Je najväčším výrobcom priemyselných hnojív, vlastníkom unikátnych technológií 
špičkových kvalít. 
 Rozpadom RVHP sa tzv.isté odbytové cesty stali neaktuálnymi. Rok 1991 bol 
prelomovým rokom, kedy došlo k postupnému odstavovaniu zastaralých výrobní. To 
malo za následok "podstatné zníženie pracovných miest" a postupné "prenajímanie 
údržbárskych aktivít" čím sa  kmeňový stav pracovníkov znížil o viac ako 50%. 
 Prechodom na tržné podmienky a liberalizácie obchodu bolo ťažko umiestniť 
produkciu vo výške existujúcich kapacít. Všeobecný nedostatok finančných prostriedkov 
ohromili finančný tok, čo zapríčinilo neschopnosť podniku platiť svoje záväzky. 



Vzhľadom na zlú situáciu poľnohospodárstva odberatelia nemajú čím platiť, čo je 
limitujúcim faktorom využívania kapacít a samotnej platbyschopnosti podniku. 
 Podnik sa preto zameral na aktívnu obchodnú politiku na rozšírenie výmenných 
obchodov a na priamy predaj bez zbytočných sprostredkovateľov. 
 Hlavnou úlohou je "transformácia podniku na trhové podmienky a uskutočnenie 
privatizácie". Spracoval sa privatizačný projekt, ktorý je v štádiu pripomienkovania u 
nadriadených orgánov. 
 Doterajšie predbežné rokovania dali predpoklad, že privatizácia podniku bude 
úspešne ukončená v najbližšom období a terajší štátny podnik Duslo bude čoskoro písať 
svoju históriu v dosahovaní nových úspechov nielen pre svojich zamestnancov, ale i na 
prospech celého regiónu. 
 
100. 
 
Transformácia šalianskeho poľnohospodárskeho družstva 
 
Šalianske Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje pôdu katastrálneho územia Šaľa, 
Veča, Dlhá n.Váhom, Kráľová n.Váhom a Hetmín vo výmere "3791 hektárov". 
 Zákon o pôde prikazuje uskutočniť "úpravu majetkových vzťahov a vysporiadanie 
majetkových nárokov v družstvách. 
 Preto sa v decembri 1992 uskutočnilo "valné zhromaždenie", na ktorom sa 
schválil "transformačný projekt" predstavenstva družstva, ktorý predniesol jeho 
predseda Ing.Július Miškovič. 
 V tomto roku to bola najdôležitejšia akcia v našom meste. 
 
 Za socialistického jednotného roľníckeho družstva, v ktorom majiteľ pôdy bol 
viac-menej v poddanskom pomere, pretože vstupom, či už dobrovoľným alebo núteným, 
odovzdal svoju pôdu do "dobrovoľného a bezplatného"užívania, bolo treba vytvoriť 
družstvo podielové. Také družstvo, v ktorom by boli deklarované práva vlastníka v tom 
zmysle, že člen sa bude podieľať na výnosoch majetku podľa výšky podielov. 
 
 V súlade so zákonom družstvo vypočíta podiely podľa majetku a výsledky oznámi 
oprávneným osobám. Konečný termín určili na 31.december 1995. 
 Ak sa oprávnená osoba nestane členom družstva, bude jej majetok vydaný do 90 
dní od požiadania o jeho vydanie. Terajší členovia družstva zostávajú i naďalej členmi 
podľa stanov. Členstvo v družstve môže byť s pracovnou účasťou a bez pracovnej 
účasti. Člen s pracovnou účasťou sa bude podieľať na zisku družstva výškou svojho 
podielu a pracovnou účasťou. Člen družstva bez pracovnej účasti sa podiela na zisku 
družstva len výškou svojho podielu. 
 Poľnohospodárske družstvo uzatvorí s každou oprávnenou osobou dohodu a 
urobí zápis o majetkovom podiele. 
  
 O schválení uvedeného projektu rozhodli "voľby", v ktorých sa oprávnené osoby 
vyjadrili nasledovne: 
 Za transformačný projekt hlasovalo  649 oprávnených osôb 
 Za konkurenčný projekt    243 oprávnených osôb 
 Neplatných hlasov bolo    26 oprávnených osôb 



 
101. 
 
Obnovila sa činnosť Urbárskeho spoločenstva v Šali 
 
Činnosť tohto spoločenstva bola v roku 1950 vtedajšou vrchnosťou zastavená, dedičské 
konania, kúpa a predaj sa potom viac nekonali, resp.neviedli. Presnú evidenciu a 
činnosť dokazujú úhľadným písmom vedené doklady, ktorých právny podklad sa 
nachádza v pozemkovej knihe resp. na geogézii. 
 Za podnetu prípravného výboru sa "dňa 29.januára 1993" konalo "Ustanovujúce 
valné zhromaždenie Urbárskeho spoločenstva v Šali". 
 Ochotní členovia prípravného výboru upresnili evidenciu majiteľov (resp.dedičov) 
jednotlivých podielov. Bola to neúnavná ochotnícka práca, za ktorú patrí vďaka Karolovi 
Šmidovi, Vincentovi Sedlákovi a Alexandrovi Hlavatému za upresnenie evidencie, ako aj 
Tiborovi Karafovi, nadšenému ekológovi. 
 Vo svojom referáte Karol Šmida oboznámil prítomných s minulosťou, 
prítomnosťou a budúcnosťou podielnikov tohto spoločenstva. Načrtol rôzne možnosti 
využitia ich majetku po jeho právnom usporiadaní. 
 V uznesení valného zhromaždenia schválilo činnosť prípravného výboru a 
"obnovilo činnosť Urbárskeho spoločenstva v Šali dňom 29.januára 1993" podľa zákona 
č.83/90 Zb. s východiskovou výmerou 53 ha lesov, 70 ha lúk a pasienkov a 13 ha 
neplodnej pôdy a v plnom znení doplnené "stanovy Urbárskeho spoločenstva". 
 Úlohou predstavenstva bude do 31.decembra 1993 upresniť evidenciu majetku a 
podielnikov (dedičov), zistiť súčasných užívateľov a uzatvoriť s nimi nájomné zmluvy. 
 Do rady Urbárskeho spoločenstva boli vo voľbách zvolení: 
 
 Karol Šmida   predseda 
 Vincent Sedlák  podpredseda 
 Tibor Karafa  tajomník 
 Alexander Hlavatý  pokladník 
 Ing.Tibor Hlavatý  predseda revíznej komisie 
 Markus Gáll   člen rady 
 Július Belovič  člen rady 
 
102. 
 
Družobná návšteva z Francúzska na našom gymnáziu 
 
V dňoch 21.-26.októbra 1993 privítali študenti nášho gymnázia družobnú návštevu 
15.žiakov a 2 vyučujúcich "z Lýcea Guy Chanveta v Loudune vo Francúzsku". 
Francúzski študenti opätovali návštevu našich gymnazistov, ktorí ich navštívili pred 
rokom. 
 Zúčastnili sa vyučovania na našom gymnáziu, stretli sa s našimi študentmi a 
potom si pozreli naše mesto. Navštívili náš renesančný kaštieľ, Dom ľudovej architektúry 
a boli prijatí aj u primátora nášho mesta na Mestskom úrade. 
 Vyučujúci gymnázia zorganizovali pre svojich priateľov zaujímavé zájazdy. 
Navštívili pamätihodnosti Bratislavy, vodné dielo Gabčíkovo, mestá Trnavu, Trenčín a 



Piešťany. Posledný deň bol venovaný návšteve opery v SND v Bratislave. 
 Družobné akcie našich a francúzskych žiakov napomohli v odstraňovaní hraníc 
medzi našimi krajinami a prispeli jedným krokom k budúcemu zjednoteniu Európy. 
 Naši francúzski hostia slovami vedúcich výpravy, zástupkyne riaditeľa Guy 
Chanveta a profesora lýcea Christiana Graneta vyslovili úprimné poďakovanie za vrelú 
pohostinnosť a oddané priateľstvo, ktoré mali možnosť s nami nadviazať. 
 
Urbanisticko-architektonická súťaž 
 
 25.januára 1993 prebehlo v kongresovej sále Mestského úradu v Šali verejné 
"vyhodnotenie urbanisticko-architektonickej súťaže pre študentov z fakulty architektúry", 
ktorí riešili tieto 4 lokality a témy: 
1.Sídlisko Stred pri nemocničnom areáli a mlyne v rámci centra. 
2. Sídlisko Stred pri cintoríne v rámci centra. 
3. Polyfunkčný obytný celok za Olympiou v rámci centra. 
4. Polyfunkčný obytný celok vo vilovej štvrti Agátová. 
 
 Študenti predložili zaujímavé práce na vysokej profesionálej úrovni v 
alternatívnych koncepciách. Svoje práce prezentovali i študenti zo Šale študujúci na 
fakulte architektúry A.Lahitová, J.Sádecká a K.Špendla. 
 Porota ocenila súťažné práce nasledovne" 
1.miesto za tému č.4 získala   Alžbeta Lahitová, 
1.miesto za tému č.2 získal kolektív autorov Csanda, Bizoň a Čelko             
1.miesto za tému č.3 získal   Mojmír Jankovič 
2.miesto za tému č.1 získal kolektív autorov Špendla, Janes a Lörinc 
2.miesto za tému č.2 získal kolektív autorov Csanda, Bizoň a Čelko 
 
103. 
 
Cenné príspevky v Šalianskych novinách 
 
Stalo sa už tradíciou, že obyvateľov nášho mesta každoročne oboznamuje svojimi 
cennými príspevkami v Šalianskych novinách "náš šaliansky historik Markus Gáll", stály 
dopisovateľ Šalianskych novín. 
 
I v tomto roku prispel zo svojho archívu 10.článkami, ktoré priblížili súčasníkom ďalšie 
zaujímavé historické osobnosti, rodákov nášho mesta a dôležité a zaujímavé udalosti, 
ktoré sa zapísali do dejín nášho mesta. 
 
 V roku 1993 uverejnil v jednotlivých číslach našich novín príspevky s týmito 
nadpismi: 
v č.3,str.7: Zakladacia listina opátstva v Pannonhalme 
v č.6,str.9: Spomienky na kultúrno-spoločenskú činnosť 
v č.8,str.9: Spomienka na vážnu železničnú nehodu 
v č.11,str.7: Aladár Déry - lekárnik 
v č.13,str.9: Jazdil takmer pol storočia. Elektrifikácia železničnej trate. 
v č.14,str.9: O povodniach. 



v č.15,str.7: Goniometrické pomery. 
v č.20,str.7: Naši zabudnutí spisovatelia. 
v č.22,str.7: Ešte raz k 880-tinám Veče. 
v č.23,str.9: Naši zabudnutí spisovatelia. 
 
Rekonštrukcia letného - prírodného kina 
 
V druhej polovici marca sa začala oprava Letného kina v Šali. Jednalo sa hlavne o 
rekonštrukciu premietacej steny, ktorá si vyžiadala kvôli nepriazni počasia tri týždne 
prác. 
 Rekonštrukciu uskutočnila firma Gamal zo Šale. Bolo potrebné zhodiť celú starú 
omietku a nahodiť základnú a napokon hladkú omietku. Potom sa opravili bočné múry. 
Na svoju prácu dáva firma 18-mesačnú záruku. 
 Čo sa týka letného kina, Kultúrno-spoločenská organizácia plánuje ešte počas 
tejto sezóny dať do poriadku lavičky, ktoré sú už tiež značne poškodené. 
 Od 1.mája sa mohli už naši obyvatelia tešiť na premietanie na obnovenej 
premietacej stene. 
 
104. 
 
Charakteristika počasia v roku 1993 
 
Pri porovnaní tohoročných meteorologických javov s dlhodobými pozorovaniami bol rok 
1993 vo väčšine sledovaných javov blízky priemerným hodnotám. 
 Iba v rozložení zrážok v priebehu roka sme zaznamenali rekordne nízke hodnoty 
vo vegetačnom období (IV. - IX. mesiac) 
kedy padlo za sledovaných 40 rokov najmenej zrážok, iba 218,3 mm. 
 Priemerná ročná teplota v kalendárnom roku bola 9,7°C, čo zodpovedá 
dlhoročnému priemeru. Množstvo zrážok 541,7 mm je tiež blízke priemeru i keď vo 
vegetačnom období bol zaznamenaný rekord v minime. Najviac zrážok bolo vo 
vegetačnom období v júli (55,3 mm) a v kalendárnom roku v októbri (100,6 mm). 
 Podobné boli aj namerané hodnoty v dĺžke slnečného svitu 1970,5 hodín za 
kalendárny rok a 1464,3 hodín vo vegetačnom období, čo zodpovedá dlhoročným 
priemerom. 
 K živelným pohromám v tomto roku nedošlo. 
 
Ročný chod zrážok, teploty a slnečného svitu v kalendárnom roku 1993 meraný na 
pozorovacej stanici HMÚ v Žiharci 
 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. rok 
zrážky 31,5 24,0 20,2 8,7 26,8 54,1 55,3 43,8 30,0 100,6 65,0 81,7
 541,7 mm 
teplota -0,9 -2,7 3,8 10,9 18,5 18,8 19,3 19,8 15,0 11,1 1,3
 1,5 9,7°C 
slnečný svit 73,1 102,0 142,2 188,9 304,4 253,0 242,3 278,5 197,2 116,2 45,0
 27,7 1970,5 hod 



 
Priemerná teplota  za vegetačné obdobie (IV. - IX. mesiac) 17,1°C 
   za hydrologický rok (XI. - X. mesiac)  8,9°C 
   za kalendárny rok (I. - XII. mesiac)  9,7°C 
 
Množstvo zrážok za vegetačné obdobie (IV. - IX. mesiac) 218,3 mm 
   za hydrologický rok (XI. - X. mesiac)  509,2 mm 
   za kalendárny rok (I. - XII. mesiac)  541,7 mm 
 
Slnečný svit  za vegetačné obdobie (IV. - IX. mesiac) 1464,3 hod. 
   za hydrologický rok (XI. - X. mesiac)  1989,5 hod. 
   za kalendárny rok (I. - XII. mesiac)  1970,5 hod. 
 
105. 
 
Vyhlásenie najlepších športovcov a kolektívov mesta Šaľa za rok 1992 
 
Komisia športu a kultúry Mestského úradu a redakcia Šalianskych novín uskutočnili v 
posledný marcový týždeň "Vyhlásenie najlepších športovcov a kolektívov mesta Šaľa za 
rok 1992. Malá slávnosť sa uskutočnila v Kongresovej sále MÚ spojená s kultúrnym 
programom. 
 Organizátori vyhodnotili týchto najlepších športovcov a kolektívy: 
 
V kategórii žiakov - dievčatá: 
 1.miesto: Radana Belovičová dvojnásobná majsterka Slovenska v rýchlostnej 
kanoistike 
 2.miesto: Barbora Bohucká  hádzaná 
 3.miesto: Juliana Bergendiová hádzaná 
 
V kategórii žiakov - chlapcov: 
 1.miesto: Zoltán Urban  dvojnásobný majster Slovenska v rýchlostnej 
kanoistike 
 2.miesto: Milan Jankech  dvojnásobný majster Slovenska a ČSFR 
v rýchlostnej kanoistike 
 3.miesto: Tomáš Hučko  všestranný športovec (atletika, futbal, 
hádzaná) 
 
V kategórii dorastencov - dievčatá: 
 1.miesto: Helena Mudrochová reprezentantka Slovenskej republiky v šachu 
 2.miesto: Monika Flašková  hádzaná 
 3.miesto: Michaela Šiagiová  hádzaná 
 
V kategórii dorastencov - chlapci: 
 1.miesto: Ján Valštýn   voltížny  pretekár, majster Slovenskej 
republiky 
 2.miesto: Pavol Zagata  voltížny pretekár, vice majster Slovenskej 
republiky 



 3.miesto: René Riegel   vice majster Slov.rep. v kulturistike v kat. 
do 80 kg 
 
V kategórii ženy: 
 1.miesto: Ľubica Ladicsová  najlepšia hádzanárka Slovenskej 
republiky 
 2.miesto: Darina Braunová  reprezentantka v hádzanej Šale a 
Slov.rep. 
 3.miesto: Ľubica Hlavatá  reprezentantka v hádzanej Šale a 
Slov.rep. 
 
V kategórii muži: 
 1.miesto: Slavomír Prúčny  býv.čs.dorastenecký futbalový 
reprezentant 
 2.miesto: Valter Jurina   majiteľ dvoch strieborných z 
majstrovstiev modelárov Slov.rep. 
 3.miesto: Miroslav Moravanský opora kolkárskeho družstva 
 
V kategórii kolektívov: 
 1.miesto: Hádzanárske družstvo žien Duslo Šaľa - obhájkyne titulu majstra 
ČSFR v ročníku 1991/92 
 2.miesto: Voltížna skupina Slávie SOUP Šaľa - za prvenstvo v SR i v ČSFR. 
 
106. 
 
 3.miesto: Kolektív futbalového družstva - štartujúceho v 1.SNFL a v ročníku 
1992/93 sú medzi bojujúcimi mužstvami o        
 postup do prvej ligy. 
 
Okrem týchto titulov primátor mesta Ing.A.Szabó a predseda komisie športu a kultúry 
J.Braník odovzdali ešte ďalších "34 ďakovných listov a uznaní jednotlivcom a 
kolektívom". 
 
Na 16.ročníku medzinárodného maratónu nás úspešne reprezentovali v Taliansku 
 
V septembri 1993 sa vrátila dvojica našich bežcov z úspešného medzinárodného 
maratónu v Taliansku. 
 V talianskom provinčnom mestečku Servigliano štartovalo 362 pretekárov z 26 
štátov na trati dlhej 42.195 metrov. 
 Obaja naši občania sa stali prvými Slovákmi, ktorí s úspechom reprezentovali 
našu novú republiku. 
 
V kategórii 45-50 ročných obsadil časom 3.05,20 hod. "3.miesto Ján Tabaček" 
 
 Vďaka dobrým družobným stykom chemických podnikov Šaľa-Pét mali sa naši 
športovci možnosť prezentovať sa na týchto medzinárodných pretekov, kde nesklamali a 
obaja priniesli so sebou cenné medaily. 



 Vďaka patrí aj všetkým sponzorom a mestským orgánom, ktoré im umožnili 
zmerať si sily v tomto medzinárodnom zápolení. 
 
107. 
 
Šalianske hádzanárky získali už tretí majstrovský federálny titul 
  
 7. mája 1993 boli v obradnej sieni Mestského úradu "slávnostne vyhodnotené" 
šalianske hádzanárky, ktoré v ročníku 1992/93 získali už tretí, no posledný "majstrovský 
federálny titul". 
 Z rúk primátora mesta Ing.Alexandra Szabóa prevzali hráčky medaily a pamätné 
dary. Poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o titul, celému hráčskemu kolektívu, trénerovi 
Františkovi Bakovi a tiež celému realizačnému tímu. 
 Na slávnosti boli prítomní aj predseda Slovenského hádzanárskeho zväzu žien 
Ladislav Gross a zástupca hlavného sponzora š.p.Duslo Šaľa Ing.Marián Švoňava. 
 Ozdobené medailami a spokojné hľadeli hráčky Slovana Duslo do budúcna. 
Veríme, že sa im aj v budúcom roku podarí získať titul majsteriek Slovenska. 
 V priebehu celého ročníka hralo Duslo bez výkyvov, udržiavalo si neustále 
náskok pred ďalšími kolektívmi a potvrdilo jednoznačne úlohu favorita. Po 22.kole mohla 
Šaľa oslavovať staronového majstra ČSFR, ako aj posledného, čim uzavreli spoločnú 
históriu slovenskej a českej ženskej hádzanej. 
 Na zisku majstrovského titulu sa podielali ieto hráčky: Fabiánová, Horváthová, 
Hlavatá, Kolečániová, Velická, Braunová, Ladicsová, Pospíšilová, Žiačiková, 
Boltenková, Pálová, Poláková, Sidorová, Mentelová, M.Flašková, S.Flašková, Mažárová 
a Császárová. 
 Najviac gólov z pokutových hodov zaznamenala Ladicsová (45) pred Hlavatou 
(22) a Pospíšilovou (13). 
 Medzi najväčšie opory tak ako sa dá vyčítať zo štatistických údajov patrili tie 
hráčky, ktoré mali odohratých najviac stretnutí. 
 Náročné šalianske obecenstvo poďakovalo hráčskemu kolektívu vedeného 
trénerom Fr.Bakom, ako aj funkcionárom a realizačnému kolektívu za úspechy, ktoré 
dosiahli a vyslovilo nádej, že v novovytvorenej Slovenskej hádzanárskej lige budú 
naďalej patriť k tým družstvám, ktoré budú patriť medzi elitu. 
 
108. 
 
Vyšla významná športová publikácia "50 rokov ženskej hádzanej v Šali" 
K 50.výročiu založenia klubu ženskej hádzanej v Šali vyšla v tomto jubilejnom roku 
cenná športová publikácia od autora "Ing.Tibora Lacku", podpredsedu klubu. 
 Touto aktuálnou publikáciou pripomenul autor 50-ročnú históriu tohto ženského 
športu v Šali, vyzdvihol a poďakoval sa tým, ktorí sa podielali na založení, rozvoji, 
organizácii a účasti v kádre nášho družstva, funkcionárom, trénerom a hráčkam v 
minulosti a súčasnosti. 
 Kniha pútavou formou podáva históriu ženskej hádzanej vo svete a na 
Slovensku. Zvlášť podrobne sa venuje začiatkom "novej ženskej hádzanej" v Šali, 
prvými úspechmi nášho družstva a postupom našich dievčat do najvyšších súťaží. 
Najúspešnejšie bolo posledné desaťročie od ročníka 1982/83, kedy bola Šaľa opäť 



medzinárodnou elitou a trvalou súčasťou vrcholovej ženskej hádzanej. 
 Kniha voľne naväzuje na propagačný bulletin 35 rokov hádzanej v Šali 1943-
1978. 
 Publikácia obsahuje 50 strán, 23 kapitol, 18 tabuliek v číslach a 105 autentických 
fotografií, ktorých autormi sú Zoltán Papp, Milan Lipovský a Igor Ďuriš. 
 Z archívnych materiálov prispeli do knihy Alexander Miško, Ladislav Sekereš a 
Ing.Tibor Lacko. 
 Knihu vytlačilo v roku 1993 Repro-T Šaľa v náklade 500 kusov. 
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Po prvý raz na svetovom voltížnom pohári v Argentíne. 
 
V dňoch 30.septembra až 18.októbra 1993 sa voltížeri Slávie SOUP Šaľa spolu s JK 
Devín Bratislava zúčastnili "na svetovom voltížnom pohári v Argentíne". 
Túto ponuku dostali Šaľania na Majstrovstvách Európy v Holandsku, nakoľko tam veľmi 
zapôsobili na rozhodcov a divákov svojou voľnou zostavou. 
 Leteckú prepravu osôb i koňa Kapitána hradila "sponzorka Mrs.Cooke z USA". 
 Výpravu zo Šale tvorili: L.Majdlen - tréner, J.Majdlenová - lonžérka a 10 
cvičencov: P.Mihálik, J.Karlubík, D.Jablonský, V.Kosáčová, T.Trakovičová, J.Kašubová, 
L.Naštická, J.Križanová, D.Machová a J.Valštýn. 
 Preteky sa konali v argentínskom národnom klube Hipico Argentína v Buenos 
Aires, kde je ustajnených vyše 600 koní. 
 Naši jazdci tu vystúpili 4 krát a obsadili "2.miesto za tímom Argentíny". 
 Milým prekvapením pre našu výpravu bolo "stretnutie so slovenskými rodákmi", 
ktorí ich prišli povzbudiť pri pretekoch a pozvali ich aj na pampu, kde sa mali možnosť 
oboznámiť so životom tamojšieho obyvateľstva. Bol to pri nich krásny pocit, keď vyše 
13.000 km od domova našli tu krásnu slovenskú spolupatričnosť a hrdosť na svoj národ. 
 13.októbra sa lúčili s pozdravom "adios mučačos Argentína!" 
 
Účasť našich kanoistov na 29.ročníku "Týždňa medzinárodnej kanoistiky v Španielsku" 
 
Kanoisti nášho mesta sa už po druhý raz zúčastnili najväčších kanoistických pretekov v 
Španielsku. V dňoch 7. - 15. augusta sa zúčastnili šiestich pretekov. Za účasti 1500 
pretekárov z 22 krajín sveta dosiahli naši kajakári pekné výsledky. 
V kategórii juniorov naši odchovanci L.Kašuba a G.Jankech v štvorkajaku spolu s 
Trenčanmi v konkurencii 16 posádok obsadili vynikajúce 2.miesto. 
Na tretích pretekoch pri 600 štartujúcich zvíťazil P.Vagovič a na 3.mieste skončil 
G.Jankech. 
Na štvrtých pretekoch M.Jankech s D.Sivákom vybojovali 3.miesto. 
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Na piatych pretekoch sa naši kajakári v hodnotení oddielov umiestnili na 8.mieste, kde 
veľkú zásluhu na tom mal Peter Vagovič, ktorý obsadil 2.miesto. 
Na posledných pretekoch v hodnotení oddielov sme spolu s kanoistami z Trenčína 
obsadili vynikajúce 3.miesto.  



V kategórii kanoistov zvíťazil Peter Vagovič. 
O úspechu oddielu, nášho regiónu, ale aj celej našej vlasti sa pričinili šalianski kanoisti: 
Milan Jankech, Martin Píš, Peter Vagovič, Marián Mrva, Marek Sysel a šalianski 
odchovanci: Lucián Kašuba, Gabriel Jankech, Vladimír Mrva a pretekári Športovej školy 
Trenčín a TTS Trenčín. 
Významnú podporu kanoistickému oddielu poskytli sponzori Agraria a.s., Mestský úrad 
Šaľa, Twin s.r.o.zo Šale a Agrochem a.s.z Nových Zámkov. 
 
Futbalový dorast Dusla v I. lige 
 
Po víťazných dueloch s "rezervou" Slovana a Petržalkou sa zreteľne začala črtať nádej 
nášho dorastu prebojovať sa do slovenskej dorasteneckej elity. Po úspešných 
výsledkoch so silnou rezervou Interu Bratislava a po  výhre v Leviciach dosiahli naši 
dorastenci svoj vytýčený cieľ: "prebojovali sa do I.dorasteneckej ligy". 
 O tento úspech sa pričinil realizačný kolektív trénerov "Ivana Bránika, Milana 
Takáča, dr.Michala Vrbovského", vedúceho družstva Kolomana Pála a hlavne 
hráčskeho kolektívu, spomedzi ktorých je potrebné vyzdvihnúť "P.Kopečného, 
P.Čiernika, M.Pinku, T.Barana, R.Darázsa a Fr.Varšányiho", ktorí patrili medzi hlavné 
opory mladého družstva. 
 O tom, že mladí chemici po zásluhe postúpili medzi slovenskú dorasteneckú 
špičku svedčí aj ich skóre, keď nastrielali po Petržalke najviac gólov - 59 a obdržali iba 
24. 
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Aj v tomto roku ďalšie úspechy našich voltížnych jazdcov 
 
6.marca 1993 sa uskutočnilo v jazdeckej hale Slávie SOUP v Šali I. kolo Slovenského 
voltížneho pohára 
Na pretekoch sa zúčastnilo 8 jazdeckých oddielov a v jednotlivých súťažiach pretekalo 7 
družstiev a 24 jednotlivcov. Súťažilo sa v troch kategóriách: jednotlivci, družstvá a 
dvojice. 
 
V súťaži jednotlivcov - dievčatá - kategória A obsadili: 
 1.miesto: Božena Borguľová  JK Devín Bratislava 
 2.miesto: Ivica Kašubová  Slávia SOUP Šaľa 
 3.miesto: Vladka Kosáčová  Slávia SOUP Šaľa 
 
V súťaži jednotlivcov - chlapci - kategória A obsadili: 
 1.miesto: Pavel Pospíšil  JK Devín Bratislava 
 2.miesto: Pavol Zagata  Slávia SOUP Šaľa 
 3.miesto: Pavol Mihálik  Slávia SOUP Šaľa 
 
V súťaži skupín - kategória A obsadili: 
 1.miesto: Slávia SOUP Šaľa na koni Kapitán s lonžérkou Majdlenovou a 
cvičencami: Mihálik, Karlubík, Machová,     Kosáčová, 
Kašubová, Križanová, J.Naštická a B.Naštická 



 
V súťaži skupín - kategória B obsadili: 
 1.miesto: Karnátia Bratislava na koni Christian Dior s lonžérkou Juhászovou 
 2.miesto: Slávia SOUP Šaľa na koni Nitran, lonžérka Hatvanyová 
 
V súťaži skupín - kategória C obsadili: 
 1.miesto: Štátny majetok Liptovský Mikuláš na koni Barón s lonžérkou 
Dokoupilovou 
 2.miesto: Slávia SOUP Šaľa na koni Nitran, s lonžérkou Izsovou 
 
 K úspešnosti tohto podujatia nemalou mierou prispeli aj sponzori: Šperk p.Hučko, 
Papa centrum p.Gaál, Trikota Šaľa, ktorí do jednotlivých súťaží venovali hodnotné ceny. 
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Kronika mesta Šaľa za rok 1993 bola zostavená na základe najdôležitejších a 
hodnoverných údajov z udalostí nášho mesta v roku 1993. Obsahuje 30 ručne písaných 
strán, od čísla strany 83 po stranu 112. Kroniku zostavil a napísal Peter Bošňák kronikár 
mesta. 
Zápisy v kronike mesta za rok 1993 boli prečítané a schválené na zasadnutí Rady 
Mestského zastupiteľstva dňa novembra 1994. 
V Šali dňa novembra 1994. Podpisy členov rady: 
 
113. 
 
Rok 1994 
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Rok 1994 posledný rok volebného obdobia 
 
41-členné Mestské zastupiteľstvo v Šali na čele s primátorom mesta v tomto končiacom 
sa volebnom období (1990-1994) hodnotilo svoju 4-ročnú činnosť. 
 Rozhodujúcim vodítkom ďalšieho rozvoja života nášho mesta sa stala schválená 
"Koncepcia rozvoja jednotlivých oblastí života mesta Šaľa a hlavné úlohy do konca roku 
1994", ktorá vystihovala základné smery rozvoja mesta a snahy o určenie priorít v 
riešení jednotlivých úloh. 
 Základným kontrolným a usmerňovacím prvkom pri realizácii vytýčenej koncepcie 
boli zvolené orgány samosprávy, t.j. mestské zastupiteľstvo a primátor mesta, 
prostredníctvom svojich komisií a mestského úradu. 
 Uplynulé štyri roky boli veľmi neľahkým a zložitým obdobím prechodu od 
administratívno-direktívneho k demokratickým prvkom riadenia. Postupne sa formoval 
nový politicko-hospodársky systém riadenia mesta. Začali postupne platiť iné pravidlá, 
nové zákony a nariadenia, ktoré bolo potrebné zavádzať do každodenného života. 
Zastupiteľstvo mesta začalo pracovať v úplne nových legislatívnych podmienkach a 
muselo sa mnohému postupne doslova učiť. 
 Napriek mnohým počiatočným ťažkostiam sa prijalo veľa rozhodnutí, všeobecne 



závažných nariadení, stanovila sa koncepcia rozvoja jednotlivých oblastí mesta a určili 
sa priority ďalšieho rozvoja. Mnohé plánované akcie sa počas volebného obdobia 
dokončili, niektoré sa započali a ďalšie sa projekčne pripravili a mali by sa postupne 
realizovať a uvádzať do života v nasledujúcom volebnom období. 
 V celkovom napredovaní a zviditeľňovaní mesta napriek počiatočným ťažkostiam 
sa urobilo veľa, i keď niektoré finančne náročné úlohy nemohli byť dotiahnuté do konca, 
hlavne pre nedostatok potrebných finančných prostriedkov alebo nedoriešených 
majetkových pomerov. 
 Kladne však možno hodnotiť tú skutočnosť, že popri zložitých hospodárskych 
pomeroch sa občania nášho mesta vyvarovali národnostných a politických sporov. 
Škoda však, že aktívna účasť našich občanov na verejných rokovaniach mestského 
zastupiteľstva bola tak nízka a zaznamenali sme len veľmi málo príspevkov z radov 
obyvateľstva k riešeniu mnohých problémov, ktoré sa pravidelne prejednávali mestskými 
orgánmi. 
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Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 25.augusta 1994 prerokovala plnenie vytýčenej 
Koncepcie...a konštatovala, že ciele a zámery v nej prijaté boli v zásade reálne 
stanovené. I napriek tvoriacej sa novej legislatívy, ktorá sa počas 4 rokov neustále 
menila, boli dané základy pre ďalšie smerovanie rozvoja mesta. V uplynulom volebnom 
období sa vytvorili potrebné základy pre budovanie a rekonštrukciu infraštruktúry mesta 
(plynofikácia, kanalizácia, odpadové hospodárstvo) a pripravené projekčné a 
dokumentačné práce na realizovanie plánovaných úloh. 
 Bol vypracovaný koncept riešenia územného plánu, uskutočnili sa prieskumy a 
rozbory a boli mestským zastupiteľstvom schválené územné a hospodárske zásady 
prípravy územno-plánovacej dokumentácie vytypovaných lokalít mesta určených pre 
ďalšiu zástavbu. 
 V roku 1994 boli riešené tieto najdôležitejšie úlohy: 
- vypracovaný bol projekt zadania stavby pre centrálnu časť mesta - Námestia sv.Trojice 
firmou SAN-HUMA s.r.o.Nitra, 
- bola spracovaná a schválená urbanisticko-architektonická štúdia pre mestskú časť 
Veča Ing.arch.P.Vitkom a Ing.arch.J.Pleidelom, 
-formou verejných súťaží na urbanisticko-architektonické riešenie vybraných lokalít boli 
spracované a vyhodnotené súťažné návrhy na vilovú štvrť Agátovej a Orechovej ulice II. 
v Šali, na hromadné garáže, autocentrum, motoristické služby a polyfunkčný obytný 
celok vo Veči, 
- v riešení lokalizácie podnikateľských aktivít sa rozhodlo o zahusťovaní sídliska Šaľa-
Veča, o výstavbe mestského trhoviska pri moste, lekárne na ul.SNP, o objekte 
združených podnikateľských aktivít na COV Šaľa-Veča a o parkovisku za Olympiou, 
- spracované boli študentské návrhy pod vedením Ing.arch.Gála,CSc.na Pribinovo 
námestie a vilovú štvrť vo Veči, na vytvorenie parku v trojuholníku Dolnej a Vlčianskej 
ulice, na polyfunkčný celok za mlynom a Olympiou a na autobusovú a železničnú 
stanicu, 
- v rámci územno-plánovacích podkladov boli postupne spracované generely 
rekonštrukcie plynu, dopravy, parkingu, garáží, teplofikačná štúdia, podklady pre zmenu 
palivovej základne plynofikácie, generel zelene a humanizácia panelovej zástavby, 



- v auguste 1994 sa konal výber dodávateľa inžinieringu pre realizáciu plynofikácie 
kotolní CK-32, CK-33 a kotolne š.p.Duslo na Kukučínovej ulici so začatím rekonštrukcie 
v roku 1995, 
- v septembri 1994 sa uskutočnilo vyhodnotenie verejnej súťaže na dodávateľa projektu 
a technologického zariadenia plynofikácie, 
- od marca 1994 bola v centre mesta Šaľa inštalovaná automatizovaná meracia stanica 
znečistenia ovzdušia. 
 
Vo vlastnej investičnej činnosti: 
 
- v roku 1994 sa uskutočnila oprava povrchu ulice Mostovej a Nemocničnej, rozšírenie 
kanalizačnej siete v mestskej časti Veča na uliciach Hliník, Priečna, Úzka, Slepá a 
Dózsová, 
- na základe výberového konania bola uzatvorená dodávateľská zmluva pre výstavbu 
Čistiarne odpadových vôd Šaľa, spracovaný projekt zadania 
 
116. 
 
stavby, vydané bolo územné rozhodnutie, ukončený výkup pozemkov a príprava pre 
vydanie stavebného povolenia, 
- pre skládku TKO Hetmín bol spracovaný projekt zadania stavby, geometrický plán, 
vykonaný geologický prieskum podložia, vybudovaná monitorovacia sieť a 1,3 km dlhá 
prístupová betónová komunikácia. Stavba skládky sa započne v apríli 1995 a ukončiť sa 
má v roku 1999, 
- v júli 1994 začala výstavba mestskej tržnice s termínom ukončenia roku 1995 v 
auguste. 
 
V rámci kapitoly "Výstavba mesta - úprava verejných priestranstiev" sa uskutočnili 
nasledovné akcie: 
 
- úprava novej časti mestského cintorína, 
- rekonštrukcia a oprava komunikácií a spevnených plôch: spojovací chodník k Domu 
mládeže, chodníky na ul.Nitrianskej vo Veči za Mestským úradom, rekonštrukcia 
ul.Komenského, úprava a odvodnenie komunikácií na ul.Nivy vo Veči, dobudovanie 
chodníkov na Orechovej ul. a vybudovanie spevnených plôch a chodníkov na 
autobusovej zastávke na Bernolákovej ulici vo Veči, na uliciach Pázmáňa, Štúrovej a 
Nitrianskej. 
- vybudovanie nových mestských WC v areáli mestského trhovisko na ulici Hlavnej, 
- stavebné ukončenie objektov Domu detí a mládeže (úprava interiérov), 
- dobudovanie mestského rozhlasu na sídlisku vo Veči, 
- oprava objektov vo vlastníctve mesta (objekt "Projekcie" a bývalých "Detských jasiel" 
na Hlavnej ulici, objektu "Fontány" na ul.Nádražnej, strechy objektu administratívnej 
budovy Verejnoprospešných služieb)              
- dostavba a vybavenie zdravotného strediska, 
- likvidácia neriadených skládok stavebného odpadu v medzihrádzovom priestore vo 
Veči a na bývalom areále JRD Šaľa, 
- výstavba 10.garáží na ul.Družstevnej a 16.garáží na ulici Dolnej a príprava výstavby 



garáží na ul.Hlavnej (pri cintoríne) a na ulici Mostovej. 
 
Podnikateľské aktivity 
 
Na území mesta v roku 1994 podnikalo 1262 podnikateľských subjektov, z toho 1146 
fyzických osôb a 116 právnických subjektov - obchodných spoločností. Nový koncept 
územného plánu rieši rozvoj podnikateľských aktivít tak pre centrálnu ako aj 
subcentrálnu polohu mesta. 
 
Nový územný plán mesta Šaľa 
 
bol schválený na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 10.novembra 1994. 
 Predstavuje základný koncepčný dokument pre ďalší územný rozvoj mesta v 
nasledujúcom období. Tento dokument vzišiel po dlhodobej analýze situácie mesta v 
súlade so strategickými koncepčnými zámermi mesta. 
 Má sa stať základným vodítkom všetkých rozhodnutí v oblasti výstavby a 
ďalšieho sociálno-ekonomického rozvoja mesta. 
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Ako sa plnil rozpočet mesta za rok 1994 k 31.12.1994 vyjadrené v tis.Sk 
 
I. Rozpočet výdavkov 
 Výdavková položka   Plán 1994 Plnenie k 31.12.1994 % 
plnenia Podiel na čerpaní 
 Neinvestičné výdavky spolu  46.971 44.190  
 94  79,45 
 Investičné výdavky spolu   87.303 11.939  
 14  20,55 
 Výdavky celkom:    134.274 56,129  
 42  100,00 
 
II. Rozpočet príjmov 
 Zdroj príjmov    Plán 1994 Plnenie k 31.12.1994 % 
plnenia Podiel na čerpaní    
   Vlastné rozpočtové príjmy spolu         68.274 56.700  
 83  99,13 
 Ostatné príjmy spolu   66.000 500   
 0,7  0,87 
 Príjmy spolu:    134.274 57.200   43 
 100,00 
 
Základom pre tvorbu návrhu systému rozpočtového zabezpečenia mesta v roku 1994 
boli ciele a zásady rozpočtovej politiky Slovenskej republiky, schválené uznesením vlády 
Slovenskej republiky na rok 1994. 
 Rozpočet mesta na rok 1994 bol vo svojich proporciách zostavený ako vyrovnaný 
s príjmami a výdavkami bilancovanými v sume 168.774 tis.Sk. 



 Na základe čerpania rozpočtu mesta na I. polrok 1994 ako aj aktualizáciou 
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bol rozpočet mesta pre rok 1994 upravený a 
schválený v príjmovej a výdavkovej časti v objeme 134.274 tis.Sk. 
 Správa o plnení rozpočtu mesta za rok 1994 bola prejednaná a schválená 
Mestským zastupiteľstvom vo februári 1995. Táto podrobne spracovaná správa 
vysvetľuje plnenie rozpočtu mesta na 37.stranách v textovej časti a na 4 stranách v 
tabuľkovej časti tejto správy. 
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Stav obyvateľstva k 31.12.1994 
 
 Pri porovnaní stavu a pohybu obyvateľstva za posledných 5 rokov nedošlo v roku 
1994 k výrazným zmenám. 
 Oproti roku 1993 bolo v roku 1994 len o 13 občanov menej prihlásených, ale 
odhlásených z pobytu bolo o 94 menej a zomrelých viac o 25. Počet novorodencov sa 
oproti roku 1993 zvýšil o 26. 
 Celkový prírastok obyvateľov mesta v roku 1994 bol 184, teda len o 8 obyvateľov 
viac ako v roku 1993. Za posledných 5 rokov (1990-1994) bol najväčší prírastok 
obyvateľov v roku 1990, a to 311 obyvateľov a najmenší v roku 1992 len 47. 
 
Rok Prihlásení Narodení Prírastok spolu Odhlásení Zomrelí Úbytok 
spolu Prírastok Stav k 31.12. 
1990 661  399  1060   613  136  749 
  +311  25.100 
1991 428  407  835   521  170  691 
  +144  24.852 
1992 460  340  800   606  147  753 
  +47  24.899 
1993 542  280  822   522  124  646 
  +176  25.085 
1994 455  306  761   428  149  577 
  +184  25.269 
 
V rekordnom čase vybudovaný "nový obchodný dom v Šali" 
 
V roku 1994 vyrástla za 8 mesiacov na Hlavnej ulici v Šali vzhľadná budova "nového 
obchodno-obslužného centra". 
 Vybudovala ju súkromná spoločnosť D.G.Consult Šaľa v starej zástavbe tejto 
ulice podľa projektu Jefri Galanta. Stavbu realizovala stavebná firma Meta Nové Zámky. 
 V novom obchodnom dome sa prenajímajú priestory na predajne a na 
poskytovanie služieb. Ponúkajú tu textilné výrobky, obuv a ďalší tovar, ale je tu zriadená 
aj stávková kancelária. 
 Nová poschodová budova skrášľuje starú časť najfrekventovanejšej ulice nášho 
mesta. 
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Počasie v roku 1994 
 
 Predchádzajúcich 6 rokov prinášali mnohé rekordné hodnoty v nameraných 
základných meteorologických javoch. Aj tento 1994. rok nebol bez prekvapení v 
niektorých zaznamenaných hodnotách. 
 Za uplynulých 40. rokov meteorologických pozorovaní bola vo vegetačnom 
období (IV. - IX.mesiac) nameraná najvyššia priemerná teplota vzduchu +17,8°C (ako v 
roku 1992). Mesiac júl mal doteraz nameranú maximálnu priemernú mesačnú teplotu 
vzduchu +23,1°C a august +21,6°C. 
 Najvyššia nameraná denná teplota vzduchu bola 1.augusta 1994, kedy o 14.00 
hodine bola zaznamenaná aj rekordná maximálna teplota +36,7°C.Tento deň bola 
zaznamenaná aj rekordná priemerná denná teplota +27,2°C. 
 V tomto roku bolo aj najviac zaznamenaných tropických dní v roku, a to v júni, júli 
a auguste spolu 58 dní. 
 Vysoké hodnoty boli zistené aj v počte hodín slnečného svitu v letných 
mesiacoch, a to v júni 262 hodín a v júli 311 hodín (druhé najvyššie namerané hodnoty 
za posledných 40 rokov). 
 Prvé jarné mesiace mali výhodnú teplotnú a zrážkovú bilanciu, ale mimoriadne 
vysoké denné teploty v júli a na začiatku augusta mali značne nepriaznivý vplyv na 
poľnohospodárske plodiny zberané v jeseni (kukurica, cukrová repa, zelenina). Úroda 
týchto plodín značne zaostala za priemernými hektárovými výnosmi posledného 
desaťročia. 
 
Ročný chod zrážok, teploty a slnečného svitu v roku 1994 meraný na pozorovacej 
stanici HMÚ v Žihárci 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. Rok 
Zrážky 40,6 11,7 30,6 81,9 86,3 35,1 19,6 71,5 84,5 100,0 42,8
 23,1 627,5 mm                 
Teplota 3,0 1,2 7,9 10,5 15,4 18,9 23,1 21,6 17,2 8,5 5,8
 1,5 11,2°C 
Slnečný svit 73,9 72,0 132,7 176,4 211,1 262,2 311,0 271,0 195,2 129,8 47,4
 43,8 1926,5 hod. 
 
Priemerná teplota vzduchu v °C  za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac) 
 17,8°C 
      za hydrologický rok (XI. - X. mesiac) 
 13,01°C 
      za kalendárny rok (I. - XII. mesiac) 
 11,22°C 
 
Množstvo zrážok v mm   za vegetačné obdobie (IV. - IX. mesiac) 378,7 
mm 
      za hydrologický rok (XI. - X. mesiac) 
 708,2 mm 
      za kalendárny rok (I. - XII. mesiac) 



 627,5 mm 
 
Dĺžka slnečného svitu v hodinách za vegetačné obdobie (IV. - IX.mesiac) 1426,9 hod. 
      za hydrologický rok (XI. - X.mesiac) 
 1908,0 hod. 
      za kalendárny rok (I. - XII. mesiac) 
 1926,5 hod. 
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Mesto získa architektonicky zaujímavý a účelný objekt. 
Začala výstavba modernej tržnice. 
 O potrebe výstavby tržnice rozhodlo mestské zastupiteľstvo už roku 1992. Pre 
nedoriešené majetkoprávne vysporiadanie a nedostatok finančných zdrojov však 
výstavba meškala. 
 Po vyriešení týchto problémov sa  na základe víťazného architektonického 
návrhu Ing.arch.Imricha Pleidela, prikročilo v júli 1994 k výstavbe novej tržnice. 
 Generálnym dodávateľom stavby na základe verejnej súťaže sa stal Hydrostav 
a.s.Šaľa. Podľa uzatvorenej zmluvy bola cena stavby určená na 20,5 mil.Sk. Objekt sa 
bude skladať z troch samostatných častí, z podzemnej, kde bude 48 garáží, z prízemia, 
ktoré poslúži pultovému predaju a z prvého poschodia, kde budú zriadené klasické 
predajne s rôznym sortimentom. 
 Podľa zmluvy má byť objekt daný do užívania v auguste 1995. Do konca 
kalendárneho roka 1994 boli založené základy a vybudovaná väčšia podzemná časť 
stavby. 
 
Na sledovanie emisií, teplôt a vetra zriadená v Šali automatizovaná meracia stanica 
Vo februári 1994 sa v našom meste zriadila prepotrebná moderná meracia stanica na 
pravidelné denné sledovanie znečisťovania ovzdušia, denných teplôt, rýchlosti a smeru 
vetra. 
 Táto meracia stanica bola inštalovaná na popud Mestského úradu v spolupráci s 
Hydrometeorologickým ústavom Bratislava. Stanica bola umiestnená v centre mesta v 
parku medzi kaštielom a vodojemom ZsVAK-u. Stanica pravidelne mesačne 
vyhodnocuje sledované denné pozorovania, ktoré boli zverejňované aj v Šalianskych 
novinách. Prístroje automaticky zaznamenávajú tieto hodnoty: 
SO2 - oxid siričitý (150 ug.m-3)  O3  - ozón (160 ug.m-3) 
NOx - oxidy dusíka (100 ug.m-3) R.V.  - rýchlosť vetra 
CO - oxid uholnatý (5000 ug.m-3) S.V. - smer vetra  
Prach - polietavý prach (150 ug.m-3) Tep. - teplota - priemerná denná 
 
(v zátvorke sú uvedené emisné limity pre priemernú dennú koncentráciu znečisť.látky) 
 
121. 
 
Mestské zastupiteľstvo založilo ku dňu 1.apríla 1994 Mestský bytový podnik ako 
obchodnú spoločnosť s ruč.obm.Šaľa. 
 



Na svojom zasadnutí dňa 24.februára 1994 založilo Mestské zastupiteľstvo s účinnosťou 
od 1.apríla 1994 obchodnú spoločnosť Mestský bytový podnik, ktorého jediným 
spoločníkom je zakladateľ Mesto Šaľa. 
 Súčasne schválilo i jej zakladaciu listinu a zmocnilo primátora mesta, aby ako 
štatutárny orgán mesta vykonával právne úkony potrebné ku vzniku obchodnej 
spoločnosti. 
 V nasledujúcom období roka boli pripravené podkladové materiály pre 
rozhodnutie mestského zastupiteľstva o predaji, cenách, ako i vyčlenení bytov pre 
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. 
 Mestský bytový podnik vykonal formou ankety prieskum záujmu užívateľov bytov 
o ich kúpu. Z ankety vyplynulo, že o kúpu bytov do vlastníctva terajších užívateľov má 
záujem 365 nájomníkov (približne tretina). 
 V prvej etape bolo navrhnutých realizovať predaj 14 obytných domov, s celkovým 
počtom 415 bytov aj s prislúchajúcim podielom spoločných zariadení, častí príslušenstva 
ako aj pozemkov. 
 
Komplexné služby motoristom 
Autorizovaná stanica technickej kontroly 
Majitelia osobných motorových vozidiel v Šali už dlhé roky čakali na zriadenie takejto 
stanice v našom meste. Oproti benzínového čerpadla na Galantskej ceste sa mal 
vybudovať rýchloservis, ale pôvodná súkromná firma pozastavila práce. Až ďalšia firma 
Cartech sa podujala vybudovať komplexné služby motoristom. Uplynulo len niekoľko 
mesiacov a majitelia áut sa v decembri dočkali autorizovanej stanice technickej kontroly, 
jedinej v Galantskom okrese. 
 Firma ju postavila za 13 mil.korún bez minimálnej štátnej dotácie. Na stanici 
denne vybavia 50-60 motoristov. Celý areál úplne dokončia na jar budúceho roka. 
 
122. 
 
Pod záštitou Slovenskej katolíckej charity bola v Šali zriadená "Charitatívna služba v 
rodinách" 
V januári 1994 bola v Šali založená Charitatívna služba v rodinách, ktorá sa nesie v 
duchu prekrásnej myšlienky: "Pamätajme, že svoje šťastie nájde iba ten, kto sa stará o 
šťastie iných". 
 Tieto sociálno-charitatívnu službu vedie u nás reholná sestra Jozefa 
Prívozníková, ktorá predtým pracovala 34 rokov v nemocnici s Šali na pľúcnom 
oddelení. Jej spolupracovníčkami sa stali Alžbeta Hanáková, Eva Matušeková a Ľudmila 
Bujdáková. 
 Nosným programom tejto služby je zlúčenie opatrovateľskej, ošetrovateľskej a 
geriatrickej služby. Starotlivosť je poskytovaná na nemocničnej úrovni, zahŕňa hygienu, 
nákupy, obedy, podávanie liekov a injekcií a komunikácii s občanom. Je to náročná 
služba, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí, čo je pre štát menej nákladnou formou. 
Vyžaduje to však od opatrovateliek nekonečnú trpezlivosť, porozumenie, cit a šľachetné 
srdce. 
 Starostlivosť je poskytovaná najviac 3 hodiny denne najmä chorým, starým, 
opusteným občanom a deťom. Pre nedostatok finančných prostriedkov sú tieto služby 
poskytované zatiaľ len počas pracovného týždňa. 



 V Šali je veľa chorých a opustených ľudí, odkázaných na túto pomoc, ktorá sa od 
januára začala poskytovať. Škoda, že týchto pracovníčok je zatiaľ tak málo. 
 
Rekonštrukcia benzínovej čerpacej stanice vo Veči 
Donedávna jediná "benzínka" vo Veči, postavená ešte v roku 1958 vyžadovala už 
potrebnú generálnu opravu a zmodernizovanie zariadenia. 
 Do realizácie stavby sa podujala šalianska firma Bemesting s.r.o., ktorá 
zrealizovala rekonštrukciu za minimálnu dobu 6 týždňov (od 13.4. - 1.6.1994), pričom sa 
práce uskutočnili počas normálnej prevádzky stanice. 
 Odstránila sa kovová ohrada, čím sa zlepšila viditeľnosť stanice, rozšírili sa aj 
predajné priestory, koncelárie a upravilo sa okolie stanice. 
 Bola to ďalšia stavebná akcia v tomto roku, ktorá značne prispela ku skultúrneniu 
predaja pohonných hmôt a tiež k úprave nevzhľadného okolia tohto navštevovaného 
objektu. 
 
123. 
 
Štvrtý rok činnosti 
Organizácie sociálnej starostlivosti mesta 
V roku 1990 bola Mestským zastupiteľstvom zriadená v našom meste táto príspevková 
organizácia. Jej základným poslaním je prostredníctvom účelových zariadení poskytovať 
sociálne služby obyvateľom mesta v oblasti starostlivosti o rodinu a deti, pre zdravotne 
ťažko postihnutých a starých občanov, pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a 
pre spoločensky neprispôsobivých občanov. 
 Poskytovanie týchto sociálnych služieb zabezpečuje 11 zariadení a 40-členný 
kolektív pracovníkov. Riaditeľom organizácie je Ľubor Gáll. K zariadeniam patria dve 
detské jasle, ústav pre zdravotne postihnuté deti, pomoc osamoteným matkám s deťmi 
vo veku do  3 rokov, štyri kluby dôchodcov, dom s opatrovateľskou službou a ubytovňa 
pre bezdomovcov. 
 Pracovníci tejto organizácie považujú za svoju prvoradú úlohu pomáhať občanom 
mesta odkázaným na sociálnu pomoc pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii, 
pričom úzko spolupracujú s ďalšími organizáciami a jednotlivcami, charitou a s orgánmi 
miestnej štátnej správy. 
 
Fitnesscentrum na Strednom odbornom učilišti chemickom 
 
Od januára 1994 uplynul rok od otvorenia fitnesscentra na učilišti Dusla vo Veči. Pre 
verejnosť je tu v prevádzke posilovňa, sauna a masáže. Pri posilovni je tu aj staršia 
posilovňa zameraná na kulturistiku. Sauna je od začiatku prevádzky najviac využívaná 
najmä v zimnom a jarnom období.  
 V júni tu bol daný do prevádzky pre verejnosť i 25 metrový plavecký bazén s 
hĺbkou 150-190 cm a teplotou vody 27-28°C. Za 8 hodín sa tu vystrieda okolo 100-150 
návštevníkov. V čase prázdnin je navštevovaný hlavne deťmi a ich rodičmi. 
 Športová hala rozmerov 40x20 metrov je v zimnom období využívaná hlavne na 
halový futbal. 
 Priestory vstupného areálu je možné využívať na hranie stolného tenisu. 
 Fitnescentrum je zaradené do programu zdravotníckej a rehabilitačnej 



starostlivosti na Dusle š.p. Šaľa. Poskytuje kvalitné služby a návštevníci odchádzajú 
odtiaľto regenerovaní a oddýchnutí. 
 
124. 
 
 V januári 1994 nastali opäť zmeny vo vedení nášho najväčšieho podniku 
Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ján Ducký odvolal 24.januára 1994 
doterajšieho riaditeľa Dusla š.p. Ing.Pavla Doležela z dôvodu zistených nedostatkov v 
likvidácii materiálu štátneho podniku a poveril dňom 25.januára 1994 riadením š.p.Duslo 
Šaľa RNDr.Jozefa Kollára. 
Po nástupe do funkcie nový riaditeľ podniku uskutočnil zmeny vo vedení podniku a 
vymenoval: 
Ing.Rudolfa Málnásiho do funkcie námestníka úseku ekonomiky, 
Ing.Pavla Krajčiho do funkcie námestníka pre úsek stratégie, 
Ing.Vladimíra Bartoša do funkcie námestníka pre inhibítor navulkanizácie a 
Ing.Karola Embera do funkcie vedúceho divízie chemikálií. 
 
Nový riaditeľ podniku pri svojom nástupe do funkcie uložil realizovať tieto úlohy: 
1. Spracovať ozdravný projekt podniku s cieľom vytvorenia čo najlepšej východiskovej 
základne pre jeho privatizáciu. 
2. Spracovať funkčnosť podniku s cieľom odstránenia prvotnej platobnej neschopnosti. 
3. Vykonať opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť neoprávnenému zníženiu majetkovej 
podstaty podniku. 
 
Vyzval pracovníkov podniku, aby nepodliehali panike. Situácia nie je beznádejná. Je 
potrebné radikálne zmeniť hospodárske výsledky podniku a preto aj mnohé činnosti v 
podniku. 
 Prisľúbil, že nepripustí žiadne masové prepúšťanie, žiadne rozširovanie radov 
nezamestnaných. Spracováva sa už zásadné stanovisko v záležitosti privatizácie 
podniku, ktoré bude prerokované aj s odbormi. 
 
125. 
 
Dňa 13.septembra 1994 bola Fondom národného majetku založená akciová spoločnosť 
Duslo 
Dňa 21.októbra 1994 Rozhodnutím č.192 rozhodol minister hospodárstva Slovenskej 
republiky o zrušení štátneho podniku bez likvidácie dňom 15.októbra 1994. 
 Zrušením podniku a jeho výmazom z obchodného registra k 15.10.1994 končia 
svoju pôsobnosť riadiace orgány štátneho podniku Duslo a ujme sa svojej funkcie 
predstavenstvo a.s. a dozorná rada a.s. 
 Fond národného majetku SR je zatiaľ jediným vlastníkom akcií spoločnosti. Táto 
skutočnosť sa zmení ukončením 2.vlny kupónovej privatizácie. 
 Do predstavenstva akciovej spoločnosti boli zvolení: 
Predseda:  RNDr.Jozef Kollár - generálny riaditeľ a.s.Duslo Šaľa, 
Podpredseda: Ing.Pavel Krajčí - technický námestník generálneho riaditeľa, 
Členovia:  Ing.František Bruckmayer - generálny sekretár Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení, 



   Ing.Rudolf Málnási - ekonomický námestník gen.riaditeľa, 
   Ing.Vladimír Bartoš - obchodný námestník gen.riaditeľa 
   Ing.Karol Ember - vedúci divízie polymérov a 
   Ing.Peter Lehocký - vedúci odboru výskumu a vývoja 
Za výkonného vedúceho spoločnosti predstavenstvo menovalo RNDr.Jozefa Kollára. 
 
V dňoch 19. a 31.10.1994 bola ustanovená aj dozorná rada - orgán spoločnosti s 
najširšou pôsobnosťou kontroly. Jej úlohou je kontrolovať činnosť predstavenstva a 
všetku podnikateľskú činnosť spoločnosti. 
 Dozorná rada má týchto členov: 
Predseda:  Ing.Pavel Karaffa - vedúci odboru priameho predaja a prevodov 
majetku 
Podpredseda: Ing.Štefan Kašička - riaditeľ sekcie chemického a spotrebného 
priemyslu MHSR 
Členovia:  Ing.Pavel Černý - odborný referent koordinačná sekcia FNM SR 
   Ing.Ján Hudák - riaditeľ VÚB Galanta 
   Ing.Emília Lencsésová - vedúca odboru hlavného účtovníka 
   Ing.Emília Kováčová - vedúca vnútropodnikovej banky 
   Ing.Pavol Kerďo - vedúci oddelenia technológie a rozvoja DACH 
 
Na rokovaní 31.10.1994 členovia dozornej rady schválili Štatút a rokovací poriadok 
predstavenstva a.s.Duslo. 
 
126. 
 
Zasadnutie celoslovenského výboru a celoslovenský snem matičiarov v Šali 
Toto významné celonárodné podujatie sa uskutočnilo v našom meste v dňoch 25. a 
26.marca 1994. 
 Celonárodný snem Matice slovenskej v Šali potvrdil, že v tomto meste sa chcú 
ľudia dohodnúť a rozumieť si, a navyše otvárajú svoju pohostinnú náruč ďalším, aby 
sem prišli a sami sa presvedčili o tom, že spolužitie národností môže fungovať úplne 
samozrejme a prirodzene. 
 Šaľa bola na toto významné podujatie dôstojne pripravená a opätovne sa 
zapísala medzi tie mestá Slovenska, ktoré príkladne ukazujú, že aj keď v ňom žijú ľudia 
rôznych národností, hľadajú, čo ich spája a nesnažia sa o zbytočné vyvolávanie 
národnostných konfliktov. 
 Matičiarov srdečne prijali primátor nášho mesta Ing.A.Szabó a prednosta 
Mestského úradu Ing.T.Lovecký. Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej sa za celý 
ústredný výbor MS poďakoval za príkladné prijatie a pohostinnosť a symbolicky ponúkol 
darovaný chlieb všetkým účastníkom a ľuďom dobrej vôle, aby sa vzťahy medzi 
národnosťami len a len zlepšovali. 
 JUDr.P.Škultéty, riaditeľ tlačového a informačného odboru Matice slovenskej 
hodnotil toto podujatie nasledovne: "Vaše mesto sa čoraz viac zapisuje do novodobej 
histórie vďaka množstvu kvalitných akcií, ktoré poriada, a tento snem k takým 
bezpochyby patrí. Maximálna ochota, srdečné slová, spolupráca a pohostinnosť - tak 
veľmi stručne by som mohol charakterizovať prístup vášho mesta k tejto celonárodnej 
akcii". 



 Ako červená niť sa celým rokovaním tiahla problematika Slovákov na juhu, kde 
podľa funkcionárov Matice si štát neplní svoje povinnosti. Búrlivá zavše až emotívne 
ladená diskusia vyústila do záveru, že Slováci chcú s Maďarmi spolunažívať v zhode, 
ale nie na úkor seba samých. Raz a navždy odmietajú pokusy o oživenie 
československej štátnej idey. Žiadali, aby Kancelária prezidenta a predstavitelia štátnej 
moci zverejnili všetky dohody a zmluvy uzavreté s maďarskými politickými subjektmi. 
 Slovensko treba nie upokojovať, ale rozhýbať a rozkývať, povedal Jozef Markuš. 
 
127. 
 
Dňa 15.októbra 1994 oslávilo naše mesto 90.výročie založenia poľnohospodárskeho 
školstva v Šali 
Podľa dostupných archívnych materiálov iniciátorom založenia tejto školy bol miestny 
farár vdp.Juraj Gombár, ktorý v Šali pôsobil 27 rokov. Na čele miestnych roľníkov zašiel 
roku 1904 na vtedajšie Ministerstvo poľnohospodárstva so žiadosťou o zriadenie 
roľníckej školy v Šali. Žiadosti našich občanov bolo vyhovené a boli pridelené aj 
finančné prostriedky na výstavbu učilišťa. Správa Základiny Pázmányovej univerzity 
bezplatne vymerala potrebné pozemky pre zriadenie plánovanej školy. Týmto sa 
uskutočnila šľachetná snaha našich občanov, v ktorej potom pokračoval prvý riaditeľ 
školy A.Šimon, absolvent Agrárnej vysokej školy. V tejto škole sa učili chlapci aj dievčatá 
po ukončení základnej školy a po absolvovaní 3 ročníkov dostávali výučný list. 
 Napriek mnohým reorganizáciám a ťažkostiam sa na tejto škole vyučovalo i 
počas dvoch svetových vojen. Škola učila vždy pre praktický život, i keď bola spočiatku 
všeobecného zamerania, alebo záhradníctvo - ovocinárskeho, neskoršie aj s odborom 
pre  chov koní a jazdcov športového zamerania. 
 Oslavy 90.výročia založenia školy sa konali v kongresovej sále nášho mesta za 
účasti predstaviteľov mesta, zástupcov nadriadených orgánov a pracovníkov školy. Na 
stretnutí prehovoril primátor mesta, riaditeľ školy a delegát nadriadeného orgánu, ktorí 
vysoko vyzdvihli prínos školy nielen pre miestnych roľníkov ale i z celospoločenského 
hľadiska. Úprimnými slovami to vyjadril i najstarší žijúci absolvent školy p.Štefan 
Hatvany, teraz už deväťdesiatnik. Za minulých a terajších pracovníkov školy prehovorili 
v diskusii M.Gáll, Ing.P.Vanek a MUDr.J.Hollý, ktorí vo svojich príspevkoch podali 
zaujímavý prierez činnosti bývalej Majstrovskej školy a terajšieho Stredného 
poľnohospodárskeho učilišťa. 
 Po oficiálnej oslave nasledovala prehliadka areálu školy, maštalí, jazdiarne a 
ostatných objektov a pokračovalo sa posedením vo vynovenom internáte školy. 
 Vďaka a uznanie patrí pracovníkom školy za ich terajšiu činnosť a za vkusný 
bulletin uverejnený k tejto príležitosti v troch rečiach s peknou ilustráciou a hodnotným 
obsahom zhrňujúcim činnosť školy. 
 
128. 
 
Družobné styky pokračujú 
Priatelia z družobného Kuhma opäť v Šali 
Na základe dohodnutého protokolu z oficiálnej návštevy delegácie nášho mesta v 
Kuhme v roku 1993 v dňoch 7.-10.augusta 1994 navštívila Šaľa delegácia družobného 
mesta Kuhmo z Fínska. 



Delegáciu tvorili: 
 Heikki M.Heikkinen  - predseda Mestského zastupiteľstva, 
 Jorma Karjalainen   - tajomník mesta, 
 Anneli Huttunen  - poslankyňa mestského zastupiteľstva a 
 Unto Mentula  - poslanec mestského zastupiteľstva 
Podľa pripraveného programu si členovia družobnej delegácie prehliadli: 
-školské objekty Základnej školy na Sídlisku Váh, Stredné odborné učilište 
poľnohospodárske a Základnú umeleckú školu v Šali, 
-Dom ľudovej architektúry, kostol a kaštieľ v Šali, 
-vodné dielo Kráľovú nad Váhom. 
Podnikli aj malý zájazd do staroslávnej Nitry, kde navštívili hrad a Diecéznu knižnicu, 
kde im hodnotný odborný výklad podal kanoník Dr.Belas o histórii knižnice a mesta 
Nitry. 
 Po prijatí u primátora nášho mesta, za prítomnosti poslancov boli stanovené 
"nové spoločné úlohy" pre nasledujúce obdobie v týchto oblastiach: 
- v ročných cykloch bude pokračovať vzájomná výmena delegácií v počte 4 osôb, s 
predstaviteľmi rôznych oblastí života našich miest (školstva, kultúry, sociálnych vecí, 
ekológie a verejných služieb), 
- reprezentanti oboch miest budú pozývaní na najvýznamnejšie spoločenské podujatia 
usporiadané v oboch mestách, 
- budú sa organizovať vzájomné výmeny detí v jazykových táboroch, 
- štvrťročne sa budú vymieňať písomné informácie o najdôležitejších udalostiach našich 
miest v oblasti politickej, spoločenskej, kultúrnej a športovej, 
- obe naše mestá si budú navzájom vymieňať informácie o podnikateľských aktivitách. 
 Všetky ďalšie doteraz dohodnuté a realizované formy spolupráce zostávajú 
naďalej v platnosti. 
 
129. 
 
Celoslovenská prehliadka detských divadelných súborov "Detská divadelná Šaľa" 30. 
mája až 2.júna 1994 sa v Dome kultúry Chemik uskutočnil 16.ročník Celoslovenskej 
prehliadky divadelných súborov pod názvom "Dieťa o divadle". 
 Počas štyroch dní sa detskému publiku predstavilo 17 súborov z Nitry, D.Kubína, 
Svidníka, Bardejova, Levoče, Rimavskej Soboty, Vranova nad Topľou a Bratislavy. 
Záverečný deň vystúpili aj zahraniční hostia z českého Zlivu a maďarského Szarvašu. 
 Prehliadku otvoril domáci súbor Úsmev pri Základnej škole Sídliska Váh a Domu 
kultúry Chemik s hrou Oheň a voda. Ďalší náš súbor Šálik pri Základnej umeleckej škole 
predviedol hru Filomen a Bonifác. 
 Popri zaujímavých detských predstaveniach prebiehal aj učebnovzdelávací 
program pre seminaristov a tvorcov divadla, kde na rozborových a hodnotiacich 
seminároch sa zaoberali aj kvalitatívnou úrovňou odohratých predstavení. 
 Organizátormi prehliadky boli Národné osvetové centrum Bratislava, Kultúrno-
spoločenská organizácia, Centrum voľného času Lumen, Dom kultúry Chemik - všetci 
zo Šale. 
 
Ďalšie hodnotné podujatie MO Matice slovenskej v Šali "Šaliansky Maťko" 18.marca 
1994 sa uskutočnil v Kongresovej sále Mestského úradu 1.ročník celonárodnej súťaže, 



"Šaliansky Maťko" v prednese slovenských rozprávok, balád, povestí a kolied, ktoré 
doteraz neboli publikované. 
 Na pódiu sa striedali súťažiace deti so svojimi peknými rozprávkami a baladami. 
 Čestným predsedom poroty súťaže bol majster slova a duchovnej kultúry, náš 
popredný umelec "Ladislav Chudík", ktorý vysoko hodnotil úroveň súťaže, ktorá 
poslúžila dobrej veci, lebo vhodne pestovala zrnká a krásy slovenčiny a učila milovať 
svoju materinskú reč. Táto forma, akou bola súťaž, si môžeme zabezpečiť aj budúcich 
profesionálov vo sfére nášho umenia. 
 Súťaž sponzorovali Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, časopis 
Slniečko, Mladé letá a šalianski sponzori firma Bea a firma Bako. 
 V jednotlivých súťažných kategóriách zvíťazili Jana Mareková, Peter Németh a 
Erik Frýdl, žiaci šalianskych základných škôl. 
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Šaľa sa opäť dostala do povedomia občanov Slovenska. Ministerstvo dopravy, spojov a 
verejných prác vypísalo "súťaž o najlepší námet na poštovú známku k Medzinárodnému 
roku rodiny". 
Víťazkou tejto celoslovenskej súťaže sa stala 11-ročná žiačka 2.ročníka Gymnázia v 
Šali-Veči "Zuzana Tóthová". 
Touto nápaditou kresbou nielen že vyhrala celoslovenskú súťaž z 286 prihlásených prác 
z celého Slovenska, ale dostala tým do povedomia Slovenska aj naše mesto a 8-ročné 
šalianske gymnázium. Pod vedením pani učiteľky Ing.Emílie Škublovej sa žiaci 1. a 
2.ročníka gymnázia zúčastnili súťaže v škole s 24 kresbami, z ktorých pani učiteľka 
zaslala na súťaž prácu Zuzky, ktorá aj zvíťazila. 
 Známku s víťazným námetom Zuzky Tóthovej vydala Slovenská pošta v júni 1994 
v hodnote 3,- Sk. 
 
Šíri dobré meno nášho podniku doma i v zahraničí  
"Koncertovanie Duslanky v Nemecku"        
Dychový súbor Duslanka už tri sezóny úspešne predvádza svoje umenie v Spolkovej 
republike Nemecko. 
 22.októbra 1994 rozdávala radosť a dobrú náladu kúpeľným hosťom "v Bad 
Reichenhalle" v Nemecku. Tohoročné účinkovanie sa uskutočnilo pri príležitosti "Sviatku 
zeme" a Sedliackeho jarmoku, ktorý sa každý rok koná v tomto kúpeľnom meste na 
jeseň. 
 Turné súboru pozostávalo z troch vystúpení, a to dvakrát ako promenádny 
koncert pred kúpeľným domom "Bad Luisiana" a raz v prekrásnej koncertnej sále "Kur 
Halle". 
 Vystúpenie nášho súboru odmenili kúpeľní hostia dlhotrvajúcim potleskom a 
početnými gratuláciami. 
 Predstavitelia mesta Bad Reichenhall angažovali náš súbor aj na sezónu 1995. 
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Vianočnú náladu nám spríjemnilo kvalitné vystúpenie "komorného súboru Musa Ludens" 
v rím.-kat.kostole dňa 13.decembra 1994 v programe "Zvestujeme Vám radosť" 



Pod patronátom MO Matice slovenskej sme mali v Šali možnosť vypočuť si v hodinovom 
programe prostredníctvom hudby a poézie staré vianočné spevy z obdobia gotiky, 
renesancie a koledy, ktoré pretrvali v ľudovom podaní podnes. 
 Súbor účinkoval v dobových kostýmoch a hral na kópiách historických hudobných 
nástrojov. 
 Atmosféru sviatkov pokoja a mieru nám priblížil tento vynikajúci súbor, v ktorom 
účinkovala 5-členná rodina Piptových, Štefan Slezák, Igor Pašek a Lucia Máčiková. 
 Finančný výťažok z tohto koncertu bol venovaný pre Nadáciu zdravia - Pro vitae. 
 
V kongresovej sále Mestského úradu v Šali sa uskutočnil "Vianočný benefičný koncert". 
Pod mottom "Pomôžeš ty mne, zajtra ja tebe" zorganizovali 10.decembra 1994 členovia 
kuratórie "Nadácie zdravia - Pro vitae" v Šali pod vedením členky kuratória 
MUDr.Czellárikovej tento hodnotný vianočný koncert. 
 V  dvojhodinovom koncerte sa nám predstavila "operná hviezda Lívia Ághová" 
rodáčka z Kráľovej n.Váhom so svojím hosťom operným spevákom "Eduardom Klezlom" 
a docentkou "Soňou Kresákovou" v klavírnom doprovode. 
 Lívia Ághová s radosťou prijala pozvanie, lebo sa tešila, že môže opäť 
vystupovať v meste, kde navštevovala základnú školu a ľudovú školu umenia. Má už 
bohatú kariéru, účinkovala v opere Slovenského národného divadla v Bratislave v 
Národnom divadle v Prahe, kde je v súčasnosti aj jeho členkou. S úspechom 
koncertovala v Mníchove, Berlíne, Japonsku, Kórey, Hong-Kongu s Českou filharméniou 
a v tomto roku spievala aj na slávnostnom koncerte pápeža Jána Pavla II. vo Vatikáne. 
 Nadácia zdravia - Pro vitae sa v súčasnosti orientuje na podporu sociálne 
odkázaných rodín v Šali, Detského domova v Štrkovci, Slovenskej katolíckej charity v 
Šali, telesne postihnutých v Šali a Detského domova v Okoči. Táto nadácia vznikala v 
Šali r.1992 zo 6 subjektov, ktoré sú aj členmi kuratória (Vodomont Šaľa, Povodie Váhu 
Šaľa, ZsVAK Šaľa a MUDr.Czelláriková, Ing.Psotová a Ing.T.Baran). 
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Raketový modelár Michal Jurina prvý majster sveta zo Slovenska. 
Michal Jurina, majster odborného výcviku Stredného odborného učilišťa, občan nášho 
mesta, reprezentant Slovenska v raketovom modelárstve získal na 10.Majstrovstvách 
sveta modelárov v Poľsku "zlatú medailu v družstvách a bronzovú v jednotlivcoch v 
kategórii S3A raketa-padák". 
Michal Jurina, dnes už 53-ročný rodák z Kapišinej v okrese Svidník, žije v Šali už 28 
rokov a patrí do rodiny pracovníkov Dusla. Raketovému modelárstvu sa venuje už od 
roku 1977. Od roku 1989 špičkove preteká aj so  svojím 17-ročným synom Valterom v 
tomto športe. Je členom Model klubu Duslo Šaľa, ktorý jeho úspešnú činnosť podporuje. 
 Na 10.celosvetových majstrovstvách sveta modelárov v Poľsku v Leszne, ktoré 
prebiehalo od 3.-10.septembra 1994 štartoval za Slovensko spolu s pretekármi 
20.štátov, kde okrem USA, Japonska, Číny, Poľska, Česka a Ruska štartovala 
kompletná svetová špička pretekárov. 
 Zásluhou výborných výkonov spolusúťažiacich pretekárov Slovenska Michala 
Žitňana (z Tren.Teplej) a Jaroslava Marka (z Myjavy) získal v kategórii súťaži družstiev 
pre Slovensko historickú "zlatú medailu". 
 V súťaži jednotlivcov v záverečnom rozlietavaní v 3.kole nalietal 360 sekúnd a 



skončil ako tretí a získal tým cennú "bronzovú medailu". 
 Zisk zlatej a bronzovej medaily Michala Jurinu si zaslúži mimoriadne poďakovanie 
a pozornosť, nakoľko ich dosiahol ako prvý občan nášho mesta v individuálnom štarte 
na svetovom šampionáte. 
 
Šaľania štvrtí na svetových jazdeckých hrách 
 
V dňoch 27.7.-1.8.1994 sa uskutočnili v holandskom Haagu Svetové jazdecké hry v 
6.disciplínach. V disciplíne "voltíž" sa zišlo 20 národov so 60 koňmi, 15 družstvami a 90 
jednotlivcami. Najväčšie nádeje sme vkladali do súťaže skupín (družstiev), avšak slabšia 
známka za voľnú zostavu posunula naše družstvo na celkové "štvrté miesto". V našej 
skupine cvičili: D.Jablonský, J.Karlubík, V.Kosáčová, T.Trakovická, L.Naštická, 
J.Kašubová, J.Križanová, V.Naštický a B.Naštická. 
 Aj napriek 4.priečke je to zatiaľ "najväčší úspech slovenského jazdectva vo 
svete". 
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20.ročník cestného behu 
Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa usporiadal jubilejný 20.ročník cestného behu na 
20 km "Veľká cena Dusla" 
Napriek zlej finančnej situácie sa tento tradičný beh uskutočnil aj v tomto roku. V hlavnej 
kategórii zvíťazil Mojmír Lázníček z Univerzity Mateja Bella Banská Bystrica na druhom 
mieste sa umiestnil Ladislav Findl z BEZ Bratislava a tretí dobehol Atila Barus z UMB 
Banská Bystrica. V tomto behu štartoval aj jeden pretekár z Maďarska (z Várpaloty) 
László Wimmer, ktorý obsadil 10.miesto. 
 V kategórii veteránov zvíťazil Vladimír Varmuža zo Sigmy Hodoním na druhom 
mieste dobehol Vladimír Novák z Baníka Mikulčice a tretí skončil Peter Kypta z Unilaku 
Banská Bystrica. 
 Za 20 ročníkov tohoto tradičného behu, ktorý zakladali nadšenci atletiky v Šali 
pod vedením profesora J.Mutkoviča si toto podujatie získalo široký záujem blízkeho i 
vzdialeného okolia. Ostáva nám už len veriť, že i napriek finančným ťažkostiam 
nezanikne ani v budúcich rokoch. 
 
Šaľania úspešní v obidvoch kolách svetového voltížneho pohára 
 
Veľmi dobré výsledky dosiahli šalianski voltížni jazdci v oboch kolách Svetového 
voltížneho pohára, ktoré sa uskutočnili 1.-3.júla 1994 v rakúskom Ebreichsdorfe a 8.a 
9.júla 1994 v maďarskom Kaposvári. 
 V Rakúsku sa zišlo 90 jednotlivcov a 22 skupín z 15-tich štátov. V tejto náročnej 
dvojkolovej súťaži obsadili naši jazdci 3.miesto. Cvičili pod vedením manželov 
Majdlenových na koni Nero. V tejto kategórii patrilo prvé miesto Rakúsku a druhé 
Švédsku. 
 V Kaposvári súťažilo 10 štátov 55 jednotlivcov a 10 skupín. Skupina zo Slávie 
SOUP Šaľa obsadila 2.miesto. za víťazným tímom zo Švédska. Na 3.mieste skončili 
pretekári z Rakúska. 
 V jednotlivcoch sme mali dvoch mužov vo finále, kde náš Valštýn obsadil 



7.miesto a Zagata 12.miesto. Obaja však získali tým body do Svetového pohára, kde je 
zatiaľ Valštýn na 3.mieste a Zagata na 5.mieste. 
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Naši bežci opäť úspešní 
Na medzinárodnom maratóne v Taliansku 
 
Vďaka dlhoročnej spolupráci a dobrým družobným stykom Dusla a maďarského Pétu 
mohli aj v tomto roku naši reprezentanti už po druhý krát štartovať v talianskom 
Servigliano na populárnom maratónskom podujatí. 
 Maratónska trať svojou dĺžkou (42.195m) a v úmornej +35°C horúčave preverila 
pripravenosť našich vytrvalcov. 
 V konkurencii skoro poltisícky štartujúcich zo 16 štátov obsadil J.Barus (rodák zo 
Šale-Veči) strieborný a F.Lázniček bronzový stupienok (obaja bývalí federálni 
reprezentanti). 
 V kategórii nad 50 rokov vybojoval cenné prvenstvo Ondrej Moťovský, keď v 
záverečnom finiši predstihol dvoch talianskych bežcov. 
 V kategórii nad 40 rokov obsadil náš Ján Tabaček pekné 4.miesto. 
 Naši bežci - vytrvalci prispeli svojimi výsledkami k propagácii Slovenska a nášho 
mesta na medzinárodnom fóre, za čo im patrí obdiv a poďakovanie. 
 
Ďalší občan Šale Majstrom Slovenska v motokáristickom športe 
 
Miroslav Bielik, 33-ročný Šaľan sa stal v sezóne 1994 celkovým majstrom Slovenskej 
republiky v motokáristickom športe v triede ČZ do 125 cm3. 
Jeho "kára" má už svoje roky, lebo na nej jazdí už 7 rokov. Za tento čas stihla vyhrať už 
dvakrát seriál majstrovstiev Slovenska. 
 Tohoročný seriál pretekov mal 6 častí a každý pretek dve jazdy. Uskutočnili sa 
dvakrát v Dunajskej Strede a Trebaticiach, raz v Skalici a Pezinku. 
 Za tohoročné víťazstvo vďačí aj sponzorom: Sehatex Šaľa, Duslo a.s.,Menert 
s.r.o., fi Castrol na Slovensku, fi Bartech, Midop s.r.o.,SOUCH pri a.s.Duslo. 
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Majster Slovenska a reprezentant v kulturistike René Riegel teraz 20-ročný, stal sa v 
najťažšej váhovej kategórii (nad 80 kg) juniorským majstrom Slovenska v kulturistike. 
 Po získaní titulu na majstrovstvách západoslovenského kraja, ktoré sa uskutočnili 
v Hornej Pôtoni, postúpil na majstrovstvá Slovenska do Starej Ľubovne, ktoré sa konali 
15.mája 1994, kde v najťažšej váhovej juniorskej kategórii obsadil 1.miesto a stal sa 
juniorským majstrom Slovenskej republiky pre rok 1994. 
 Po absolvovaní šalianskeho gymnázia odišiel študovať na Hotelovú akadémiu do 
Piešťan. Už od 15.rokov sa venoval tomuto športu, najprv len amatérsky a potom sa ho 
ujal známy tréner, exmajster Slovenska, Marián Čečotka vo svojom materskom klube 
Top 64M Angels v Trnave. 
 Jeho vrcholovým podujatím bude v tomto roku štart na Majstrovstvách sveta vo 
Viľňuse, kde chce úspešne reprezentovať Slovenskú republiku a pokúsiť sa priniesť do 



mesta chémie ďalšiu medailu. 
 V mene obyvateľov nášho mesta držíme Renému Riegelovi palce v jeho ďalšom 
športovom raste a v reprezentovaní nášho mesta a štátu. 
 
Šaľania opäť majstrami Slovenska vo voltýži 
 
V dňoch 18.a 19. júna 1994 sa uskutočnili v Poprade Majstrovstvá Slovenska vo 
voltížnom jazdení, kde štartovalo 120 cvičencov v skupinách, 33 v jednotlivcoch a 12 v 
dvojiciach. 
 Už po 9.-raz zvíťazili cvičenci Slávie SOUP Šaľa v kategórii skupín a stali sa 
majstrami Slovenska. Cvičili na koni Nero pod vedením manželov Majdlenových. 
 V kategórii mužov opäť vyhral Šaľan Pavol Zagata na koni Legál a na 3.mieste sa 
umiestnil tiež náš pretekár David Jablonský. V súťaži dvojíc sa naša dvojica J.Kašubová 
+ V.Kosáčová umiestnila na 3.mieste a získala bronzové medaily. 
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Jeseň 1994 v znamení  volieb 
 
Občania Slovenskej republiky, teda aj nášho mesta, na sklonku roku 1994 boli pozývaní 
trikrát k volebným urnám, a to k: 
 -  parlamentným voľbám - k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré 
sa konali dňa 30.septembra a 1. októbra 1994. 
 - referendu o prijatí zákona o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli 
použité pri dražbách a privatizácii dňa 22.októbra 1994 a 
 - komunálnym voľbám - k voľbám do zastupiteľských orgánov miest a obcí, ktoré 
sa konali 18. a 19. novembra 1994. 
 
Vo všetkých troch prípadoch boli voľby po rganizačnej stránke pripravené na vysokej 
úrovni, občania boli včas informovaní o tom, do ktorých volebných okrskov patria, kedy 
sa voľby uskutočnia a akým spôsobom treba kandidátov voliť. 
 Voľby, ako aj referendum sa v našom meste uskutočnili v 4 volebných obvodoch 
a 18.volebných miestnostiach. Príprava uskutočnenia parlamentných volieb 1994 a 
referenda prebehlo v súlade s úplným znením zákona SNR 80/1990Zb. o voľbách do 
SNR a rozhodnutím prezidenta SR p referende. 
 
Výsledky parlamentných volieb 
 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 30.septembra a 1.októbra 
1994. V našom meste prebehli voľby bez rušivých momentov. 
 Percento účasti našich občanov vo voľbách bolo 67,73% čím sa naše mesto 
zaradilo v rámci okresu medzi obce so slabšou účasťou voličov. 
 Výsledky hlasovania vyjadrené v percentách pre jednotlivé politické strany boli za 
naše mesto nasledovné: 
 1. HZDS   Hnutie za demokratické Slovensko 23,18% 
 2. Maďarská koalícia      18,99% 
 3. Spoločná voľba      14,49% 



 4. Demokratická únia Slovenska    10,86% 
 5. Združenie robotníkov Slovenska   6,34% 
 6. Kresťansko-demokratické hnutie   6,09% 
 7. Slovenská národná strana     5,77% 
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Dňa 22.októbra 1994 sa uskutočnilo prvé všeľudové hlasovanie v dejinách Slovenskej 
republiky referendum, 
ktoré malo rozhodnúť o prijatí zákona o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli 
použité pri dražbách a privatizácii. 
 Iniciátorom referenda bolo Združenie robotníkov Slovenska s podporou Hnutia za 
demokratické Slovensko v parlamente. 
 Ústava Slovenskej republiky jednoznačne deklarovala, že výsledky referenda sú 
platné len vtedy, ak sa doň aktívne zapojí nadpolovičná väčšina voličov. 
 Referendum o praní špinavých peňazí sa však skončilo v našom meste ako aj v 
celej Slovenskej republike uplne inak ako si to v parlamente predstavovali. 
 Výsledky referenda boli v Šali nasledovné: 
Počet oprávnených voličov zapísaných v zozname bolo   17.281 
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 
 a zúčastnili sa hlasovania bolo len     1.616 
Počet platných hlasovacích lístkov      1.574 
Počet neplatných hlasovacích lístkov      41 
Odpovede zúčastnených voličov s platným hlasom :  áno  1.510 
         nie  64 
Percento účasti oprávnených voličov za mesto Šaľa bolo len  9,35% 
 Celoštátna účasť oprávnených voličov na týchto voľbách bola tiež len 19,96%, 
Celková účasť na referende v našom meste ako aj v rámci okresu nedosiahla teda ani 
10%. 
 Pretože sa podmienka 50%-nej účasti na referende nesplnila výsledky referenda 
neboli platné. 
 Ťažko by však bolo hľadať priame súvislosti medzi rozložením politických síl a 
stanoviskom občanov k referendu. 
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V dňoch 18. a 19. novembra 1994 sa v našom meste uskutočnili Komunálne voľby, t.j. 
voľby do zastupiteľských orgánov samosprávy nášho mesta. Boli to už druhé slobodné 
voľby po roku 1989 a v poradí už tretie voľby v krátkom jesennom období roku 1994. V 
týchto komunálnych voľbách bola účasť občanov vyššia ako v predchádzajúcom 
referende, ale nižšia ako v parlamentných voľbách (o 6.773). Nečudo, veď absolvovať v 
poradí už tretie voľby  v krátkom jesennom čase bolo nad ľudské sily. 
 V našom meste sa voľby uskutočnili v 4 volebných obvodoch a v 18. volebných 
miestnostiach. 
 Vo voľbách do mestského zastupiteľstva kandidovalo spolu 127 kandidátov za 
poslancov a 7 kandidátov na post primátora mesta. Podľa straníckej príslušnosti to boli 
kandidáti 9.strán a nezávislí kandidáti. 



 Do zoznamu voličov bolo zapísaných 17.429 občanov nášho mesta. 
 Volieb sa záčastnilo 5.503 oprávnených voličov, čo znamenalo 31,57% účasti 
(iba polovica oproti parlamentným voľbám) 
 Vo voľbách do samosprávy mesta bolo zvolených 31 poslancov z celkového 
počtu až 127 kandidátov a vo voľbách do funkcie primátora bolo možné voliť zo 7 
prihlásených kandidátov. 
 
Členovia nového mestského zastupiteľstva 
1. František Adam  SNS 
2. Štefan Baluška  KSS 
3. MUDr.Igor Bečár  DÚ 
4. Marián Bujdák  KDH 
5. Ivan Braník   DS 
6. Tibor Dubis   DS 
7. Ing.Michal Galbavý NEKA 
8. MUDr.Peter Gejdoš SNS 
9. Juraj Guláš   HZDS 
10. MUDr.Jozef Grell  SDĽ 
11. Gustáv Güll   DS 
12. Ján Hlavatý   SDĽ 
13. MVDr.Ladislav Hlavatý DÚ 
14. MUDr.Svätozár Hikkel SNS 
15. Júlia Hunková  DS 
16. Ing.Jozef Husárik  SNS 
17. Ladislav Jaroš  DS 
18. Mgr.Alena Jaššová  HZDS 
19. Jozef Javurek  SNS 
20. Tibor Karafa  SZS 
21. Katarína Kleštincová HZDS 
22. MUDr.Gabriel Kolozsi KDH 
23. Ing.Ivan Kováč  HZDS 
24. Jozef Körösi   HZDS 
25. Ladislav Košičár  SDĽ 
26. Júlia Latiková  KDH 
27. Stanislav Mešťan  KDH 
28. Karol Mikloš  HZDS 
29. Ing.Helena Psotová SDĽ 
30. MUDr.Ladislav Vnuk HZDS 
31. PaeDr.Michal Vrbovský SNS 
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Počet zvolených poslancov za jednotlivé politické strany 
 
 HZDS Hnutie za demokratické Slovensko  7 poslancov 
 SNS  Slovenská národná strana    6 
 DS  Demokratická strana    5 



 KDH  Kresťansko-demokratické hnutie  4 
 SDĽ  Strana demokratickej ľavice   4 
 DÚ  Demokratická únia     2 
 NEKA Nezávislý kandidát     1 
 SZS  Strana zelených Slovenska   1 
 KSS  Komunistická strana Slovenska   1 
 
Poslanci DÚ - KDH - DS kandidovali na spoločnej kandidátke (11). 
 
Na post primátora sa uchádzalo 7 kandidátov 
 
P.č. Meno a priezvisko  Vek Povolanie  Bydlisko  
 Za stranu  Počet hlasov Poradie 
1. František Adam  55 r. pedagóg riad.ZŠ Šaľa-Veča Bernolákova 3
 SNS-HZDS  1590   2     
2. Ing.Václav Bol  38 r. techn.pracovník Šaľa M.M.Hodžu 6   
NEKA  80   6 
3. František Horváth  58 r. súkr.podnikateľ Šaľa-Veča Dózsova 1618   
NEKA  73   7 
4. Mgr.Alexander Krásny 34 r. riaditeľ s.r.o. Šaľa Letná 3     
NEKA  440   4  
5. Ing.Michal Lužica  48 r. riaditeľ OSC Šaľa Gagarina 23    
NEKA  866   3 
6. Mgr.Július Morávek 56 r.  riaditeľ SOUCH Šaľa 1.mája 1    SDĽ 
  2168   1 
7. RsDr.Ján Rehák  54 r. robotník  Šaľa Kráľovská 26    
KSS   172   5 
         
S počtom 2168 hlasov bol na obdobie rokov 1994-1998 zvolený za primátora mesta 
Šaľa Mgr. Július Morávek. 
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Mgr.Július Morávek, prímátor mesta Šaľa vo volebnom období 1994 - 1998. 
 Narodil sa 6.októbra 1938 v Bratislave. Svoju mladosť prežil na Záhorí v 
Malackách. Tu absolvoval základnú školu a maturoval na gymnáziu roku 1956. 
 Je absolventom Fakulty spločenských vied Vysokej školy pedagogickej v 
Bratislave. Po skončení štúdia roku 1960 nastúpil ako učiteľ na Gymnáziu v Šali, kde 
neskôr pôsobil ako zástupca riaditeľa a riaditeľ školy. 
 V roku 1976 založil v Šali Strednú priemyselnú školu chemickú a postupne ju 
profiloval na komplexnú odbornú školu s celokrajskou pôsobnosťou. Tu pôsobil do roku 
1993. Na základe výberového konania v roku 1993 bol menovaný za vedúceho Inštitútu 
vzdelávania ako komplexného regionálneho vzdelávacieho centra pri š.p.Duslo Šaľa, 
kde riadil 3 stredné školy, vzdelávanie dospelých, rekvalifikačné, jazykové a 
manažérske kurzy. 
 Je ženatý jeho manželka pracuje ako učiteľka na Základnej škole v Tešedíkove. 
Syn Roman je absolventom CHTF SVŠT a pracuje ako súkromný podnikateľ. 



 Mgr.Morávek nie je členom žiadnej strany. Jeho zámermi sú sociálny štát, zdravá 
konkurencia, zlepšenie zamestnanosti rozvoj školstva, bezpečnosť a zdravie občanov, 
čistota a kultúrnosť mesta. 
 
Ing. Ivan Kováč, zástupca primátora mesta Šaľa vo volebnom období 1994-1998. 
 Narodil sa 30.júna 1955 v Nitre. Svoje detstvo prežil vo Veči. Po skončení 
základnej školy študoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave, ktorú 
úspešne ukončil v roku 1974. Potom študoval na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave, 
kde získal titul strojného inžiniera roku 1979. 
 Jeho prvým pracoviskom bolo Duslo, n.p.Šaľa na úseku investičnej výstavby, 
neskôr na úseku personálnej práce a sociálneho rozvoja. V Dusle pracoval 12 rokov. 
Potom od roku 1990 pracoval 2 roky na VD Váh Šaľa. Od roku 1992 pôsobí ako 
súkromný podnikateľ. 
 Otec bol robotníkom, matka učiteľkou. Má dvoch bratov a dve sestry. V roku 1981 
sa oženil a má dve dcéry. 
 V roku 1990 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva za miestnu časť 
Veča a v roku 1994 opätovne zvolený za poslanca a zástupcu primátora. 
 K jeho osobným záľubám patrí šport, ktorému sa venuje vo výbore TJ 
Družstevník vo Veči. 
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Mestská volebná komisia dňa 24.novembra 1994 odovzdala v obradnej sieni mesta 
osvedčenia o zvolení za poslanca a primátora. 
Slávnostné zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 
1994-1998 sa uskutočnilo v kongresovej sále Mestského úradu dňa 1.decembra 1994. 
 Novozvolení poslanci na tomto zasadnutí zložili zákonom predpísaný sľub. 
 
Prvé riadne zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva 
Dňa 20.decembra 1994 sa v kongresovej sále Mestského úradu uskutočnilo prvé riadne 
zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 1994-1998. 
Hlavnými bodmi programu boli voľby poslancov do Mestskej rady a do komisií pri 
Mestskom zastupiteľstve. 
 Za zástupcu primátora mesta pre volebné obdobie 1994-1998 bol zvolený 
Ing.Ivan Kováč zo IV.volebného obvodu Šaľa-Veča (poslanec za HZDS). 
 Do 9-člennej Mestskej rady boli poslancami zvolení: 
 1. František Adam  za SNS 
 2. Jozef Javurek  za SNS 
 3. MUDr.Ladislav Vnuk za HZDS 
 4. Ing.Ivan Kováč  za HZDS - zástupca primátora 
 5. Ing.Helena Psotová za SDĽ 
 6. MUDr.Igor Bečár  za koalíciu DÚ DS KDH 
 7. Marián Bujdák  za koalíciu DÚ DS KDH 
 8. Gustáv Güll   za koalíciu DÚ DS KDH 
 9. Ing.Michal Galbavý nezávislý kandidát 
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Komisie mestského zastupiteľstva 
Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy bolo zriadených 12 komisií pre toto nové 
volebné obdobie  bol počet komisií zredukovaných na 7. 
 Zriadené boli tieto komisie a zvolení boli ich predsedovia: 
1. Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody, kultúrnych pamiatok, vodného a 
lesného hospodárstva a pôdohospodárstva. 
 Predseda komisie: Tibor Karafa 
2. Komisia pre podnikateľskú činnosť, a správu mestských podnikov 
 Predseda komisie: Tibor Dubis 
3. Komisia finančná a pre vysporiadanie nedoplatkov na daniach a miestnych poplatkov 
 Predsedníčka komisie: Ing Helena Psotová 
4. Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy 
 Predseda komisie: Ing. Jozef Husárik 
5. Komisia sociálna a zdravotná 
 Predseda komisie: MUDr. Peter Gejdoš 
6. Komisia rozvoja kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
 Predseda komisie: František Adam 
7. Komisia bytová so subkomisiou na predaj bytov a nebytových priestorov 
 Predseda komisie: Juraj Guláš 
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Kronika mesta Šaľa za rok 1994 bola zostavená na základe najdôležitejších a 
hodnoverných údajov z udalostí nášho mesta v roku 1994. Obsahuje 31 ručne písaných 
strán, od čísla strany 113 po stranu 143. Kroniku zostavil a napísal: Peter Bošňák 
kronikár mesta 
 
Zápisy v kronike mesta za rok 1994 boli prečítané a schválené na zasadnutí Rady 
Mestského zastupiteľstva dňa 1995 
Podpisy členov rady: 
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Rok 1995 
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Úvodom do roku 1995 
Rok 1995 bol prvým rokom štvorročného obdobia novozvolenej mestskej samosprávy. 
 Po konštituovaní samosprávnych orgánov boli novelizované základné dokumenty 
mesta: Štatút mesta, rokovací poriadok, pracovný poriadok a organizačný poriadok. 
 Dňa 7.septembra 1995 mestské zastupiteľstvo uznesením č.8/1995 schválilo 
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a hlavné úlohy do konca roka 1998. 
 Tento dokument stanovil základné úlohy jednotlivých oblastí života mesta, podal 
stručnú analýzu súčasného stavu a určil časový harmonogram riešenia hlavných úloh do 
konca roka 1998. 



 Koncepcia stanovila tieto základné oblasti rozvoja mesta: 
 
Územný rozvoj mesta        Rozvoj 
kultúry, vzdelávania a športu 
Investičný rozvoj mesta         Sociálna 
starostlivosť  
Organizácia dopravy        Verejno-
prospešné činnosti 
Ochrana životného a prírodného prostredia     Ochrana a 
bezpečnosť osôb a majetku 
Správa majetku mesta       
 Podnikateľská činnosť mesta 
Zásobovanie, rozvoj obchodu, služieb a súkromného podnikania  
 
 Predmetom koncepcie rozvoja bolo riešenie najmä územno-technických aspektov 
rozvoja mesta, a to: 
rozvoj urbanistickej štruktúry mesta, 
rozvoj štruktúry obyvateľstva a bytového fondu, 
rozvoj hospodársko-ekonomickej základne, 
princípy ochrany a tvorby životného prostredia, 
riešenie dopravných systémov, 
riešenie zdrojov a rozvodov technickej infraštruktúry a návrh sústavy intervencií na 
území mesta. 
 
 V tejto koncepcii boli stanovené aj hlavné investičné akcie na roky 1995-1998 s 
odhadom predpokladaných investičných nákladov na roky 1995-1998 a so zdrojmi ich 
krytia. Sem boli zahrnuté tieto najdôležitejšie plánované akcie: Nová čistiareň 
odpadových vôd, budovanie kanalizácie vo Veči, rozvody stredno-tlakového plynu, 
plynofikácia dvoch kotolní, rekonštrukcia miestnych komunikácií, elektrických sietí, 
vodovodnej a kanalizačnej siete, budovanie skládky komunálneho odpadu a etapovité 
budovanie pešej zóny v meste. 
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Štatút mesta Šale 
 
Uznesením č.3/1995-MsZ, bol dňa 2.februára 1995 schválený Štatút mesta Šale, ktorý 
nadobudol účinnosť 17.februára 1995. 
 Štatút mesta Šale upravuje podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti 
orgánov samosprávy mesta, zriaďovania a právomocí mestského zastupiteľstva, 
hlasovanie obyvateľov mesta, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie mesta, 
povinnosti a oprávnenia poslancov, postavenie a oprávnenie výborov mestských častí, 
symboly mesta a spôsob udeľovania čestného občianstva mesta a vyznamenaní. 
 Tento štatút bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a vytlačený knižne na formáte 
A na 44 stranách. Obsahuje IX hláv a 49 kapitol. 
Hlava: I. Postavenie mesta (1.-3.kap.) 
 II. Samospráva mesta (4.-6.kap.) 



 III. Orgány mesta (7.-17.kap.) 
 IV. Poslanci mestského zastupiteľstva (18.-20.kap.) 
 V. Výbory v mestských častiach (22.-26.kap.) 
 VI. Majetok mesta (27.-37.kap.) 
 VII. Symboly mesta, čestné občianstvo mesta, mestské ceny a vyznamenania, 
kronika mesta (38.-41.kap.) 
 VIII. Spoločné ustanovenia (42.-48.kap.) 
 IX. Prechodné a záverečné ustanovenia (49.kap.) 
  
 Zmeny a doplňovanie štatútu môže uskutočniť mestské zastupiteľstvo iba na 
návrh trojpätinovej väčšiny všetkých svojich poslancov. 
 
Koncepcia rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a hlavné úlohy do konca roka 1998 
 
Tento dokument prejednávalo mestské zastupiteľstvo 8.júna 1995 na svojom riadnom 
zasadnutí a po doplnení ho schválilo dňa 7. septembra 1995. 
 Program koncepcie rozvoja mesta bol vypracovaný v súlade so schváleným 
územným plánom mesta a potrebami občanov. Je orientovaný na všetky oblasti života 
nášho mesta a vyjadruje zámery samosprávy mesta ako aj záujmy podnikateľských 
subjektov. Za hlavné priority považuje proporcionálny rozvoj jednotlivých oblastí, 
predovšetkým však riešenie čističky odpadových vôd, skládky komunálneho odpadu, 
plynofikáciu kotolní, budovanie kanalizácie a obnovenie bytovej výstavby. 
 Predmetom koncepcie bolo riešiť najmä územno-technické aspekty mesta, ktoré 
sa zameriavajú na urbanistickú štruktúru mesta, rozvoj štruktúry obyvateľstva a 
bytového fondu, rozvoj hospodársko-ekonomickej základne, na princípy ochrany a 
tvorby životného prostredia, riešenie dopravných systémov, zdrojov a rozvodov 
technickej infraštruktúry a návrhu sústavy intervencií na území mesta. 
 Táto štúdia sa skladá zo IV.hláv a 11 kapitol, ktoré podrobne rozpracovávajú 
navrhované zámery rozvoja nášho mesta do konca roka 1998. Zameraná je na základné 
úlohy, stručnú analýzu súčasného stavu a na časový harmonogram riešenia hlavných 
úloh do konca roka 1998. 
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Významné stavebné akcie mesta v roku 1995 
 
K najdôležitejším investičným akciám nášho mesta v roku 1995 patrili tieto uskutočnené 
investície: 
 
1. Príprava realizácie čistiarne odpadových vôd a vydanie stavebného povolenia pre 
prvú etapu výstavby. Celkový finančný objem stavby predstavuje 34 miliónov Sk pre rok 
1996. 
2. Plynofikácia kotolne CK 32 na Orechovej ulici uskutočnená v septembri 1995 v 
investíciách vo výške 20 miliónov Sk. Súčasne bola odstavená kotolňa na pevné palivá 
CK 33 na Jesenského ulici. 
3. Novostavba polyfunkčného trhoviska  vo finančnom objeme 20 miliónov Sk bola 
skolaudovaná a odovzdaná do úžívania v decembri 1995. 



4. Druhá etapa budovania kanalizačného zberača na ulici Dózsovej vo Veči bola 
odovzdaná do užívania v decembri 1995. S touto stavbou súviselo aj vybudovanie 
pevného cestného povrchu. Stavba mala hodnotu 7,2 mil.Sk. 
5. Rekonštrukcia a výstavba rozvodu stredotlakového plynu na uliciach Školská, Dolná, 
Orechová a Štúrova ku Slobodárni nemocnice. Táto akcia bola financovaná formou 
združených finančných prostriedkov so Slovenským plynárenským podnikom Bratislava. 
V tejto akcii bola vybudovaná aj nová regulačná plynová stanica na Školskej ulici. Na 
nový rozvod plynu boli potom napojené objekty gymnázia na Školskej ulici, kotolňa na 
Kukučinovej ulici, Hotel Centrál a obchodné stredisko a budova bývalého Okresného 
úradu na Hlavnej ulici. Táto dôležitá akcia bola ukončená v septembri 1995. 
6. V októbri 1995 bola odstavená skládka tuhých komunálnych odpadov pri osade 
Hetmín a započatá asanácia tejto nevyhovujúcej skládky. Odpady z mesta sa od 
októbra 1995 začali vyvážať na skládku LOBE firmy Slovakia do Pustých Sadov. 
 
Drobné akcie uskutočnené v rámci finančnej kapitoly Výstavby miest a obcí: 
 
1. Vybudovanie komunikácii, osvetlenia, rozvodu vody a oprava strechy Domu smútku v 
novej časti Mestského cintorína v Šali. 
2. Vybudovanie autobusovej zastávky pri Židovskom cintoríne vo Veči. 
3. Rekonštrukcia a výstavba pevných chodníkov za Nákupným strediskom. 
4. Oprava a budovanie chodníkov na uliciach Hlboká, Diakovská cesta a Horná ulica. 
5. Rekonštrukcia mestských komunikácii vo Veči na uliciach Nivy, Trnovecká a 
Pribinovo námestie. 
6. Rekonštrukcia vodovodu na uliciach Budovateľská a Kukučínova. 
7. Započatie vydláždenia nádvoria kaštieľa. 
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Rozpočet mesta v roku 1995 
 
Rozpočet príjmov na rok 1995 v tis.Sk      Plán 
 Plnenie  % plnenia 
A Miestne poplatky - Dane a poplatky spolu     15818 
 13600   86,0 
B Výnosy z majetku mesta spolu       32409 
 26134   80,6 
C Podiely na príjmoch štátneho rozpočtu spolu    23500 
 25802   109,8 
D Ostatné príjmy spolu        11071 
 8373   75,6 
 Vlastné rozpočtové príjmy spolu      82798 
 73909   89,2 
 - úver           3000 
 3000   100,0 
 - združené prostriedky        3000 
 - dotácie          3500 
 900   25,7 



 Ostatné príjmy spolu        9500 
 3900   41,0 
 
 Príjmy spolu         92298 
 77809   84,3 
 
Rozpočet výdavkov k 31.12.1995 
 Investičné výdavky v tis.Sk       Plán 
 Čerpanie  % čerpania 
I. Kultúra spolu         647 
 604   93,3 
II. Vodné hospodárstvo (artézske studne)     600 
 554   92,3 
III. Úprava a údržba miestnych komunikácii     1135 
 1076   94,8 
IV. Mestská polícia         2094 
 2018   96,4 
   mzdy         2661 
 2654   99,7 
   ostatné osobné náklady      4 
 3   75,0 
V. Požiarna ochrana         150 
 148   98,6 
VI. Školenie pracovníkov Mestského úradu     65 
 64   98,5 
     Mestskej polície     201 
 211   104,9 
VII. Príspevkové organizácie spolu       7740 
 7397   95,6 
VIII. Jednorázová sociálna výpomoc       600 
 447   74,5 
IX. Komunálne činnosti spolu       8517 
 7780   91,3 
X. Ochrana životného prostredia spolu      3167 
 2949   93,1 
XI. Odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva    25 
 18   72,0 
            700 
 543   77,5 
XII. Mestský úrad - spolu        4373 
 3772   86,2 
XIII. Mzdové prostriedky - spolu       4045 
 4028   99,5 
XIV. Údržba a prevádzka čistiarne odpadových vôd    1818 
 1713   94,2 
XV. Výstavba miest a obcí - štúdie, projekty a pod.    6827 
 7989   117,0 



XVI. Dom kultúry          2625 
 2418   94,8 
XVII. Splácanie úveru a úrokov        2900 
 2900   100,0 
XVIII.Príspevky pre fyzické a právnické osoby     1500 
 1143   76,2 
XIX. Ostatné výdavky         700 
 673   96,1 
Neinvestičné výdavky spolu        53094 
 51100   96,2 
 
149. 
 
Investičné výdavky  v tis.Sk        Plán 
 Čerpanie  % plnenia 
I. Čistička odpadových vôd - vyvolané náklady    800 
 894   111,7 
II. Kanalizačný zberač         5010 
 3137   62,6 
III. Skládka tuhého komunálneho odpadu      351 
 119   33,9 
IV. Nákup hmotných investícii       1979 
 298   15,1 
V. Plynofikácia          9507 
 6112   64,2 
VI. Tržnica          12650 
 8084   63,9 
VII. IBV Orechová ul.         137 
 138   100,7 
VIII. Rekonštrukcia strednotlakového rozvodu plynu    7500 
 3154   42,0 
IX. Agátova ul.          550 
 303   55,0 
X. Nákup akcií v Prvej komunálnej banke       
 100 
Investičné výdavky spolu         39204 
 22339   56,9 
Výdavky spolu          92298 
 73439   79,5 
 
Od plnenia príjmovej časti rozpočtu, ktorá bola naplnená na 84,3% sa odvíjalo aj plnenie 
výdavkov, ktoré boli splnené na 79,5%. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je zostatok 
na účte, čo je prebytok hospodárenia za rok 1995 vo výške 4370 tis.Sk. 
 Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 77809 tis. Sk čím vznikol sklz oproti plánu 
14489 tis.Sk. Nenaplnenie rozpočtu bolo hlavne v položkách rizikových ako boli: miestne 
poplatky s nedoplatkom 905 tis.Sk, výnosy z predaja majetku mesta s nedoplatkom 
5014 tis.Sk, nedoplatky na nájomnom 952 tis.Sk, zmenou výšky plánovaného príspevku 



od Mestského bytového podniku zo 4mil.Sk na 1,4 mil.Sk (sklz 2,6mil.Sk) a plánované 
združené prostriedky 3 mil.Sk sa stali neaktuálne. 
 Plánovaná dotácia v príjmovej časti vo výške 3,5 mil.Sk bola poskytnutá len vo 
výške 900 tis.Sk, čím vznikol sklz 2,6 mil.Sk. Súhrn všetkých nedoplatkov 15071 tis.Sk 
bol viac ako sklz vykazovaný oproti rozpočtu. Tento rozdiel bol spôsobený v prekročení 
položky správnych poplatkov a príjmov z podielových daní. 
 Nesplnenie uvedených príjmov bolo potom smerodatné pri uvoľňovaní 
prostriedkov  vo výdavkových položkách rozpočtu. 
 
Stav obyvateľstva mesta v roku 1995 
 
Stav obyvateľstva k 1.1.1995   25.269 
Narodených      262 
Prisťahovaných     350 
Prírastok spolu     + 612 
Zomrelých      135 
Odsťahovaných     440 
Úbytok spolu     - 575 
Prírastok za rok 1995    + 37 
Stav obyvateľstva k 31.12.1995   25.306 
 
Celkový prírastok obyvateľov mesta v roku 1995 bol za posledných 6 rokov najnižší, iba 
37 obyvateľov. Menej bolo narodených i prisťahovaných. Počet odsťahovaných 
obyvateľov bol o 90 viac ako v roku 1994. 
 
150. 
 
Počasie v roku 1995 
 
Výsledky meteorologických pozorovaní v roku 1995 sme čerpali z kompletných 
záznamov pozorovacej stanice SHMÚ v Žihárci (vzdialenej 8 km od Šale), zo záznamov 
automatickej pozorovacej stanice SHMÚ v Šali (za kaštieľom) a z merania zrážok na 
Roľníckom družstve Šaľa - v osade Hetmín. 
 Rok 1995 sa vyznačoval veľmi miernou zimou, horúcim - tropickým letom a 
pomerne studeným a daždivým septembrom. 
 Namerané hodnoty teplôt a slnečného svitu vo vegetačnom období (IV.-
IX.mesiac) boli oproti roku 1994 o niečo nižšie, kým množstvo zrážok bolo o málo viac 
napriek tomu, že v júli takmer nepršalo, ale v auguste potom napadlo v Šali až 114,4 
mm dažďa a v septembri 75,1 mm. 
 Najnižšia priemerná denná teplota bola nameraná v Šali 29.decembra 1995 a to 
len -9,7°C a v Žihárci -11,4°C. Priemerné mesačné teploty v januári klesli len na -0,7°C 
a február mal už +5,2°C. 
 Najvyššia priemerná denná teplota bola zistená v Šali 12.júla 1995, a to +27,2°C 
a v Žihárci 13.júla +26,9°C. 
 Najteplejší deň roka s priemernou dennou teplotou +27,2°C bol v Šali dňa 12.júla 
1995 a v Žihárci +26,9°C dňa 13.júla 1995. 
 Najnižšia nameraná teplota o 7,00 hodine ráno bola 15.januára 1995, a to -



15,8°C a 29.decembra -15,0°C. 
 Najvyššia nameraná teplota o 14,00 hodine bola 12.júla 1995 +34,3°C a 22.júla 
1995 +34,1°C. 
 
Ročný chod zrážok, teploty a slnečného svitu v kalendárnom roku 1995 meraný na 
pozorovacej stanici SHMÚ v Žihárci 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. Rok 
zrážky 30,6 39,9 58,2 78,8 46,6 94,5 5,1 75,4 87,5 2,0 41,8 76,0
 636,4 
teplota -1,1 4,8 4,3 10,6 14,9 17,6 22,8 19,6 14,2 11,0 2,6
 -0,4 10,0 
slnečný svit 54,0 84,9 123,9 165,3 227,9 204,2 327,8 227,3 137,6 154,8 43,4
 23,3 1774,4 
 
Ročný chod zrážok a teploty v kal.roku 1995 meraný na automatickej pozorovacej 
stanici SHMÚ v Šali (teploty) a na hospodárskom dvore Roľ.družstva v Šali na osade 
Hetmín (zrážky) 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. Rok 
zrážky 22,7 38,8 49,8 71,5 45,0 92,2 - 114,4 75,1 4,8 14,0 56,5
 584,8 
teplota -0,7 5,2 4,6 11,3 15,3 18,3 24,1 20,4 14,6 11,8 2,6
 0,1 10,6 
 
151. 
             
 v Žihárci  v Šali 
Priemerná teplota vzduchu v °C  za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac)  
 16,6   17,3 
      za hydrologický rok (XI.-X.mesiac)  
 10,5   11,0 
      za kalendárny rok (I.-XII.mesiac)  
 10,0   10,6 
 
Množstvo zrážok v mm   za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac)  
 387,9   398,2 
      za hydrologický rok (XI.-X.mesiac)  
 384,5   580,2 
      za kalendárny rok (I.-XII.mesiac)  
 636,4   584,8 
 
Slnečný svit v hodinách   za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac)  
 1290,1  - 
      za hydrologický rok (XI.-X.mesiac)  
 1798,9  - 
      za kalendárny rok (I.-XII.mesiac)  



 1774,4  - 
 
Výsledky merania koncentrácií znečisťujúcich látok 
Od roku 1994 sa v našom meste zisťuje aj denná, polhodinová a osemhodinová 
koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší. Meranie sa zameriava na polietavý prach, 
oxid siričitý, oxidy dusíka oxid uhoľnatý a ozón. 
 V roku 1995 nastalo prekročenie koncentrácií: 
- u polietavého prachu  dňa 16.januára 1995, kedy bola denná koncentrácia 159 
m/m3 (limit 150 mg/m3) 
    dňa 3. augusta 1995, kedy bola denná koncentrácia 655 
m/m3 
- u oxidov dusíka - NOx nastalo prekročenie dennej koncentrácie dňa 26. októbra 1995 
106m/m3 (limit 100 mg/m3) 
- u maximálnych 30-minútových koncentrácií  boli prekročené hodnoty dňa: 
 11.marca 1995 - 382 mg/m3 
           
 10.októbra 1995  - 253 
           
 26.októbra 1995 - 769 
           
 28.novembra1995 - 254 
           
 15.decembra 1995 - 203 
           
 29.decembra 1995 - 218 
            limit je 
u 30 min.konc. 200m/m3 
U oxidu siričitého - SO2, oxidu uhoľnatého - CO a ozónu - O3 nedošlo v priebehu roka 
1995 k prekročeniu limitov v koncentráciách. 
 
Z fenologických pozorovaní 
Začiatok jarných poľných prác v roku 1995: príprava pôdy začala 9.marca 1995 
začiatok siatia obilovín: jarný jačmeň  11.marca 
    cukrová repa 7.apríl 
    kukurica  20.apríl 
zber úrody   pšenica  12.júla 
    jačmeň  19.júla 
    cukrovka  2.októbra 
    kukurica  23.októbra 
priemerné hektárové výnosy: ozimná pšenica 5,6 t/ha, jarný jačmeň 3,6 t/ha, cukrová 
repa 41,0 t/ha, kukurica 5,2 t/ha, hrozno 7t/ha 
Napriaznivé vplyvy boli najmä rozsiahle podmáčané plochy v južnej časti katastrov a 
premnoženie hrabošov poľných. 
 
152. 
 
Dlho sme čakali na nový zákon o ochrane prírody a krajiny 



 
Od 1.januára 1995 nadobudol účinnosť dlho očakávaný nový zákon č.287/94 o ochrane 
prírody a krajiny. 
 Z tohto zákona vyplýva pre každého občana nášho štátu účinno chrániť prírodu a 
krajinu, starať sa o jeho obnovu a dodržiavanie všetkých zásad ochrany. 
 Podľa uverejneného zákona je zakázané na trhu predávať a obchodovať so 
všetkými voľne rastúcimi rastlinami v prírode. Tento zákaz platí pre snežienku, fialku, 
konvalinky, jahňady vŕby (bahniatka), kavyľ, veternicu, hlaváčiky, gypsomilku, bleduľu a 
ďalšiu druhy, ktoré v našom regióne sa vyskytujú len sporadicky. Zakázané je zabíjať a 
odchytávať živočíchy, strieľať do vtákov vzduchovkami a prakmi, vystreľovať hniezda 
vtákov, vyberať mláďatá z hniezd, chovať doma dravce a sovy, zabíjať žaby, jašterice a 
hady, loviť ryby a poľovnú zver nepovolenými spôsobmi. 
 Zakázané je ďalej poškodzovať, rúbať a ničiť dreviny - stromy a kroviny. Vlastník 
pozemku, na ktorom stromy alebo kroviny rastú, je povinný sa o ne starať. Na výrub 
stromov je potrebný súhlas obvodného úradu životného prostredia.  
 Zo zákona vyplýva pre chovateľov cudzokrajných vtákov a chránených rastlín 
povinnosť registrácie. 
 Za porušenie tohto zákona bude od 1.januára 1995 uplatňovať obvodný (okresný) 
úrad životného prostredia sankcie podľa platných zákonov a fyzickej osoby až do výšky 
20.000,-Sk, u právnickej osoby až do výšky 500.000,-Sk. 
 Toľko z niektorých paragrafov tohto zákona. Hlavnou úlohou však bude vnášať 
do praxe všetky jeho princípy, oboznámiť s nimi naše obyvateľstvo a prísne vyžadovať 
jeho každodenné dodržiavanie. Príroda a krajina nášho značne narušeného životného 
prostredia už dlho čakala na tento zákon, ktorý pod dlhých rokoch zanedbávania 
konečne dáva perspektívu postupného riešenia množstva negatívnych javov minulého 
obdobia i terajšieho prerodu hospodárstva našej krajiny. 
 
153. 
 
Nové polyfunkčné mestské trhovisko 
 Najväčšou ukončenou stavbou v roku 1995 bola v Šali na ulici SNP (Sídlisku Váh 
I.) stavba polyfunkčného trhoviska. 
 Investorom tejto stavby bol Mestský úrad v Šali. Investorsko-architektonický 
konkurz vyhrala Architektonická kancelária Ing.arch.Imricha Pleidela v Šali. Stavebné 
práce dodávateľským úverom zrealizoval Odštepný závod Hydrostavu v Šali za 
pomerne krátky čas od augusta 1994 do 15.decembra 1995, kedy bola stavba 
odovzdaná do užívania. 
 Impozantná stavba predstavuje viacúčelový objekt, kde sa v suteréne nachádza 
48 garážových boxov. Na zvýšenom prízemí, pavlači a poschodí bolo vytvorené miesto 
pre vyše 200 pultových stánkov a  voľného predaja. Sú tu aj uzavreté obchodné 
miestnosti pre deväť prevádzkových jednotiek - obchodných a služobných. Tieto 
miestnosti sú vykurované podlahovým kúrením. 
 Hodnota budovy predstavuje vo financiách 19.779.000 Sk, príjazdná komunikácia 
620.000 Sk a vonkajšie osvetlenie 350.000Sk. Spolu je celková hodnota diela 20.749 
tisíc Sk. 
 Celkový komplex trhoviska vytvoril zárodok ďalšej novej urbanistickej zóny, ktorá 
bude pokračovať až po hrádzu rieky Váh. Vhodným spôsobom sa myslelo aj na 



dopravné napojenie ciest k novému trhovisku z Váhovej a Nešporovej ulice. 
 Nové polyfunkčné trhovisko v Šali sa stalo pekným reprezentačným stánkom 
drobných podnikateľov a obchodníkov z nášho regiónu, ktorí si to naozaj zaslúžili. Ešte 
v decembri otvorili svoje predajne v 5.obchodných miestnostiach, a to Drogériu fi.Majer, 
Zelovoc MAAD fi.L.Máhra, Sport trend R.Palatického, MIK mäsopredajňa fi.D.Irsáka a 
Rokka - textil. 
 
V zóne Orechová II. začala výstavba novej vilovej štvrte. 
V rámci schváleného územnoplánovacieho dokumentu mesta sa začala výstavba 
štyroch kompaktných rodinných domov v priestore novej štvrte na lokalite Orechovej 
ulice II. S realizáciou výstavby sa začalo v mesiaci a do konca tohto roka tu vyrástla už 
aj hrubá stavba týchto štyroch rodinných domov, ktoré majú byť ukončené  v roku 1996. 
 Mesto pripravuje v tejto lokalite vytvoriť ešte ďalších 8 parciel pri vybudovanej 
novej komunikácii. Z nich 4 parcely pre voľnú architektúru s regulatívnymi výškovými a 
štýlovými zásadami a 4 parcely pre izolovanú zástavbu s voľnou regulovanou 
architektúrou. 
 Po ukončení plynofikácie objektu centrálnej kotolne v roku 1995 má už aj tento 
stavebný priestor vhodnú polohu aj z hľadiska zdravotných kritérii. 
 
154. 
 
Mesto rieši problémy s odpadmi 
 V záujme zabezpečenia čistoty mesta a zabránenia nelegálnych skládok 
uskutočnil Mestský úrad v Šali v tomto roku niekoľko konkrétnych opatrení o spôsoboch 
nakladania s odpadmi. 
 Dňom 21.augusta 1995 sa začal v meste zber kompostovateľného odpadu na 
novozriadenom pracovisku Recykly s.r.o. na Orechovej ulici v areáli bývalého 
Roľníckeho družstva. Tu sa tento odpad začal bezplatne preberať od občanov v 
pracovných dňoch ako aj v sobotu a nedeľu. Občania mesta boli vyzvaní, aby vytriedený 
kompostovateľný odpad neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú 
rozmiestnené v jednotlivých lokalitách mesta, ale odvážali ho na pracovisko Recykly. 
 Napriek tomu od 1.decembra 1995 musel Mestský úrad stiahnuť zneužívané na 
ukladanie všetkých druhov odpadov prevažne komunálnych ako aj stavebných. 
 Občania mesta boli upozornení, že v lokalite Recykly majú možnosť bezplatne 
umiestňovať vyseparované odpady podľa druhov. Týmto sa chcelo zabrániť porušovaniu 
záväzných predpisov a zakladaniu nelegálnych skládok, ktoré spôsobovali devastáciu 
nášho bezprostredného životného a obytného prostredia. 
 U tých odpadov, ktoré nie je možné zneškodniť bežným uložením v zberných 
nádobách (110l a 1100l) a ktoré občania nemajú možnosť dopraviť do Recykly, mohli si 
odvoz odpadu objednať priamo u tejto firmy. 
 Toto nariadenie mnohí občania pochopili, ale ešte stále sa našli aj takí, ktorí svoj 
odpad naďalej vyvážali na bývalé miesta uloženia veľkoobjemových kontajnerov, ktoré 
však medzitým boli odtiaľ odstránené. 
 V záujme úplného doriešenia problémov s odpadmi vyhlásilo mesto v novembri 
1995 v súlade s Obchodným zákonníkom verejnú súťaž na komplexnú realizáciu 
separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Šaľa, ktorá sa začala v novembri 
1995 a ukončí sa 30.mája 1996. 



 
Firma Recykla s.r.o. pomáha riešiť problémy s odpadmi v meste 
 
Nová firma Recykla s.r.o. v Šali so sídlom na Orechovej ulici začala v druhom štvrťroku 
účinne riešiť vleklé problémy s odpadmi v našom meste. Vychádza v ústrety súkromným 
pôvodcom stavebného odpadu, čím rieši aj zamedzovanie nelegálnemu ukladaniu 
odpadov. Účinným recyklačným zariadením spracováva nekontaminovaný stavebný 
odpad - betón, železobetón, asfalt, murivovú suť, prírodný kameň na následné využitie 
na podložie a prestavbu ciest a na spevnenie poľných ciest. 
 Firma rozšírila svoje služby aj na odvoz stavebného odpadu s možnosťou 
nakládky, na zemné práce a dopravné služby. 
 
155. 
 
Predstavitelia nášho mesta u priateľov vo Fínsku 
 
 Pri príležitosti 10.výročia udelenia štatútu fínskemu mestu Kuhmo a príchodu 
Nového roka, pozvali predstavitelia nášho družobného mesta aj našu delegáciu. 
 Návštevy sa zúčastnili Mgr.Július Morávek, primátor mesta a poslanci mestského 
zastupiteľstva MUDr.Jozef Grell, MUDr.Svätozár Hikkel, Mgr.Gustáv Güll a Janka 
Ondrušková, vedúca sekretárka primátora. 
 V Kuhme sa stretli aj s ďalšími predstaviteľmi ich družobných miest, ktorí boli 
pozvaní z Maďarska (z Oroszlányu), Ruska a Švédska. Našej delegácii sa najviac 
venovali tajomník mestského úradu Jorma Karjalainen a Heiki Heikkinen, predseda 
mestskej rady. 
 Naši hostitelia sa postarali o zaujímavý program. V rázovitom kultúrnom dome 
sme vzhliadli hudobný hodnotný kultúrny program spojený s oslavou 10.výročia udelenia 
štatútu mesta. V tomto kultúrnom stánku sa každoročne konajú komorné koncerty za 
účasti hudobníkov z Fínska a celej Škandinávie. Na Silvestra mohli prítomní hostia zažiť 
večer veľký ohňostroj a zúčastniť sa na koktaile usporiadanom primátorom mesta. Vo 
voľnom čase mali možnosť poznávať rázovité severské mesto a jeho okolie, povoziť sa 
na psích záprahách a vyskúšať aj klasickú fínsku saunu. 
 Pri pracovných posedeniach sa naši hostitelia živo zaujímali aj o naše problémy, 
ako je napr.čistiareň odpadových vôd. V rámci exkurzie nám ukázali svoju čistiareň a 
podali nám o nej vyčerpávajúcu informáciu. Predstavitelia nášho mesta mali možnosť 
presvedčiť sa o tom, že Fíni majú osobitne dobrý vzťah k poriadku a čistote. Nepoznajú 
ani pojem kriminality, ba dokonca nemusia mať ani mestskú políciu. 
 Delegácia nášho mesta odchádzala z Kuhma s bohatými zážitkami a príjemnými 
pocitmi. Návšteva priateľov vo Fínsku umožnila ďalšie prehlbovanie a rozširovanie 
družobných stykov medzi našimi mestami. 
 
Fínska folklórna skupina v Šali 
 
9.júna 1995 navštívila naše mesto fínska folklórna skupina Keiketys pod vedením 
vedúcej súboru Kirsi Liukkonon. Naši hostia si prezreli pamiatky mesta, kaštieľ, Dom 
ľudového bývania a navštívili aj Trenčianske Teplice. Na námestí vystúpili fínsky súbor 
vo svojich ľudových krojoch a pri doprovode harmonikárov nám ukázali typický severský 



folklór. V kultúrnom programe vystúpili aj dychový súbor Duslanka a detský súbor 
Rovinka z Bernolákova. 
 Pobyt Keiketysu u nás znásobil dobré vzťahy medzi našimi družobnými mestami. 
 
156. 
 
Veľká rekonštrukcia cestného mosta na Váhu 
 Šaliansky most na Váhu si vyžadoval opravu už v roku 1989. Žiaľ sa vtedy 
nenašli potrebné financie na rekonštrukciu. Od tej doby sa stále rozširovali a zväčšovali 
poruchy vozovky, ktoré bolo nutné potrebné zrekonštruovať. Tým, pravda, vznikli aj 
väčšie finančné nároky na realizáciu opráv. 
 O nutnej oprave sa rozhodlo na Okresnej správe ciest v Galante 11.mája 1995. 
Investorom tejto akcie sa stal Cestný investorský útvar Bratislava vzhľadom na veľkú 
predpokladanú výšku rozpočtových nákladov. 
 Víťazom verejnej súťaže na realizáciu opravy mosta sa stali Cestné stavby, 
š.p.Nitra, závod Trnava, ktoré si vytýčili ukončiť práce do 15.decembra 1995. 
 Navrhnutá technológia opráv si vyžadovala úplne odstaviť premávku na moste. 
 Potrebné bolo vyfrézovať starú vozovku vrátane izolácie jej vyrovnávacieho 
betónu, vyhotoviť novú izoláciu a  vybudovať novú vrstvu vozovky, vymeniť obrusnú 
vrstvu chodníkov, zvýšiť zábradlie mosta, zhotoviť nové trvalé dopravné značenie a 
opraviť rímsy a opory pri mostnom závere. Po odstránení obrusnej vrstvy a izolácie 
vozovky bolo potrebné uskutočniť aj čiastočnú výmenu vyrovnávacieho betónu. 
 Uzávierka mosta v oboch smeroch začala 21.augusta 1995 a bola ukončená 
5.októbra 1995, kedy sa na moste obnovila premávka vozidiel. Oprava ríms a zábradlia 
ešte pokračovala a ukončila sa 15.decembra 1995. 
 Na stavbe bolo preinvestovaných celkom 14 miliónov Sk. 
 Uzávierka mosta vyvolala veľké zmeny v doprave najmä u diaľkových a 
prímestských autobusových spojoch ako aj mnohé zložité situácie, čím vznikli značné 
problémy s osobnou a nákladnou dopravou, zásobovaním, zdravotnými službami, 
dochádzkou do práce a do škôl. 
 Mestská hromadná doprava a prímestské linky mali dočasnú zastávku pri vstupe 
na most z obocho jeho strán a cestujúci museli prechádzať cez most peši. Na oboch 
stranách mosta musela byť zabezpečená dispečérska služba Slovenskej automobilovej 
dopravy a boli tu vyvesené dočasné cestovné poriadky. 
 
157. 
 
Všeobecná úverová banka v novom stánku 
11.decembra 1995 bola odovzdaná do užívania reprezentačná budova expozitúry 
Všeobecnej úverovej banky v Šali na Hlavnej ulici v priestoroch obchodu bývalých 
domácich potrieb. Rekonštrukcia tejto predajne bola realizovaná podľa projektu 
Ing.arch.Imricha Pleidela, ktorý vyhral vypísaný konkurz. 
 Objekt budovy novej banky je rozčlenený do dvoch prevádzkových okruhov. Na 
prízemí sa nachádza presvetlená banková dvorana s obsluhou klientov a na poschodí 
bolo vytvorené technické zázemie. 
 Vo väčších a modernejších priestoroch začala expozitúra poskytovať nové 
služby, ako nočný trezor, seifovú službu, aj nový bankomat. 



 Architektonika prestavby budovy vhodne zvýrazňuje funkčnú náplň banky a 
zároveň nenarušuje siluetu zástavby centrálneho priestoru mesta. 
 Rekonštrukciu budovy uskutočnila v rekordnom čase za 12 mesiacov firma 
Staveco Galanta s nákladom vyše päťnásť miliónov korún. 
 V obnovenej prevádzke začala banka svoju činnosť dňa 11.decembra 1995 so 
17.zamestnancami. 
 Pásku pri slávnostnom otvorení prestrihol Mgr.Július Morávek, primátor mesta. 
 
Nakupovanie geofaktorov životného prostredia 
 
Na území intravilánu nášho mesta a jeho katastra prebehlo v období od 15.septrembra 
do 31.októbra 1995 meranie rádioaktivity. Akciu uskutočnila spoločnosť Ca S Radón 
s.r.o. z poverenia Ministerstva životného prostredia SR. Výsledkom týchto prác budú 
zhotovené regionálne mapy geofaktorov životného prostredia v mierke 1:50000 
upozorňujúce na možnosť radiačnej záťaže obyvateľstva nášho okresu i mesta. 
 Práce si vyžadovali terénne merania koncentrácií prírodných i umelých 
rádioaktívnych prvkov a odber vzoriek z pôdy i vôd. 
 
158. 
 
Povinne sa zaviedli registračné pokladnice 
 V podnikaní, ktoré predstavuje oblasť predaja tovaru a poskytovania služieb sme 
sa v minulom období často stretávali s nedostatočnou evidenciou a kontrolou najmä 
výšky tržieb. Toto  viedlo v mnohých prípadoch k predražovaniu a k daňovým únikom, 
čo si ani štát, ani zákazníci dovoľovať ďalej nemohli. 
 Preto Ministerstvo financií vydalo vyhlášku s doplnkom, ktorá povinne určuje 
spôsob vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. 
 Podľa tejto vyhlášky každý daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je 
predaj alebo poskytovanie služieb je povinný používať na evidenciu svojich tržieb 
elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou na všetkých svojich predajných 
miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti. 
 Podmienkou pre zavedenie týchto elektronických registračných pokladníc bol 
stanovený posledný termín 30.júna 1995. Tie podnikateľské subjekty, ktoré nevyhoveli 
tomuto nariadeniu museli zastaviť svoju podnikateľskú činnosť. Používať sa totiž mohli 
len tie typy pokladníc, na ktoré vydal Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s. 
a Štátna skúšobňa certifikát. 
 Pre pomerne vysokú nákupnú cenu týchto pokladníc museli niekoľkí, najmä 
drobní a sezonni podnikatelia, zastaviť svoju podnikateľskú činnosť, pretože i nemohli 
dovoliť ich nákup z dôvodu malého obratu svojho podnikania. U väčšiny podnikateľov v 
našom meste bolo toto nariadenie dodržané a občania - zákazníci si po niekoľkých 
týždňoch zvykli na používanie týchto pokladníc, ktoré im umožnili aj lepšiu kontrolu cien 
svojich nákupov a poskytovaných služieb. 
 
Šaľa opäť centrom detského divadla 
V našom meste sa dňa 15.marca 1995 uskutočnila už tradičná Okresná prehliadka 
detských divadelných súborov. Z našich súborov reprezentovali Šaľu súbor Centra 
voľného času Ochechule, súbor Úsmev pri DK Chemik a súbor Šálik pri Základnej 



umeleckej škole. 
 Porota na záverečnom hodnotení odporučila do krajského kola v Pezinku súbor 
Šálik pri Základnej umeleckej škole v Šali pod vedením Magdalény Máčikovej s hrou 
"Bol dvakrát barón Lamberto..." a súbor Úsmev pri Dome kultúry Chemik pod vedením 
Romana Budaia s aktuálnou hrou "Kocúrkovské trampoty"  
 
159. 
 
Duslo opäť patrí medzi významné a prosperujúce podniky Slovenskej republiky 
 Hlavným cieľom predchádzajúceho roka bolo v našom najväčšom podniku 
zastaviť úpadok, oživiť výrobné a obchodné činnosti a vytvoriť plánovaný zisk. 
 Vo výrobe tovaru v roku 1995 prekročil podnik hranicu 6 miliárd Sk. Úmerný tomu 
bol aj zisk podniku. 
 Už v prvých dňoch januára 1995 boli vytvorené pracovné skupiny, v ktorých 
okrem vedúcich pracovníkov boli zastúpené už aj zamestnávateľské zväzy a odbory. 
Hlavnou úlohou, ktorú si naša akciová spoločnosť vytýčila bolo zvýšiť prosperitu a 
ekonomickú stabilitu podniku. Predstavenstvo a dozorná rada akciovej spoločnosti 
vypracovali príslušné dokumenty, z ktorých najdôležitejšie boli Ekonomické pravidlá 
riadenia a.s. Tieto pravidlá vyžadovali maximálnu hospodárnosť, znižovanie 
neproduktívnych nákladov, ako aj stimulovanie tých, čo ich budú dodržiavať. Od toho 
záviselo aj zvyšovanie zárobkov a poskytovanie ďalších výhod zamestnancom. 
 Druhým vážnym dokumentom bolo schválenie novej organizačnej štruktúry 
akciovej spoločnosti. Zanikol inštitút námestníkov a vytvoril sa systém odborných 
riaditeľov. Od januára sa znovu vytvoril výrobný úsek s výrobnými divíziami a údržbou. 
 Výsledkom týchto zmien bolo, že aj priemerné mesačné mzdy zamestnancov sa 
zvýšili viac ako o 1000,-Sk, udržala sa zamestnanosť a dokonca vytvorením nových 
pracovných miest sa ju podarilo aj zvýšiť. 
 Do prevádzky sa uviedla výrobňa čpavku 2 a močoviny 2, ktoré boli už odsúdené 
na zánik. 
 Odbyt výrobkov bol v značnej miere zabezpečený, čo bolo v tejto dobe neľahkou 
úlohou, pretože konkurencia bola veľká. 
 Po schválení návrhu na predaj bytov a.s.Duslo sa prikročilo aj k odpredaju 
podnikových bytov súčasným nájomníkom v zmysle schváleného Privatizačného 
projektu a.s.Duslo. 
 Naša akciová spoločnosť sa uvedenými výsledkami opäť zaradila medzi 
významné a prosperujúce podniky Slovenskej republiky. 
 
160. 
 
V nočnom sanatóriu Dusla, a.s. - Dialóg medzi vládou a sociálnymi partnermi   
 
V druhej polovici januára 1995 sa konalo v nočnom sanatóriu a.s. Duslo v Šoporni 
trojdňové rokovanie predstaviteľov vlády s ekonomickými a sociálnymi partnermi a 
vedeckou základňou. Rokovania sa zúčastnilo vyše sto odborníkov. Porady sa zúčastnil 
predseda vlády Vladimír Mečiar, podpredsedovia Sergej Kozlík, Katarína Tóthová a 
Jozef Kalman. 
 Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Michala 



Ľacha a viceprezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Václava Števka stretnutie 
splnilo svoj cieľ. Takmer vo všetkých prerokovaných oblastiach - finančnej a bankovej, v 
zahraničnom obchode a investíciách, ako aj v otázkach transformácie sociálnej sféry 
dosiahli partneri zhodné alebo blízke stanoviská. 
 Na miesto rokovania prišlo aj množstvo novinárov z tlače, rozhlasu a televízie, 
ktorí počas týchto troch dní podávali informácie a rozhovory do všetkých 
masovokomunikačných prostriedkov. 
 
V Šali sa konalo aj druhé kolo - Dialógu medzi vládou a sociálnymi partnermi    
 
Premiér Vladimír Mečiar, vicepremiér Jozef Kalman a ďalší členovia slovenskej vlády sa 
stretli v júli na spoločnom rokovaní v Inštitúte vzdelávania Stredného odborného učilišťa 
chemického v Šali-Veči s predstaviteľmi Asociácie zamestnávateľských zväzov a 
združení SR, Konfederácie odborových zväzov SR, bankovej sféry, vedy a výskumu. 
 Cieľom ich rokovania bolo zhodnotiť plnenie záverov prijatých na spoločnom 
stretnutí koncom januára v nočnom sanatóriu Dusla. 
 Vladimír Mečiar konštatoval, že stanovené úlohy sa splnili, alebo sa priebežne 
plnia. Niektoré však budú vyžadovať kolektívnu dohodu o spoločnom postupe. Vláda tu 
informovala sociálnych partnerov o hlavných prioritách na rok 1996, ktorými má byť 
zahraničný obchod, investičný a technický rozvoj. Na návrh odborov sa vláda bude 
zaoberať otázkami zrušenia zliav cestovného, v školstve sa pripraví časový 
harmonogram riešenia niektorých mzdových otázok a vláda by sa mala zapodievať aj 
doplnkovým dôchodkovým pripoistením. Michal Ľach žiadal prednostné riešenie bytovej 
otázky, ktoré je komplexom ekonomických a sociálnych faktorov ekonomiky Slovenska. 
Alojz Engliš prezident KOZ SR pripomenul, že odbory prejavujú záujem riešiť problémy, 
ale v konečnom dôsledku uveria až vtedy, keď budú závery z rokovania vlády podložené 
aj legislatívnymi úpravami. 
 Účastníci oboch rokovaní mali výborne zabezpečené podmienky v Šali. 
 
161. 
 
Prečítali sme si hodnotné príspevky Markusa Gálla - nášho šalianskeho historika 
 
 Vo svojich už tradičných príspevkoch v Šalianskych novinách nám aj v tomto roku 
priniesol Markus Gáll ďalšie, ešte nepublikované udalosti z bohatej histórie nášho 
mesta. 
 Svojimi cennými a zaujímavými článkami čerpanými z hodnoverných archívnych 
prameňov, ústneho podania a vlastnej skúsenosti rozširuje tak vedomosti obyvateľov 
nášho mesta i okolia z histórie nášho mesta a prispieva k hlbšiemu poznaniu a 
pochopeniu dávnej minulosti ako aj súčasnej doby. 
 V roku 1995 sa nám prihovoril v nasledujúcich článkoch Šalianskych novín, ktoré 
s veľkým záujmom sledovali naši občania. 
Šalianske noviny č.../strana......nadpis článku (z obsahu) ročník 1995 
3/8    Z histórie nášho mesta.  Úspešné účinkovanie Univerzitnej 
základiny v Šali.  
8/6    Pohľad do minulosti Šale. (Zdanenie obyvateľov mesta za tureckých čias) 
10/9    Z histórie nášho mesta.  (Zdanenie obyvateľov a odvlečenie 



mužov a dobytka za tureckej okupácie) 
12/11  Trošku z histórie Šale  Pri každej fare bola škola (Stručný 
pohľad do našej cirkevnej školy a jej činnosti z        
 archívnych dokladov) 
16/3  Čo nového v Mestskej knižnici Šaľa (O knihe F.A.Hayeka: Osudná 
domýšľavosť - omyly socializmu) 
20/4  Z dejín územnej samosprávy (Z materiálov Okresného archívu o 
bývalých župách a okresoch) 
22/4  Kamže ideš človek   (K roku tolerancie 1995) 
24-25/8 Biely kríž Bratislava  Čierny kríž Šaľa (O pláne znovupostavenia tzv. 
Čierneho kríža z chotára Gerša) 
10/3  Ešte doplnok k vyhodnoteniu najlepších športovcov mesta. 
 
Prvý ročník slovenského salónu módy 1995 
Pod patronátom primátora mesta Mgr.Morávka sa 20.októbra 1995 uskutočnil Prvý 
ročník slovenského salónu módy Šaľa 95. Hlavným organizátorom podujatia bola 
Katarína Preislerová - kráľovná krásy Slovensko 95 so spoluorganizátormi Fotomodel 
Slovakia, RPA a Mestský dom kultúry Šaľa. 
 Ocenené boli 4 najvýznamnejšie podnikateľské a spoločenské inštitúcie nášho 
mesta: Nadácia zdravia - Pro vitae, MUDr.Mária Czelláriková, Sigmatech s.r.o.Šaľa, 
Agrária s.r.o.Šaľa a ProCs s.r.o. Šaľa 
 Podujatie spestrili kultúrne vystúpenia detského súboru Rovinka a tanečná 
skupina moderných tancov. 
 
162. 
 
Prvá osobná loď na dolnom Váhu 
 
8.septembra 1995 vyplávala na svoju prvú cestu na hladine vodnej nádrže Kráľová prvá 
osobná loď na dolnom Váhu. Svoje meno Selice dostala podľa budujúceho sa vodného 
diela na Váhu v neďalekom selickom chotári. 
 Čestnou úlohou krstnej matky poverili Zuzanu Varsányiovú, manželku nášho 
rodáka, ktorý na plachetnici ako prvý občan Slovenska oboplával zemeguľu. Na 
slávnostnom krste sa zúčastnili primátori miest, starostovia obcí dolnovážskeho regiónu, 
zástupcovia štátnej správy, samosprávnych orgánov, plavebnej správy a zamestnancov 
Povodia Váhu š.p. Piešťany. 
 Loď Selice je 17,3 m dlhé a 4 m široké plavidlo zo strojární v ruskom meste 
Čkalovsk a je majetkom šalianskeho závodu š.p. Povodie Váhu Piešťany. Je 
uspôsobená na prevádzanie najviac 55 cestujúcich. Jej pohon zabezpečujú dva 
dieselové motory s výkonom po 18 kW a dosiahne maximálnu rýchlosť 15 km za hodinu. 
Sprvu bude prevážať výletníkov na 35 kilometrovom úseku zo Serede cez plavebnú 
komoru v Kráľovej nad Váhom, cez Šaľu po stavenisko vodného diela v Seliciach. O pol 
druha roka neskôr, keď stavbári dokončia prvú etapu selického vodného diela, jej 
doménou sa  stane 70 kilometrov dlhá vážska trasa Sereď-Kráľová-Šaľa-Kolárovo-
Komárno. 
 Zavedením osobnej dopravy sa južný úsek najdlhšej slovenskej rieky stane 
príťažlivejším a zaujímavejším aj pre občanov a hostí nášho mesta. 



 
Mestské a obecné symboly nášho mesta 
 
Na túto tému sa v Šali uskutočnil 19.septembra 1995 seminár a výstava. 
 V kongresovej sále MsÚ prebehol vysokohodnotný seminár o pôvodných 
symboloch našich obcí znázornených v najstarších zachovaných pečatiach jednotlivých 
obcí nášho okolia. Zvlášť významná a v mnohom objavná bola prednáška 
PhDr.Veroniky Novákovej, riaditeľky archívu o najstarších pečatiach obcí nášho regiónu, 
ich používaní a význame v živote našich obcí. 
 Samotná výstava "Pečate miest a obcí okresu Galanta" bola inštalovaná v 
priestoroch Štátneho okresného archívu v Šali (v kaštieli). Na troch úvodných mapách, 
ktoré znázorňovali súčasný stav okresu Galanta s vyznačením prvých písomných správ 
o jednotlivých obciach, ich územnosprávnom a majetkosprávnom začlenení zaviedli 
návštevníkov do pripravenej problematiky. Ďalej boli vystavené najstaršie zachované 
pečate v orgináloch alebo ich odtlačky na originálnych archívnych dokumentoch, 
niektoré na priložených fotokópiách alebo prekreslených tvaroch. Na ilustráciu boli 
vystavené aj staré pohľadnice miest a obcí. Pečate a mapy boli z obdobia 16. do 
20.storočia. Použité boli aj dokumenty Štátneho oblastného archívu v Nitre a v 
Bratislave a Slovenského národného archívu v Bratislave. 
 Za väčšinou pečatí, ktoré boli prezentované na výstave sa skrývala dlhoročná 
bádateľská práca riaditeľky archívu PhDr.Veroniky Novákovej, ktorej bola vyslovená 
srdečná vďaka. 
 
163. 
 
Riešia sa problémy v zdravotníctve 
 
 Nemocnica s poliklinikou v Šali svojou veľkosťou a rozsahom poskytovaných 
služieb patrí medzi stredne veľké zdravotnícke zariadenia a bola zaradená do kategórie 
nemocnice s tzv."lokálnym významom, mala by však predpoklad stať sa kvalitnou 
mestskou nemocnicou.  
 Najväčším problémom sa však v tejto oblasti stal všeobecný nedostatok 
finančných prostriedkov a prehlbujúca sa finančná zadĺženosť, ktoré spôsobili aj mnoho 
prevádzkových problémov. 
 Za uplynulé dva roky už  po tretí raz nastala výmena vedenia nemocnice 
(MUDr.L.Vnuk, MUDr.I.Bečár a znovu MUDr.L.Vnuk), čo nakoniec smerovalo k 
zlepšeniu prevádzky nemocnice a k zníženiu vzniklej zadĺženosti. 
 Od februára 1995 bola pri nemocnici zriadená nová odborná onkologická 
ambulancia, pretože naša oblasť v počte nádorových ochorení patrí na popredné miesto 
v našej republike. Táto zabezpečuje ambulantnú liečbu onkologických pacientov a tiež 
ochorenie detí na obličky, detská neonatológia zaoberajúca sa ochorením detí po 
pôrode, detská neurológia a ambulancia pre poruchy metabolizmu. 
 Od 1.júla 1994 sa zrušilo v Šali pľúcne oddelenie, čo viedlo aj k redukcii 
lôžkového fondu. 
 Nové psychiatrické oddelenie s celookresnou pôsobnosťou začalo svoju 
prevádzku 1.októbra 1995 po premiestnení z obce Hody do pavilónu nášho zrušeného 
pľúcneho oddelenia. 



 1.júla 1995 prichádza do platnosti nový Liečebný poriadok, ktorý určuje aj platby 
za jednotlivé zdravotnícke výkony, recepty a špeciálny zdravotnícky materiál. 
Hospitalizáciu však budú mať pacienti naďalej zdarma. 
 Postupne prebiehala aj privatizácia ambulancií I.kontaktu, t.j. obvodných lekárov, 
zubných lekárov a gynekológie. Táto privatizácia bola ukončená do 31.decembra 1995. 
Liečba u týchto lekárov ostala naďalej zdarma. Lekári prvého kontaktu dostali podľa 
nového liečebného poriadku povinnosť informovať pacientov o platbe predpísaných 
liekov, či je liek úplne zdarma, čiastočne hradený alebo s plnou úhradou. 
 Súkromné ambulancie sa zriadili zatiaľ len v stomatológii, kde sa platí v hotovosti, 
o čom však musí lekár pacienta oboznámiť ešte pred ošetrením. 
 Nemocnica s poliklinikou v Šali zostala zatiaľ štátnou nemocnicou. V budúcnosti 
však bude môcť byť privatizovaná rôznymi spôsobmi, ktoré sa budú určovať 
Ministerstvom zdravotníctva SR. 
 Naša nemocnica zabezpečuje aj komplexnú zdravotnícku starostlivosť aj 
chovancom Sociálneho ústavu pre deti a mládež v blízkom Štrkovci. 
 
164. 
 
Z finančných darov zakúpila nemocnica v Šali špičkový prístroj - laparoskop 
 
Na návrh poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali bola koncom roka 1994 daná výzva 
občanom, firmám a podnikateľom na finančnú podporu našej nemocnice pri zakúpení 
špičkového chirurgického prístroja laparoskopu. 
 Z finančných darov, ktoré sa v roku 1995 dali na konto tejto akcie sa v decembri 
1995 podarilo zakúpiť tento cenný prístroj. Finančné prostriedky vo forme darov na tento 
účel poskytlo 11 fyzických osôb, 28 poslancov MsZ, 12 firiem, Mestský úrad Šaľa a 
obecné úrady z Tešedíkova a Trnovca nad Váhom. 
 K 1.decembru 1995 sa zbierka ukončila s konečnou sumou 1.303.983,-Sk a bolo 
možné tento cenný prístroj pre našu nemocnicu zakúpiť. 
 Na chirurgickom oddelení našej nemocnice predviedli dňa 18.decembra 1995 
funkčnosť prístroja primár chirurgického oddelenia MUDr.Štefan Jablonický a 
MUDr.Jozef Grell. Prístroj predviedli za prítomnosti primátora mesta Mgr.Júliusa 
Morávka, najštedrejších sponzorov, poslancov MsZ a pracovníkov nemocnice.          
 Pomocou laparoskopu budú môcť odteraz kvalitnejšie operovať brušné časti tela 
pacientov ako žalúdok, črevné ochorenia, gynekologické problémy, atď. Laparoskopické 
operácie skracujú aj pobyt v nemocnici a práceneschopnosť. Prístroj pracuje na princípe 
vpúšťania CO2 do brušnej dutiny, čím zväčšuje operačný priestor a umožní chirurgovi 
ľahšie pracovať. MUDr.Grell predviedol prítomným na videozázname funkčnosť 
laparoskopu a dodal, že každá operácia sa dá priamo nahrať na videozáznam. 
 Vedenie nemocnice s poliklinikou sa úprimne poďakovalo všetkým firmám, 
podnikateľom a občanom ako aj obecným zastupiteľstvám za finančné dary, ktoré 
umožnili toto špičkové zdravotnícke zariadenie zakúpiť. 
 
V Šali bola zriadená 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
 
Pri Nemocnici s poliklinikou v Šali sa v tomto roku zriadila Agentúra domácej 



ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotné sestry tu vykonávajú ošetrovateľskú 
starostlivosť v domácnostiach spojenú s rehabilitáciou, poradenskou službou a 
sociálnou výchovnou starostlivosťou po prepustení z nemocnice. 
 Na túto agentúru sa môže obrátiť i každý občan nášho mesta a blízkeho okolia v 
prípade, že má ťažkosti zdravotného alebo sociálneho charakteru. Zdravotné sestry v 
spolupráci s lekármi prímárnej starostlivosti a odbornými oddeleniami budú sa snažiť ich 
problémy uspokojivo riešiť. 
 Koordinátorkou tejto agentúry sa stala pani Rozália Sedláková. 
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Firma s celoslovenskou pôsobnosťou Zverex v Šali - Veči 
 
Zverex, dnes už ako spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodnou firmou 
Slovenského poľovníckeho zväzu v Šali - Veči. Tvorí ekonomickú základňu tohto zväzu 
s celoslovenskou pôsobnosťou. 
 Náplň firmy je zameraná na poľovnícku komoditu. Už od roku 1952 sa zaoberá 
odchytom a vývozom živých poľných zajacov a táto činnosť tvorí doteraz väčšinu jeho 
obchodnej činnosti. Predtým odchytávali aj drobnú pernatú zver ako sú jarabice a 
bažanty. Rozvojom poľnohospodárskej veľkovýroby však došlo k ústupu pernatej zveri. 
Zajace však sa adaptovali i keď v nižších stavoch ako predtým a odchytávajú sa 
dodnes. 
 V súčasnosti je Zverex najväčším výkupcom a vývozcom ulovenej diviny na 
Slovensku. Po celom Slovensku má táto firma 30 zberní, ktoré sú vybavené chladiacimi  
boxami. V šalianskom stredisku sa ulovená zver sústreďuje z celého Slovenska. Tu 
podlieha predpísaným veterinárnym vyšetreniam a vykonáva sa tu aj hygienické 
ošetrenie. Odtiaľto pripravujú divinu na zahraničný a domáci trh. Živé zajace expedujú 
hlavne do Talianska a Francúzska a ulovenú divinu (vysokej zveri) hlavne do Nemecka 
a Francúzska. 
 Ani ponovembrové rušné obdobie (od roku 1989) nezaznamenalo vo Zverexe 
podstatnejšie zmeny. Musela sa firma prispôsobiť novým trhovým podmienkam, aby sa 
naďalej mohla úspešne pohybovať v zahraničnom obchode. Jej výhodou bolo, že firma 
bola aj predtým v obchode orientovaná na Západ a tieto styky s tamojšími obchodnými 
partnermi sa neprerušili. Nové podmienky síce vyvolali niektoré zmeny, ale nezmenilo 
sa nič od základu. Slovenské poľovníctvo má stále dobré výsledky a je z čoho 
vychádzať aj v súčasnom období. 
 V posledných rokoch tu dobudovali celú prevádzku na divinu aj s rozrábkou, ktorá 
spĺňa vysoké a náročné kritériá. Bol im priznaný štatút na vývoz diviny do Európskeho 
hospodárstva najprv na divinu v koži a neskôr aj na delené mäso. 
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Symbolická plavba po Váhu na oslavu tisíceho dňa jestvovania Slovenskej republiky 
 
 Dňa 26.septembra 1995 sme na brehu Váhu v Šali privítali tri symbolické plte 
Kriváň, Vihorlat a Javorina, ktoré sa u nás zastavili pri plavbe po Váhu z Liptovského 
Hrádku do Komárna. Uskutočnilo sa to pri príležitosti oslavy tisíceho dňa jestvovania 



Slovenskej republiky. Zastávka v Šali pripadla na 999. deň tejto udalosti. 
 Hlavným organizátorom tejto akcie bol denník Slovenská republika.     
 Na brehu Váhu v poludňajších hodinách napriek daždivému počasiu vítalo 
pltníkov niekoľko tisíc občanov nášho mesta, predstavitelia významných podnikov a 
organizácií, ako aj dôchodcovia a žiaci šalianskych škôl. Účastníkov splavu privítala 
detská dychovka Šalianka pod vedením Karola Šormana. 
 Z pltí na breh vystúpili okrem pltníkov aj poslanci Národnej rady SR Peter Brňák, 
Bartolomej Kunc, Ida Rapaičová a Ján Cuper. Hostí za naše mesto privítal Július 
Morávek, primátor mesta a Svetozár Hikkel, predseda Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Šali, ktorí predniesli príhovory a odovzdali im symbolické chlebíky s 
nápisom 999 a 1000. 
 Za delegáciu pltníkov sa prihovoril zástupca šéfredaktora denníka Slovenská 
Republika Jerguš Ferko, ktorý zdôraznil, že Váh a Považie sú najvyspelejšie kraje 
Slovenska a že celá ich plavba je symbolická. Každý národ musí mať svoj vlastný štát, 
vybudovaný na národnom princípe, aby sa stal štátom stabilným. 
 Účastníci plavby sa potom presunuli do mesta, kde zhliadli výstavu fotografií 
Petra Áča "So Zuzanou na Fidži" a prezreli si výstavu "Pečate miest a obcí okresu 
Galanta" v Štátnom okresnom archíve v kaštieli. 
 Po malom občerstvení výprava pltníkov odplávala do Kolárova a Komárna, kde 
pri ústí Váhu do Dunaja plavba skončila. 
 
Udelenie cenného vyznamenania 
 
Predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel prevzal na 
Matičnom plese 3.februára 1995 z rúk Dr.Ivana Hudeca, ministra kultúry SR "Poctu 
Márie Kokoškovej". Táto cena sa udeľuje za obetavú činnosť v prospech slovenského 
povedomia a spolunažívania Slovákov na jazykovo zmiešanom území južného 
Slovenska. Dr.Hikkel je aktívnym členom celoslovenského výboru Matice a obetavým a 
zanieteným matičiarom v Šali. 
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Ukončila sa reštaurácia  významnej kultúrnej pamiatky  
Rím.-kat.kostol sv.Margity Obnovený 
Rímsko-katolícky kostol sv.Margity v Šali bol postavený na mieste bývalého staršieho 
kostola v roku 1830. Je názornou ukážkou empírového sakrálneho staviteľstva 
vynikajúcich hodnôt. 
Budovu kostola tvorí pozdĺžna jednoloďová stavba s mohutným toskánskym portikusom 
a štýlovým empírovým vnútorným riešením. Pre svoje cenné stavebné hodnoty bol náš 
kostol v roku 1963 zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska. (V Šali máme 
ešte ďalšie 4 evidované kultúrne pamiatky a to: renesančný kaštieľ - vodný hrad, 
baroková socha sv.Juraja, barokové súsošie sv.Trojice a sochový typ starého 
roľníckeho domu na Štúrovej ulici). Staviteľom šalianskeho kostola a reštaurátorom 
kaštieľa bol Juraj Schwartz. 
 Po druhej svetovej vojne bola  v roku 1966 uskutočnená vonkajšia oprava 
omietky a v roku 1967 vnútorná maľovka kostola. 
 Vďaka nezištnej starostlivosti a organizačnej schopnosti pána dekana Jozefa 



Blahu, bola táto významná cirkevná stavba v ďalších rokoch vzorne udržiavaná a po 
niekoľkých etapách náročných opráv daná do vzorného poriadku. I keď zo strany štátu 
neboli na údržbu a opravy poskytnuté žiadne finančné prostriedky, opravy sa 
svojpomocne postupne uskutočňovali z bohatých finančných darov a pomocou 
bezplatných brigád veriacich našej farnosti.  
 Nová kamenná vnútorná dlažba bola osadená na celej podlahe kostola v roku 
1972 a súčasne tu bolo zavedené aj elektrické vykurovanie celej budovy. V roku 1975 
boli vo Veči kostola inštalované nové elektrické hodiny. Potom v roku 1976 nasledovalo 
otlčenie celej poškodenej vonkajšej omietky a vyhotovenie novej brizolitovej omietky 
celej budovy. Generálna oprava organu sa uskutočnila  v roku 1977. Nové dvojité 
farebné mozaikové okná s námetom 7.sviatostí v počte 9 kusov boli vyhotovené a 
osadené v bočných oválnych oknách a v priečelí nad vchodom do kostola v rokoch 
1976-1978. V roku 1987 nasledovala odborná obnova celej vnútornej maľovky, čím 
získal vnútorný priestor kostola nový jasnejší a živší vzhľad. Výmena poškodenej 
škridlovej krytiny kostola za novú modernú medenú krytinu sa uskutočnila v roku 1992. 
V rokoch 1994-95 nasledovalo prelíčenie celej vonkajšiej omietky spojenej so zábranou 
vlhkosti muriva. Tak potom získava tento cenný cirkevný objekt aj nový vonkajší vzhľad. 
 Mnohé náročné prípravy týchto reštauračných prác boli vykonávané aj formou 
bezplatných brigádnických prác našich veriacich občanov. Náklady vynaložené na tieto 
rozsiahle práce vykonané 
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cestou stavebných a súkromných firiem činili spolu 1.700.000,-Kčs a 600.000,-Sk za čo 
patrí vďaka všetkým dobrovoľným prispievateľom, ktorí formou finančných a 
brigádnických prác vyjadrili svoj kladný vzťah k nášmu dôstojnému cirkevnému stánku. 
 Osobitné uznanie a vďaku si zasluhuje náš pán dekan Jozef Blaho, ktorý po tieto 
roky organizoval a zabezpečoval tieto náročné reštaurátorské práce. 
 
Staronová mládežnícka organizácia  
Skauting založený aj v našom meste 
 V novembri tohto roku bol pri Strednom odbornom učilišti chemickom v Šali 
založený Klub slovenského skautingu. 
 V čele oddielovej rady je vodca Ing.Aurél Kubolka, zástupca vodcu Ing.Viliam 
Péner a dvaja radcovia, mladí chlapci, Ján Horváth a Ondrej Popluhár. 
 K založeniu skautingu ich viedol pocit, že je potrebné dať perspektívnu činnosť 
mladým ľuďom - stredoškolákom. Mládež bola totiž po nežnej revolúcii akosi ponechaná 
na pospas, nikto ju nepodchytil a žila takmer bez cieľa. Skauting chce dať príležitosť 
mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, duševný, spoločenský a duchovný rozvoj. 
Nepriamo tým aj zabraňuje kriminalite a rôznym zlým životným návykom. 
 Zakladatelia skautingu začali svoju činnosť už na konci kalendárneho roka 
spoznávaním najbližšej okolitej prírody. Podnikli stopársky výlet popri Váhu, sledovali 
stopy zajacov a srniek, identifikovali ich smer pohybu v zime, učili sa poskytovať prvú 
pomoc a zostrojili si Morzeov prístroj. 
 Na budúci rok sa rozhodli rozšíriť svoje rady aj o mládež ostatných stredných škôl 
v našom meste. 
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Inštitút vzdelávania v Šali - Veči slúži aj verejnosti a rekreantom. 
 
Inštitút vzdelávania Stredného odborného učilišťa v Šali-Veči sa skladá zo súboru 
objektov, ktoré vytvárajú účelové zariadenie pre odbornú výchovu mladých ľudí, ďalšie 
vzdelávanie pracovníkov akciovej spoločnosti a rekvalifikačné kurzy. Toto moderné 
účelové zariadenie však nevyužívajú len žiaci a účastníci rôznych kurzov, ale aj 
verejnosť z mesta a okolia a rekreanti, ktorí prichádzajú k nám. 
 Sú tu vytvorené ideálne podmienky na regeneráciu fyzických a duševných síl, ako 
aj pre ubytovanie. Nachádza sa tu priestranná univerzálna hala, vhodná pre tenis, 
basketbal, volejbal, halový futbal, hádzanú, badminton a športovú streľbu. Súčasťou 
haly je aj hladisko pre tisíc sediacich divákov. V tomto areáli je aj posilovňa a fitness 
centrum. K tomuto komplexu patrí tiež krytá plaváreň so šiestimi dráhami a dĺžkou 25 
metrov. V susedstve plavárne sa nachádza sauna, v ktorej sa poskytujú pre verejnosť 
služby - masáže, solárium a iné. V objekte je zriadená požičovňa športových potrieb a 
posilovňa. 
 Súčasťou areálu je internát s vyčlenenými dvojposteľovými izbami so 
samostatným sociálnym zariadením pre návštevníkov. Okrem ubytovania je tu aj 
možnosť zabezpečenia stravovania v podobe polpenzie alebo aj celej penzie. 
 Ďalšie možnosti rekreačného využitia ponúka vonkajší športový areál, ktorý v lete 
môžu plne využívať rekreanti, domáci návštevníci a hostia. 
 Možno konštatovať, že všetky tunajšie zariadenia sú na vysokej úrovni, čo môžu 
inštitútu i nášmu mestu závidieť i väčšie mestá našej vlasti. 
 
Oslávili sme vzácne životné jubileum 
 
Dňa 1.decembra 1995 sa dožila svojho významného jubilea 100 rokov pani Mária 
Krázelová, nar.1.12.1895. 
I keď má už storočnicu za sebou je ešte duševne čulá a živo sa zaujíma o dianie v 
meste a vo svete. 
 Pri tejto príležitosti primátor mesta Mgr.Július Morávek a členky Zboru pre 
občianske záležitosti poblahoželali jubilantke a vzdali hold jej doterajšej práci na poli 
učiteľskom. Jubilantka zažila Rakúsko-Uhorskú monarchiu, prvú i druhú svetovú vojnu. 
Učila stovky žiakov, ktorí na ňu dodnes s vďakou spomínajú.  
 Okrem tejto oslavy sa uskutočnila v našom kostole aj ďakovná svätá omša kde jej 
blahoželali mnohí jej bývalí žiaci a občania nášho mesta. Aj Slovenská televízia 
odvysielala s ňou zaujímavú filmovú reportáž. 
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Mládež za kriminálnu prevenciu na študijnej stáži v Kanade 
 
 Pod vedením náčelníka Mestskej polície v Šali kpt.Jozefa Belického odletelo dňa 
13.októbra 1995 11 budúcich kadetov - dobrovoľníkov zo Šale, Košíc, Fiľakova, Spišskej 
Novej Vsi a Piešťan do ďalekého kanadského Halifaxu v Novom Škótsku, aby tam 
absolvovali študijnú stáž kriminálnej prevencie.               



  Počas 4.týždňov tu mali možnosť navštevovať školu mladých adeptov polície 
"Junior Police Venturers", ktorá ich pripravovala za pomocníkov mestskej polície. Okrem 
normálnej školy tu absolvovali aj prevenčný výchovný program proti kriminalite a 
drogám. Oboznámili sa tu aj so štruktúrou demokratických justičných systémov, 
pôsobnosťou polície v trhovo-orientovanej demokratickej spoločnosti, kontrolou polície 
verejnosťou, zneužívaním drog, organizovanou kriminalitou a pod. Zúčastňovali sa tiež 
patrolovania, navštevovali súdne pojednávania a spolupracovali s tamojšími 
dobrovoľníkmi. 
 Police Ventures z Halifaxu, ktorá školenie organizovala, je medzinárodnou 
organizáciou mladých ľudí, podporovaná svetovými policajnými zložkami. Mottom tohto 
projektu je "Mládež za kriminálnu prevenciu". Túto myšlienku podporuje aj Slovenská 
asociácia návštevníkov mestských a obecných polícií. Táto organizácia je podporovaná 
aj svetovými policajnými organizáciami, ako je Scotland Yard, Interpol a pod. 
 Hneď po príchode našej delegácie domov sa hromadili doma a v širokom okolí 
požiadavky na prednášky a besedy s mládežou mnohých škôl. Do konca kalendárneho 
roka uskutočnili naši adepti 9 prednášok a besied na základných a stredných školách v 
Šali, Šuranoch a v Seredi. 
 Pobyt a náklady na túto akciu našim mladým kadetom financovala v Kanade 
Mestská polícia Halifax, Junior Police Venturers v Kanade, skauti a niektoré fyzické 
osoby. Cestovné náklady pre naše deti boli uhradené z prostriedkov domácich 
sponzorov (Supramat Šaľa, ProCs Šaľa, Agraria Šaľa a Phobos Šaľa) a rodín 
zúčastnených detí. 
 
Šaľa privítala hostí z Kanady 
 
Na pozvanie našej mestskej polície dňa 29.mája 1995 navštívila naše mesto viacčlenná 
delegácia policajtov z Kanady, Nové Škótsko. Hostí privítal primátor mesta Mgr.Július 
Morávek. Za hostí prehovoril inšpektor Lowell Meisner z Halifaxu. Po krátkom 
občerstvení, výmeny suvenírov nasledovala priateľská debata. 30.mája sa potom 
uskutočnil v Športovej hale rock´n´rollový koncert, v ktorom vystúpili hostia z Kanady. 
Niesol sa v znamení boja proti drogám a jeho finančný zisk bol venovaný na tieto účely. 
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Prvá slovenská jachtárska expedícia okolo sveta 
 
Jozef Varsányi, šaliansky rodák, profesor telesnej výchovy na tunajšom gymnáziu, 
podnikol v rokoch 1993-1995 zatiaľ najväčšiu morskú expedíciu "Prvú slovenskú 
jachtársku expedíciu okolo sveta". 
Po viacmesačnej domácej príprave sa jachta Zuzaza vydala dňa 26.októbra 1993 na 
ďalekú a neznámu cestu okolo sveta, ktorá bola veľmi nebezpečná aj pre skúsených 
moreplavcov. Jachta, ktorá bola vyrobená podľa poľskej dokumentácie je celokovová, 
dlhá 12,5 metra, široká 3,7 metra, s ponorom 2 metre, váhou 9 ton nesúca 75 m2 
oplachtenia. Pred touto plavbou absolvovala už takmer 18 tisíc míl po Stredozemnom, 
Baltickom a Egejskom mori. Bola i na Červenom mori a na Atlantiku. 
 Po pozemskej preprave do Chorvátska sa v skorých ranných hodinách 
30.októbra 1993 vydala trojčlenná výprava Zuzana z chorvátskeho prístavu Rijeky na 



svoju dlhú cestu okolo sveta, ktorá trvala 478 dní, pričom šťastlivo prekonala 26.525 míl 
(t.j.47.745 km). 
 Počas svojej dlhej cesty sa preplavili tromi oceánmi, navštívili 35 prístavov na 
štyroch kontinentoch sveta. 
 Svoju cestu ukončili 22.februára 1995 o 15.45 hod., kedy vykotvili v gréckom 
prístave Marine Zea v Pireu. 
 Trasa expedície bola: 
 Rieka - odchod 31.10.1993   Americká Samoa 
 Giblartár      Fiji 
 Tanger      Vanuatu 
 Kanárske ostrovy     Papua New Guinea 
 Martinik      Bali 
 Sv.Lucia      Vianočný ostrov 
 Sv.Vincent      Sri Lanka 
 Venezuela      Jemen 
 Panama      Saudská Arábia 
 Galapágy      Egypt 
 Markézy      Grécko 
 Papeete      Pireus - príchod 22.2.1995 
  
 Takmer 2 mesiace museli čakať v Pireu na povolenie UNPROFORM-u, aby 
jachtu mohli prepraviť cez Egejské a Čierne more do ústia Dunaja do Izmailu a  odtiaľ 
domov do Komárna. 
 Počas tejto nekonečne dlhej plavby sa stávalo, že až 34 dní nemohli vystúpiť na 
pevninu, ale aj po najbližší prístav bola najkratšia vzdialenosť na 9 dní plavby. Stavili sa 
najviac pomocou zadného a bočného vetra a pri bezvetrí nastávalo dlhé hojdanie na 
kľudnej hladine mora. Museli veľmi šetriť s motorovým pohonom, lebo zásoby paliva boli 
nutne potrebné na pristávanie 
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a odchod z prístavov. Oceány, ba aj niektoré moria si často s nimi zažartovali. V 
obrovských vlnobitiach prevyšujúcich často výšku domu prekonávali nebezpečie tým, že 
sa vtedy nikdy neobzerali dozadu. Často sa pri týchto príležitostiach stávalo, že sa na 
handry potrhali plachty tohto malého plavidla. Z presily živla však vyšli vždy víťazne. Na 
tieto často niekoľkodňové zážitky z búrok nebudú môcť nikdy zabudnúť. 
 Medzi nepríjemné zážitky patrilo, keď vlnobitie zasiahlo aj kajutu a voda zliala 
spolu zásoby cukru, suchých cestovín, octu, múky a kakaa. Nesmeli ani pomyslieť na to, 
že by sa niekomu z nich niečo nepríjemné prihodilo. Boli vedomí si toho, že na lekársku 
pomoc by museli čakať až 20 dní. Mrzelo ich, keď z nedostatku 100-200 dolárov 
nemohli si prezrieť niektoré prekrásne miesta, napr.deltu Orinoka. 
 Z technických problémov najväčšiu starosť im narobilo zlomenie kardánu plavidla 
na Červenom mori. Ako sa tu plavili v bezvetrí v morskom prúde, dostali sa do 
výsostných vôd Saudskej Arábie, kde ich zastavila pobrežná hliadka, ktorá ich chcela 
zatiahnuť do prístavu. Odmietli to s tým, že do prístavu vtiahnu ráno. Boli si vedomí, že 
pritiahnutie do prístavu by ich stálo 10tisíc dolárov. Až na druhý deň ráno po lavírovaní 
medzi plytčinami sa im podarilo dostať do prístavu Jembo. Tu ich však zadržala 



ozbrojená hliadka, nakoľko zistila, že sú Slováci a že Slovensko nemá svoje 
zastupiteľstvo v ich krajine. Za 600 dolárov si museli najať sprostredkovateľa a za celých 
6 dní si neboli istí, či sa dostanú živí z tohto dobrodružstva. Od okolitého sveta ich 
hermeticky uzavreli a mohli si kupovať iba pitnú vodu. Najprv ich chceli získať na svoju 
vieru. Neodvážili sa to odmietnuť, ale žiadali od nich knihu Koránu v angličtine. Keď 
videli, že si s nimi neporadia, začali s inou taktikou. Žiadali od nich pornoobrázky, 
hovoriac, že námorníci takéto zvyknú mávať. Osádka však dobre vedela, že za tieto veci 
je u nich trest smrti. Až na šiesty deň ráno vyviedli ich jachtu na 12 míl od brehu na šíre 
more a boli konečne na slobode. 
 Medzi dojímavé a príjemné chvíle patrili stretnutia s inými plachetnicami. Keďže 
práve v tom čase sa konala Európska Rally, z Anglicka sa vydalo na cestu 18 lodí na 
dvojročnú cestu okolo sveta. Boli to kolegovia, s ktorými sa viackrát stretli. Radosť z 
opätovného stretnutia bola obrovská. Zvláštne zážitky znamenali pre nich telefonáty a 
osobitný sviatok bol, keď ich čakal list alebo balík v niektorom prístave. Často im 
spôsobovala aj mimoriadnu radosť možnosť osprchovať sa, alebo keď si mohli v 
prístavoch vyprať od soli svoje stvrdnuté šatstvo. 
 Počas tejto dlhej morskej plavbe zistili, že uzavretosť a závislosť jedného na 
druhom nie je ľahko znášať. Napriek tomu medzi členmi posádky neboli do polovice 
cesty vážnejšie rozpory. Keď však opustili Fidži, bolo tomu čoraz ťažšie. Traja muži na 
palube nebola najlepšou kombináciou. Až vtedy si uvedomili, že ideálna by bola bývala 
4-5 členná posádka. Preto im veľmi dobre padlo, keď ich po štyri razy navštívil počas 
jazdy ich priateľ, akademický maliar a kameraman Ľudovít Hanák, ktorý tu nakrúcal 
zaujímavé filmy na mori a pod vodou. O tejto jedinečnej a neobvyklej expedícii natočili 5-
dielny 25 minútový film pre Slovenskú televíziu, ktorý bol vysielaný počas roku 1995. 
Okrem toho členovia expedície všetci fotili a filmovali, vďaka sponzorom, ktorí ich dobre 
zásobili fotografickým materiálom. Tým priblížili našim občanom krásy a strasti 
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tejto zaujímavej a na Slovensku prvej ojedinelej morskej expedície. 
 Išlo teda o prvú slovenskú jachtársku expedíciu, ktorej cieľom bolo nielen 
uskutočniť dávne sny našich jachtárov, ale v prvom rade rozšíriť poznatky o inom, 
väčšinou iba zdanlivom cudzom svete a na druhej strane predstaviť tomuto svetu našu 
domovinu prostredníctvom zručnosti a múdrej vynaliezavosti našich ľudí. Členovia 
expedície okrem plnenia vlastného poznávaco-výskumného programu vyhľadávali aj 
krajanov roztratených po svete. Ich stretnutia boli obojstrannou vzpruhou a ukázali, že 
rozumní ľudia sa nájdu vždy a všade a že sú schopní pomáhať si a podporovať sa.  
 Táto expedícia bola súkromnou iniciatívou. Jachtu Zuzana postavili nadšenci pod 
vedením jej majiteľa a plavba sa mohla uskutočniť vďaka podpore ďalších nadšencov a 
mnohých sponzorov. 
 Jozef Varsányi, stredoškolský profesor a jachtár, priniesol a daroval nielen 
rodnému mestu, ale aj celej svojej vlasti vlajku, ktorá v pravom slova zmysle oboplávala 
zemeguľu a v jej tkanine ostali stopy soli mnohých morí a troch oceánov. 
 Účastníci expedície boli: 
 1. Jozef Varsányi  organizátor výpravy a majiteľ jachty absolvoval 
celú trasu expedície 
 2. Pavol Macháček  technik     absolvoval 



celú trasu expedície 
 3. Radomír Pätoprstý poslucháč Slov.techn.univerzity  od Ameriky, 
Sv.Lucie, ostrova Martinik 
 
Jozef Varsányi čestný občan mesta Šale 
V zmysle Štatútu mesta Šaľa a uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 7.septembra 
1995 udelilo Čestné občianstvo mesta Šale Jozefovi Varsányimu narodeného 
6.12.1945, bytom v Šali, ulica Letná č.1 za to, že obvzlášť zaslúžil významným 
spôsobom o mier a priateľstvo medzi národmi a obohatil ľudské poznanie vynikajúcimi 
činmi. 
Svoje morské plavby začal realizovať už v 70-tych rokoch na Baltickom mori so svojimi 
poľskými priateľmi. V roku 1987 postavil svoju vlastnú jachtu Zuzanu, s ktorou podnikol 
3-mesačnú plavbu. Expedíciu Dunaj - Stredomorie. V roku 1988 podniká ďalšiu 
expedíciu na Egejskom mori k ostrovu Thira - Santoríny. V roku 1989 oboplával Európu 
zo Štetína do Janova. Potom podniká 5-mesačnú plavbu Červeným morom, kde natočil 
7-dielny film v spolupráci so Slov.televíziou. 
 V roku 1993-1995 zorganizoval zatiaľ najväčšiu Prvú slovenskú jachtársku 
expedíciu okolo sveta a prvý krát preniesol zástavu nášho nového štátu okolo sveta (viď 
predchádzajúci zápis o tejto plavbe). 
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Druhé celoslovenské finále detskej súťaže v Šali - Šaliansky Maťko J.C.Hronského      
       
 Mladých hostí z celého Slovenska privítalo naše mesto 17.februára 1995 na 
druhom celoslovenskom finále Šalianskeho Maťka, ktoré sa stalo ojedinelou atraktívnou 
súťažou mladých recitátorov v prednese slovenskej povesti. 
 Tohoročná už druhá súťaž sa niesla v duchu Jozefa Cígera Hronského, 
osnovateľa detskej povesti, ktorý odchoval 3-4 detské generácie na svojich krásnych 
rozprávkach a povestiach a ktorého 100. Výročie narodenia sme si v tomto roku 
pripomínali. 
 Prvé celonárodné kolo sa uskutočnilo v Šali v roku 1994. Usporiadať túto súťaž 
navrhol predseda tunajšieho výboru Matice slovenskej MUDr.Svätozár Hikkel. 
Propozície a organizáciu súťaže vypracovala Mgr.Cecília Švoňavová - tajomníčka MS v 
Šali a ilustrátorom bol Miroslav Regitko. Spoluorganizátorom tejto súťaže bolo 
vydavateľstvo Mladé letá a časopis Slniečko. 
 Medzi najviac prednášaných autorov povestí patrili Glocko, Habovštiak, 
Ďuríčková, Húževka, Chudoba, Húska, Holuby a Rázusová-Martáková. 
 V porote predsedom bol Július Pántik - herec, členmi Anton Habovštiak - 
spisovateľ, Ondrej Sliacky - šéfredaktor Slniečka, Magda Baloghová - šéfredaktorka 
vydavateľstva Mladé letá, Ľudmila Nehringová - učiteľka ZŠ a členka Matice slovenskej 
v Šali. 
 Súťažnej prehliadky sa zúčastnila aj neter J.C.Hronského Mária Macuľová a Egil 
Lejon, nórsky spisovateľ, autor knihy o Gabčíkove. Z Domov Matice slovenskej prišli 
hostia z Komárna, Spišskej Novej Vsi, Galanty, Šurian, Komjatíc a Nových Zámkov. Z 
Ministerstva kultúry Ivan Kováč, z ústredia Matice slovenskej v Martine Mária Pišútová, 
podpredseda MS Andrej Strýček, riaditeľ vydavateľstva Mladé letá Oldrich Polák a 



redaktorka Slniečka Ľubica Kepštová. 
 Súťažiaci v Kongresovej sále Mestského úradu vítala šalianska detská 
"Dychovečka Šormanečka" pod vedením kapelníka Karola Šormana. Šaľa bola vždy 
plne obsadená nadšenými žiakmi šalianskych škôl. 
 Porota sa rozhodla udeliť jedno prvé, jedno druhé a dve tretie miesta.  
 1.miesto získala Monika Skálová, Nové Zámky 
 2.miesto obsadila Mirka Gajdošová, Košice 
 3.miesto získali Erika Ághová, Imeľ (okr.Komárno) 
    Lenka Suchá, Levice 
Tohoročný Maťko bol organizačne veľmi dobre pripravený. Matica slovenská v Šali si 
zaslúžila plné uznanie za vysokú úroveň a priebeh súťaže. 
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Naše mesto reprezentuje mladý nadaný huslista 
 
 Július Patkoló, teraz desaťročný žiak Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským v Šali začal hrať na husliach už ako štvorročný. Pod vedením svojho otca, 
učiteľa hudobnej výchovy a učiteľov Ľudovej školy umenia v Šali vo svojich desiatich 
rokoch stihol už naozaj dosť. Svoj talent zdedil po otcovi, ktorý účinkoval niekoľko rokov 
v Slovenskej filharmónii a teraz vyučuje hudobnú výchovu v Palárikove. 
 Mladý Julko zúčastňuje sa mnohých celoslovenských súťaží hudobníkov. Hráva 
pravidelne na koncertoch s profesionálnymi orchestrami. Vlani sa zúčastnil na 
celoslovenskej súťaži hudobníkov Mladé talenty v Košiciach, kde získal prvé miesto. 
Svoje husle otestoval už na telesách ako Mussica Eterna Bratislava i Romatan Košice. 
Samostatne koncertoval pred košickým klenoveckým banskobystrickým a žilinským 
publikom. Každoročne sa zúčastňuje súťaže Primáš v Jelke. 
 Aj slovenský rozhlas odvysielal už niekoľko relácií s Júliusovými melódiami. V 
tomto roku sa predstavil šalianskemu obecenstvu na Vianočnom benefičnom koncerte v 
rímsko-katolíckom kostole. Na budúci rok sa zúčastní medzinárodnej súťaže v Ústí nad 
Orlicí v Čechách. 
 Julko najradšej hráva "klasiku". Na husliach cvičí denne 3-4 hodiny. Jeho verejné 
vystúpenia zväčša financuje Romany kultúra Bratislava, ktorá ho pozvala aj na 
koncertný program s Romatanom Košice. 
 Vo svojich desiatich rokoch stihol už naozaj dosť a veľa toho má ešte pred sebou. 
Naše mesto sa už teraz môže pochváliť mimoriadnou osobnosťou, pred ktorou stojí ešte 
ďalší rast a určite aj veľa osobných úspechov. 
 
Úspechy aj v detských speváckych súťažiach 
 
 Pod vedením Lívie Skýpalovej - učiteľky ZŠ na Hollého ul. vo Veči vyrastajú 
šikovní mladí interpreti piesní, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych detských súťaží na 
Slovensku, kde zožali už viacero pekných úspechov. 
 V novembri 1995 sa zúčastnili 3.kola Veľkej detskej pesničkovej súťaže. 
Hviezdička. Gabko Balko a Monika Nováková tu vystúpili s duetom známej slovenskej 
piesne "Slepými uličkami" a získali suverénne prvé miesto. 
 V albume 10.pesničiek najnovšieho CD-čka nahranom v štúdiu Relax, osem 



piesní spievajú deti zo Šale. Na Základnej škole na Hollého ulici sú to Monika Nováková, 
Janka Ballová, Gabko Balko, Lucka Pauková a zo Základnej školy na Krátkej ulici Igorko 
Bečár a Jurko Hollý. 
 Ich pekný program vysielala niekoľkokrát aj naša televízia v relácii Od Kuka do 
Kuka spolu s populárnym spevákom Vašom Patejdlom. 
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Stretnutie tvorcov a priateľov Šalianskych novín 
 
 Už tretí rok si kruh tvorcov a spolupracovníkov Šalianskych novín pripomína v 
septembri Deň Šalianskych novín, ktorý je spojený s akciou "Stretnutie tvorcov a 
spolupracovníkov Šalianskych novín". 
 Šéfredaktorka šalianskeho dvojtýždenníka Mgr.Alena Jaššová sa pri tejto 
príležitosti srdečne poďakovala všetkým spolupracovníkom, členom redakčnej rady, 
dopisovateľom, distribútorom a sponzorským firmám, ktoré finančne a materiálne 
prispievajú, umožňujú tvorbu a spolupodielajú sa na pravidelnom vychádzaní nášho 
mestského časopisu. 
 Cieľom tohto stretnutia bolo priblížiť verejnosti redakčnú prácu, jej úspechy a 
problémy. Občania nášho mesta a okolia radi čítajú články a reportáže, ktoré 
pojednávajú bezprostredne o nich, najnovšie aktuálne informácie z oblasti podnikania, 
obchodu, športu, reklamy a pod., ako aj listy dopisovateľov a čitateľov. 
 Naše noviny sa už stali samozrejmou súčasťou života občanov nášho mesta a 
blízkeho okolia. Na ich tvorbe sa zúčastňujú okrem redaktorov aj desiatky 
dopisovateľov, ktorí si zaslúžia plné uznanie a poďakovanie za ich snahu podieľať sa na 
informáciách zo súčasného života i dôležitých udalostí z minulosti nášho mesta. 
Venujme preto tento príspevok v našej kronike a na to, aby sme menovite spomenuli 
najaktívnejších prispievateľov do nášho časopisu za uplynulých 5 rokov a vyslovili im 
naše poďakovanie. 
 
Mgr.Július Morávek    Zuzana Recsková   
 František Tornyai 
Mgr.Alena Jaššová     Jaroslav Rácz   
 Rozália Vargová 
Miroslav Demín     Gabriel Lengyel   
 Tibor Karafa 
Eva Kunovská     Mgr.František Adam  
 Viliam Garaj 
Marika Hegedüsová    Ing.Helena Psotová   Alexander 
Körösi 
Ján Matušek      Ing.Michal Galbavý   Jana 
Majdlenová 
Vincent Chudáček     Jozef Krištofík   
 Ružena Chudá 
Markus Gáll      JUDr.Ľubica Farkašová  
 Okr.vdd.Policajného zobru Galanta, 
Mgr.Arpád Szarka     Mgr.Klaudia Adamíková  



 Mestská polícia Šaľa MIK-s.r.o. 
Jozef Litva      Gabriela Tlučková   
 Potraviny PEMA.Diskónt PNS Galanta, 
Mária Puterová     Katarína Kleštincová  
 Tlačiarne Repro-T,Jutti Bartoš,Reklama 
Milan Horňák     Milan Kleištinec   
 PLUS,Fi.VEO Varga,Agraria a.s. 
+Ľudovít Gremeň     Peter Chrenko   
 Bemest s.r.o. Slov.sporiteľňa Šaľa 
Jozef Sklenár     MUDr.Svetozár Hikkel  
 Cartech s.r.o.Šaľa, Eximon s.r.o.Šaľa 
Gabriela Fülöpová     Peter Sáles    
 Odborová organizácia Duslo Šaľa 
František Tóth     Miroslav Paulo   
 Poľovnícke združenie Agačáreň-Veča 
Janka Ondrušková     Miroslav Hlavatý   
 Revymont s.r.o.Šaľa, Fi.Syko Šaľa 
Július Papp      Ing.Marcel Hadnaď  
 Sigmatech s.r.o. Šaľa 
Ing.Tibor Lovecký     Miroslav Hrabovský 
Ing.Alžbeta Sedliačiková    Ing.Ivan Kováč 
Tibor Kováč     Mária Zacharová 
Jozefína Karlubíková    Mária Krommelová 
       + Ferenco Uher 
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 Na slávnostnom kultúrnom podujatí na Lodenici dňa 30.októbra 1995 sa stretli 
pozvaní hostia s predstaviteľmi nášho mesta a pracovníkmi Šalianskych novín. Boli tu 
odmenení najlepší dopisovatelia, kolportéri a spolupracovníci Šalianskych novín. 
 Slávnostný ráz dodal tomuto stretnutiu aj pekný kultúrny program, ktorý 
zabezpečila Gabriela Fülöpová, členka redakčnej rady. 
 Na družnom posedení bola vyhodnotená práca redakcie a spolupráca s ostatnými 
tlačovými orgánmi a jednotlivcami, ktorí bezprostredne, ale aj nepriamo novinám 
pomáhajú. 
 Redakcia má uzavreté družobné vzťahy s mestskými tlačovými orgánmi vo 
Zvolene a Žiline s ktorými si vymieňa periodiká. Na slávnosti sa zúčastnili aj šéfredaktori 
týchto družobných miest. Naša redakcia spolupracuje aj s redakciami slovenských 
denníkov, s redakciou Západoslovenského rozhlasového krajového vysielania a 
Novinárskym študijným ústavom v Bratislave. Naše noviny pravidelne dostáva aj Úrad 
vlády SR, Slovenský parlament a knižnice v Bratislave, Martine a v okresných sídlach. 
Mestský úrad zabezpečuje aj posielanie našich novín do zahraničia pre našich rodákov, 
aby aj touto cestou mohli byť spojení so životom svojho mesta. 
 Akcia sa niesla v slávnostnom tóne a stala sa celomestskou oslavou 
masmediálnej a informačnej politiky nášho mesta. 
 
Šalianske gymnázium s novým menom 



 
 Pedagogický kolektív a študenti Gymnázia v Šali a miestny výbor Matice 
slovenskej pri príležitosti 40.výročia založenia šalianskeho gymnázia sa rozhodli 
premenovať svoju školu na nové meno Gymnázium Juraja Fándlyho. 
 Pri tejto príležitosti sa dňa 29.septembra 1995 pred vchodom budovy školy 
uskutočnila malá slávnosť za účasti predstaviteľov vyšších školských orgánov, 
miestneho odboru Matice slovenskej, profesorov, zamestnancov a žiakov školy. Potom 
sa konal hodnotný kultúrny program v kongresovej sále Mestského úradu. 
 Škola prijala meno po významnom národnom dejateľovi, ktorý sa celým svojím 
životom a dielom usiloval o pozdvihnutie slovenského ľudu. Jeho slová sú aktuálne 
dodnes:"Neskladajme teda ruky a nevolajme len, nebedákajme, ale pracujme, robme, a 
kde treba, zastaňme sa!" 
 Z čestných hostí sa na tomto akte zúčastnili Mgr.Július Morávek, primátor mesta, 
Igor Chamula, ved.kanc.Ministerstva školstva, Štefan Gallus, ved.odboru gymnázií 
Ministerstva školstva, Veronika Spáková zo Školskej správy Bratislava III, M.Bajaník, 
prvý podpredseda Matice slovenskej a MUDr.Svetozár Hikkel, predseda Matice 
slovenskej v Šali. 
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Finále Miss Šaľa 1995 
 
12.mája 1995 sa v Mestskom dome kultúry v Šali uskutočnilo atraktívne kultúrno-
spoločenské podujatie pre občanov nášho mesta pod názvom Miss Šaľa 1995. 
 O tento titul sa uchádzalo 10 krásnych dievčat. Reklamná agentúra Kalypso z 
Topoľčian dokázala spolu s 10 sponzormi súťaže urobiť z tohto finále v preplnenej sále 
atraktívnu show. 
 Titul Miss Šaľa 1995 získala 15-ročná Martina Mandáková, študentka 
šalianskeho gymnázia. Prvou vicemiss sa stala Marcela Serédiová, študentka 
Obchodnej akadémie v Seredi a druhou vicemiss Andrea Mračková z TIS SPŠCH Šaľa. 
 Porota udelila aj štvrté miesto - cenu poroty pre Zuzanu Jurgovú, študentku SOU 
z Galanty. 
 Výhercom čitateľského tipovania súťaže sa stala Rozália Haládiková zo Šale - 
Veče. 
 Víťazky boli odmenené zaujímavými cenami, ktoré venovali Sigmatech Šaľa, 
Orient - Gold Šaľa, Robi elektronik, Andrea-Shop a firma Majer. O vkusnú kvetinovú 
výzdobu sále sa postarala firma Flóra Šaľa. 
 
Druhý vianočný benefičný koncert 
 
 Nadácia zdravia PRO VITAE v Šali už po druhý krát potešila srdcia milovníkov 
operného spevu a tiež tých, ktorým nie sú humánne veci cudzie, druhým vianočným 
benefičným koncertom. 
 Koncert sa uskutočnil pred preplnenou kongresovou sálou Mestského úradu 
15.decembra 1995. Hlavným hosťom koncertu bola opäť operná hviezda Lívia Ághová, 
rodáčka zo susednej Kráľovej nad Váhom, ktorá v súčasnosti pôsobí v pražskej štátnej 
opere. Spolu so svojimi kolegami Eduardom Klezlom, Simonou Šaturovou a Soňou 



Kresákovou predviedli veľmi hodnotný vianočný program. 
 Lívia Ághová, známa najmä stvárnením a naspievaním postáv z opier Mozarta, 
Pucciniho, Bizeta a iných, oslnila nielen svojím krásnym sopránom, ale i svojím šarmom. 
 Vďačné šalianske obecenstvo odmenilo účinkujúcich búrlivým potleskom. Za 
zabezpečenie hodnotného koncertu bolo vyslovené poďakovanie MUDr.Czellárikovej 
organizátorke Nadácie zdravia v Šali. 
 
179. 
 
Dva hodnotné sviatočné vianočné koncerty v rímsko-katolíckom kostole 
 
 Pri príležitosti vianočných sviatkov sa v našom obnovenom rímsko-katolíckom 
kostole uskutočnili dve hodnotné umelecké podujatia za účasti preplneného kostola.  
 Dňa 19.decembra 1995organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Šali 
Vianočný benefičný koncert. 
 V hodnotnom umeleckom programe vystúpil člen činohry SND Július Pántik s 
recitáciou M.Rúfusa "Modlitbičky", Darina Lačšiaková, popredná speváčka slovenských 
ľudových piesní a kolied, ako aj Vladimír Dobrík, sólista opery a koncertný umelec s 
aktuálnymi opernými a operetnými melódiami. Organový doprovod mal Mikuláš Kováč. 
 Účastníci koncertu vysoko hodnotili toto krásne podujatie.           
    Dňa 29.decembra 1995 pod záštitou Zboru pre občianske záležitosti nášho mesta 
vystúpili absolventi a žiaci Základnej umeleckej školy v Šali v hodnotnom Vianočnom 
benefičnom koncerte venovanom na konto sluchovo postihnutých detí nášho mesta. 
 Na koncerte vysokej úrovne sa predstavili najtalentovanejší mladí hudobníci a 
speváci nášho mesta. V bohatom umeleckom programe odzneli dve recitácie vianočnej 
poézie, ktorú predviedli Ing.Alžbeta Sedliačiková a Slávka Tóthová a 13 aktuálnych 
hudobných a speváckych vystúpení. 
 V hudobnom prednese účinkovali Mgr.Miroslava Bystráková  v zobcovej flaute, 
Eva Bogárová na organe, Július Patkoló na husliach a hudobný a spevácky zbor 
základnej umeleckej školy. V sólovom speve vystúpili Igor Bečár, Zuzana Tóthová, 
Anežka Kmotríková, Helena Mudrochová, Zoltán Mikó, Erika Tégenová a Rita 
Záležáková. 
 Príhovor s hodnotením umeleckých výkonov predniesol primátor mesta 
Mgr.Július Morávek, úvodné a záverečné slovo mala poslankyňa MsÚ Ing.Helena 
Psotová. 
 Vďaka bola vyslovená pánovi dekanovi Blahovi za umožnenie uskutočnenia 
koncertu v rím.-kat.kostole. 
 
180. 
 
Spomienkové oslavy odhalenie pamätnej tabule na pomníku 
 
Na pomníku pri mestskej knižnici bola na počesť padlým hrdinom dňa 31.marca 1995 
odhalená Pamätná tabuľa pri príležitosti 50.výročia oslobodenia nášho mesta 
sovietskymi vojskami. 
 Slávnostného aktu sa zúčastnili všetci významní politickí a kultúrno-spoločenskí 
činitelia nášho mesta. Ako čestný hosť sa odhalenia zúčastnila aj poslankyňa Národnej 



rady Slovenskej republiky Ing.Brigita Shmögnerová. 
 Po oslave na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva odznel hodnotný 
kultúrny program a príhovor primátora Mgr.Júliusa Morávka a evanjelického farára - 
dekana Albíniho, člena Zväzu protifašistických  bojovníkov. 
 Po slávnosti bola usporiadaná recepcia. 
 
Oslavy III.výročia samostatnej Slovenskej republiky 
 
Večer 16.júla 1995 v medzihrádzovom priestore Váhu zapálili symbolickú vatru pri 
príležitosti výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky Národnou radou 
Slovenskej republiky. 
 Stretnutie za prítomnosti asi 150 účastníkov zorganizovali mestské organizácie 
Hnutia za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana a Matica slovenská. 
Príhovor predniesol predseda MO HZDS Ing.Dušan Petro. 
 Spomienkovú akciu finančne sponzorovali úspešné šalianskej firmy Expro s.r.o. a 
firma VEO VARGA s.r.o. 
 
Výstava 
 Pri príležitosti 115.výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika, astronóma, 
politika a dejateľa bola v Šali inštalovaná zaujímavá výstava.   
 Výstavu zabezpečil Miestny výbor Matice slovenskej v spolupráci s Kultúrnym 
strediskom M.R.Štefánika v dňoch 18.-28.apríla 1995. 
 Hodnotnú a zaujímavú výstavu navštívilo viac ako 2000 návštevníkov. Okrem 
cennej fotodokumentácie bol na výstave premietaný aj videofilm o živote a práci 
M.R.Štefánika. 
 
181. 
 
Zo šalianskeho športu  
Po 20 rokoch sme zostúpili do III.futbalovej ligy 
Napriek tomu, že futbalistom Slovana Duslo Šaľa sa v II. Slovenskej futbalovej lige 
zásluhou dobrých výkonov v posledných ročníkoch (1992-1994) podarilo uchovať pre 
mesto druhú najvyššiu futbalovú súťaž, jar 1995 sa stala pre nich osudovou. Obsadili 
celkové 13.miesto v tabuľke, čo zapríčinilo zostup do III.futbalovej ligy. 
 V tomto ročníku však vinou reorganizácie súťaže zostupovalo 10 mužstiev. Toto 
zanechalo veľké stopy najmä na hráčskom kádri, lebo v priebehu letnej prestávky odišla 
skoro základná kostra mužstva. 
 Pôsobenie v treťoligovej súťaži začalo mužstvo veľmi slabo, čo sa prejavilo aj v 
umiestnení hlboko v dolnej polovici tabuľky. Vinou nepresvedčivých výkonov boli naši 
futbalisti aj s priemerom 231 divákov v tabuľke až na 10.mieste. 
 Na návrat medzi poprednú slovenskú futbalovú elitu budú naši potrebovať veľkú 
dávku futbalového umenia, lepšie vedenie a tiež finančné zázemie a vysokú športovú 
diplomaciu. 
 
V II.ročníku hádzanárskej ligy žien 
Šaľa opäť získala titul Majstra Slovenska 
O titule majstra Slovenska v II.ročníku hádzanárskej ligy žien bolo už niekoľko kôl 



rozhodnuté. Napriek prehre v Partizánskom naše hráčky vedeli, že im slovenský titul už 
nikto nezoberie. V poslednom kole si náš majster s Interom Bratislava taktickou hrou 
dotiahol stretnutie do víťazného konca. 
 K trom majstrovským titulom vo federálnej lige pridalo Duslo aj titul majstra 
Slovenska a pripravilo tým svojim priaznivcom aj možnosť vzhliadnuť v ďalšom ročníku 
súboje s elitou Európy v pohárových súbojoch. 
 V rozjasanom závere posledného zápasu si prišli na svoje aj naši priaznivci. 
Víťazný kolektív prevzal z rúk predsedu hádzanárskeho zväzu Jozefa Koreca pohár za 
zisk majstrovského titulu a zlaté medaily. Pozápasová slávnostná večera v prítomnosti 
sponzorov klubu bola potom vyvrcholením úspešnej sezóny. 
 Po zisku titulu majstra Slovenska dosiahli naše ženy ďalší pekný úspech, keď 3 
hráčky nášho družstva Ladicsová, Kostková-Šalatová a Fečová si vybojovali aj 
postavenie medzi najlepšími strelkyňami I.ligy. 
 Konečná tabuľka: 
 1. Šaľa  28 23 2  741:525 48 
 2.Nitra  28 20 2 6 672:621 42 
 3.Partizánske 28 18 1 9 649:520 37 
 4.Topoľníky 28 14 0 14 651:657 28 
 5.Inter Bratislava 28 11 2 15 606:636 24 
 6.Prešov  28 8 1 19 574:676 17 
 
182. 
 
Futbalový mladší dorast zostal ligový 
 
Napriek tomu, že naši seniori v II.lige zostúpili, dočkali sa naši priaznivci futbalu v závere 
júna 1995 aj trochu radosti. Zverencom trénera staršieho dorastu O.Takácsa a 
mladšieho dorastu Ing.J.Mrláka sa podarilo udržať Šaľu v prvoligovej republikovej 
dorasteneckej súťaži aj pre ročník 1995/96. 
 V jesennej časti súťaže sa im síce nedarilo k plnej spokojnosti. V priebehu zimnej 
prípravy však prišlo k rapídnemu obratu. Hráči začali odvádzať na prvoligových 
trávnikoch výkony, ktoré sme od nich očakávali. Celkovým ziskom 22 bodov, pri skóre 
20:64 skončili na 12.mieste v tabuľke, čím uchovali pre Šaľu prvoligovú príslušnosť aj 
pre ročník 1995/96. 
 O záchranu v súťaži sa pričinili hráči: Kmotrík, Doboš, Udvaroš, Oláh, Hučko, 
Andódy, Molnár, Kokeš, Zuzčák, Ščípa, Bicek, Koňan, Szalai, Zabák, Szíjártó, Guttman 
a Čamaj. Medzi opory patrili: Andódy, Oláh, Udvaroš, Špendla, ktorý reprezentoval 
Slovensko do 15 rokov, strelecky disponovaný Zuščák a Ščípa ako aj talentovaní hráči 
Guttman so Zabákom. I.dorastenecká liga je kvalitná súťaž, v ktorej vyrastajú mladé 
futbalové talenty tak po kvalitatívnej ako aj po ľudskej stránke. 
 Spokojnosť bolo možné vysloviť iba s vybojovaním záchrany nie však s 
umiestnením. V silách a schopnostiach mužstva bol vyšší bodový zisk a tým aj posun v 
tabuľke smerom nahor. 
 
Úspech v celoslovenskej rybárskej lige 
 
 Naše mesto sa v roku 1995 môže pochváliť popri úspešných hádzanárkach a 



futbalových dorastencoch aj prvoligovým družstvom rybárov. Títo v ročníku 1995 
dosiahli v konkurencii 11 družstiev z celého Slovenska historický úspech, keď skončili v 
súťažnej kategórii lovu rýb udicou na plavák na 2.mieste a predstihol ich iba minuloročný 
víťaz Esox Bratislava. 
 V prvej polovici súťaže, ktoré sa konali v Bytči-Mikšovej skončili spolu s Esox 
Bratislava s rovnakým umiestnením na 1.-2.mieste. V druhom a záverečnom dvojkole, 
ktoré sa uskutočnilo na domácej vode pod Vodným dielom Kráľová n.Váhom sa im síce 
natoľko nedarilo (obsadili 4.miesto), napriek tomu si nakoniec udržali 2.miesto a 
vybojovali pre Šaľu strieborné medaily. 
 Konečné výsledky I.ligy - ročník 1995 
  1. Esox Bratislava umiestnenie  67   
  2. MSO Šaľa   73 
  3. MSO Komárno   89 
  4. MSO Humenné   99 
  5. MSO Bratislava V "A"  100 
  6. MSO Žiar n/Hronom  103 
 Slávnostnú dekoráciu prvých troch najlepších celkov uskutočnil primátor mesta 
Mgr.Július Morávek, garant súťaže Jozef Meliška z Ústr.rady Slov.rybárskeho zväzu a 
hlavný rozhodca Jozef Schwarz. Naše družstvo tvorili: Ladislav Szabó, vedúci, tréner a 
zároveň pretekár družstva, Ivan Cibuľka, Alexander Papp, Milan Homola a Miroslav 
Janek. 
 Úspešní naši pretekári budú v roku 1996 štartovať na klubových majstrovstvách 
sveta vo Francúzsku. 
 
183. 
 
Naši voltížni jazdci opäť úspešní 
 
 V dňoch 3.-6.júna 1995 sa v Šali konal 5.ročník pretekov Slovenského voltížneho 
pohára. Týchto pretekov sa zúčastnili štáty Rakúsko, Maďarsko, Česko, Holandsko, 
Švajčiarsko a Slovensko. Šalianski pretekári sa v náročnej dvojkolovej súťaži stali 
celkovými víťazmi týchto pretekov. Pod vedením trénerov Majdlenových sa o tento 
úspech pričinili cvičenci Slávie SOUP Šaľa na koni Nero v tomto zložení: D.Jablonský, 
J.Karlubík, V.Kosáčová, L.Naštická, T.Trakovická, J.Križanová, J.Kašubová, V.Naštický 
a R.Psota. V kategórii mužov nesklamal ani J.Karlubík na koni Časeň, ktorý obsadil 
III.miesto. 
 Na Svetovom voltížnom pohári v maďarskom Kaposvári v dňoch 24.-24.júna 
1995 naša skupina bezpečne zvíťazila pred dvoma tímami USA. 
 V poslednom kole tohto pohára vo Frenštáte pod Radhoštěm v dňoch 9.-
10.septembra 1995 za účasti pretekárov 7 krajín (USA, Argentína, Holandsko, 
Nemecko, Rakúsko, Česko a Slovensko) dosiahli naši voltížni jazdci ďalší výrazný 
úspech v kategórii skupín na koni Kapitán a bezkonkurenčne zvíťazili pred tímami USA 
a Čiech. 
 Na konci roka organizovalo SOUP Šaľa slávnosť, na ktorej sa vyhodnocovali 
najlepší voltížni jazdci Slovenska za rok 1995. V kategórii žien si odniesla prvenstvo 
Lucia Naštická z SOUP Šaľa pred Pavlou Juhásovou z Karpátie Bratislava. V kategórii 
mužov patrilo prvenstvo opäť zástupcovi SOUP Šaľa Davidovi Jablonskému pred 



druhým, tiež Šaľanom Pavlom Zagatom. V kategórii skupín zostalo prvenstvo zasa v 
Šali, nakoľko šalianska skupina na všetkých pretekoch Slovenského voltížneho pohára 
vždy bezpečne zvíťazila a právom si zaslúžila titul Majstrov Slovenska. 
 Na základe dobrého mena vo svete kandidovalo SOUP Šaľa vo svojom areáli za 
usporiadateľa majstrovstiev sveta alebo Európy v roku 1999. 
 Na tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia predsedníctva Slovenskej 
jazdeckej federácie, podpredseda Ing.J.Fekár, tajomník Mgr.R.Žiška ako aj primátor 
Šale Mgr.J.Morávek. 
 
Bratia Jankechoví reprezentovali Slovenskú republiku 
 
 Na Majstrovstvách sveta juniorov vo vodných športoch, ktoré sa konali pod horou 
Fuji na jazere Motosulake v japonskom Yamanashi reprezentovali našu republiku aj 
dvaja Šaľania, študenti Športového gymnázia v Trenčíne súrodenci Milan a Gabriel 
Jankechoví. Svetová súťaž kajakárov a kanoistov sa tu konala 22.-26.júla 1995. 
Bratia Jankechoví tu štartovali v disciplíne "Ká dvojka" na 500 metrovej trati, kde 
vybojovali vo svetovej konkurencii pekné "deviate miesto". 
 Našich chlapcov seriózne pripravovali na tieto svetové majstrovstvá tréneri 
Vladimír Mrva a Daniela Mrvová. Slovenskú výpravu tvorilo 12 pretekárov. Škoda, že 
Gabriel po príchode do Japonska ochorel a obaja mali aj značné problémy s 
aklimatizáciou. Napriek tomu možno ich umiestnenie veľmi dobre hodnotiť. Dobre obstáli 
aj ostatní slovenskí pretekári, keď "Ká štvorka" - muži na 500 m trati obsadili prvé miesto 
a dobre zabojovali aj na 1000 metrovej trati. 
 Milana o rok čakajú ešte Majstrovstvá Európy v Poznani, na ktoré sa už teraz 
psychicky a fyzicky pripravuje. 
 
184. 
 
Vyhodnotenie najlepších športovcov 
 
Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 1994 sa uskutočnilo 28.apríla 1995 v 
kinosále Mestského domu kultúry. Slávnostný program uviedli mažoretky z Hlohovca a 
naša dychovka Duslanka. Program otvoril primátor mesta Mgr.Július Morávek a 
prievodné slovo mal známy športový komentátor Karol Polák. 
 Vyhodnotené boli štyri kategórie športovcov: 
V skupine "D" bolo vyhodnotených 35 seniorov a to: A.Miklášová, A.Mitošinková, Ján 
Vicena, J.Vicenová, T.Kováč, L.Putera, A.Petro, L.Mitošinka, J.Mutkovič, M.Alföldi, 
M.Franková, Z.Hučková, J.Baluška, M.Ferenceiová, E.Jobbágyová, M.Lacková, 
T.Lacko, J.Szolíková, A.Lovecká, M.Gúziková, M.Takáčová, L.Baranovič, J.Kormoši, 
J.Jankech, E.Dufala, A.Kilo, J.Vencel, Št.Hunka, J.Hátaš, L.Széplaky, J.Mihalovič, 
Fr.Káras, R.Krištof, J.Baji a L.Rehák. 
 
V kategórii "C" vyhodnotili, najlepších organizátorov športových činností. 
Na prvom mieste sa umiestnil Vojtech Jakubec pedagóg, na druhom Víťazoslav Kostka 
pedagóg a na treťom mieste Milan Jakuš z oddielu vodnej turistiky. 
 
V kategórii "B" boli vyhodnotené najlepšie športové kolektívy. 



Najúspešnejším kolektívom bolo družstvo ženskej hádzanej, na druhom mieste sa 
umiestnili voltížnici zo Slávie SOUP Šaľa a tretie miesto obsadil Klub športových 
potápačov AMFORA. 
 
V kategórii "A" vyhodnotili najlepších jednotlivcov. 
 1. Najlepším športovcom mesta za rok 1994 sa stal moreplavec Jozef Varsányi 
za plavbu okolo sveta na svojej jachte Zuzana 
 2. Michal Jurina kozmické modelárstvo, 
 3. Ľubica Ladicsová hádzanárka, 
 4. René Riegel kulturistika, 
 5. Erik Varga športová streľba. 
 
 K ďalším jednotlivcom tejto skupiny patria: 
 Kristína Šperková - atletika, gymnastika 
 Martin Betík - atletika 
 Eva Kollárová - atletika 
 Martin Vígh - futbal, atletika 
 Ondrej Moťovský - športový maratón 
 Stanislav Skačan - športový maratón 
 Ján Tabaček - športový maratón 
 Milan Rácz - futbal 
 Cyril Špendla - futbal 
 Peter Šmida - futbal 
 Milan Valek - futbal 
 Marián Kormoši - kolektívne športy 
 František Bečko - hokej 
 Zuzana Rečková - zdravotne postihnutá 
 Miroslav Bjelik - motokára 
 Pavol Zagata - voltíž 
 Anna Juhásová - kolky 
 Juraj Paulo - športová streľba 
 Henrieta Okruhlicová - kynológia 
 Helena Mudrochová - šachy 
 
185. 
 
Kronika mesta Šaľa za rok 1995 bola zostavená na základe najdôležitejších 
hodnoverných údajov z udalostí nášho mesta v roku 1995. Obsahuje 42 ručne písaných 
strán, od čísla strany 144 po stranu 185. Kroniku zostavil a napísal Peter Bošňák 
kronikár mesta. 
 
Zápisy v kronike mesta za rok 1995 prečítali a schválili na zasadnutí Rady Mestského 
zastupiteľstva dňa novembra 1996. 
Členovia rady MsZ: 
 
186. 
 



Rok 1996 
 
187. 
 
Úvodom do roku 1996 
 
 Významnou udalosťou nášho mesta v roku 1996 bola skutočnosť, že na základe 
nového územno-správneho členenia Slovenska sa Šaľa po 36 rokoch opäť stala 
okresným mestom. Podarilo sa v meste etablovať jednotlivé okresné orgány štátnej 
správy tak, že väčšina z nich sa stala funkčnou. Tento fakt zaiste výrazne pomôže 
ďalšiemu rozvoju mesta v budúcich rokoch. 
 Schválenie Koncepcie rozvoja mesta bol vytvorený základný predpoklad 
formovania rozvoja jednotlivých oblastí života mesta so schváleným územným plánom a 
potrebami občanov. Tento dokument vyjadril nielen zámery samosprávy mesta, ale 
podnietil aj záujem podnikateľov na zintenzívnení života mesta. 
 Postupne sa zlepšovala spolupráca s podnikateľskými subjektami. Podobne bolo 
hodnotené aj zlepšienie spolupráce mesta s a.s. Duslo Šaľa, ktorá umožnila vyriešiť 
mnohé sporné záležitosti a dosiahnuť dohodu o vzájomnej zámene pozemkov a 
nehnuteľností. 
 Za úspech považovalo mesto aj výstavbu 1.stavby čistiarne odpadových vôd, 
plynofikáciu centrálnej kotolne CK=32, vybudovanie nového vedenia stredotlaku 
zemného plynu a pokračovanie v rozširovaní budovania kanalizačnej siete vo Veči. 
 V priebehu roka bolo zrušených niekoľko nevýhodných zmluvných vzťahov, čím 
sa umožnila výstavba na Orechovej a Agátovej ulici, kde vzniklo nových 17 parciel pre 
individuálnu bytovú výstavbu a vydali sa stavebné povolenia. Mesto začalo aj bytovú 
výstavbu na sídlisku vo Veči na mieste rozostavanej budovy, nedokončenej budovy 
zdravotného dvojobvodu. 
 Prínosom bolo aj zriadenie prechodnej budovy ďalšieho bankového ústavu 
Ľudovej banky na Hlavnej ulici, postavenie novej budovy firmy Microwell, firmy JGS, 
začatie rekonštrukcie budovy Slovenskej sporiteľne, príprava výstavby budovy 
poisťovne, ukončenie rekonštrukcie nádvoria renesančného kaštieľa a oprava a obnova 
rím.-kat.kostola vo Veči. 
 V tomto roku bola zrealizovaná 2.etapa budovania stredného tlaku plynu, ktorá 
vedie do priemyselnej oblasti mesta za Železničnou traťou, čo umožnilo napojenie 
objektov v tejto časti mesta, ako aj plynofikáciu objektov Slovenskej autobusovej 
dopravy a Železničnej stanice. 
 V priebehu roka sa začali riešiť aj niektoré vleklé problémy mesta. Kritický stav 
budovy železničnej stanice sa podarilo po dlhých rokovaniach vyriešiť tak, že sa bude 
podľa už schváleného projektu budova stanice rekonštruovať a stavebne rozširovať s 
nákladom približne 10 miliónov Sk. 
 Naďalej sa mesto už dlho pokúša vyriešiť dopravné problémy centrálnej mestskej 
zóny, kde sa kumuluje značné množstvo dopravných prostriedkov, pričom záchytné 
parkoviská zívajú prázdnotou. S riešením však úzko súvisí vytvorenie pešej zóny a 
zásobovacej komunikácie paralelne s Hlavnou ulicou. Riešenie týchto problémov však 
vyžaduje značné finančné prostriedky a úzku spoluprácu s Cestnou správou. Preto 
napriek už pripraveným projektom sa práce ešte nezapočali. 
 Značné výdavky malo mesto po zrušení smetiska v Hetméni s vývozom 



komunálneho odpadu do Pustých Sadov a preto podpísalo finančne priaznivejšiu 
zmluvu so spoločnosťou Kalná a o zriadení medziskladu v Šali. 
 Ani v tomto roku sa žiaľ nevyslovila spokojnosť s čistotou mesta. Tento vleklý 
problém súvisel predovšetkým s nedisciplinovanosťou občanov ako aj s organizovaním 
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čistiacich prác v meste. Meboli ani v tomto roku dostatočne využívané projekty verejno-
prospešných prác a preto sa navrhli nové riešenia zlepšenia tohto nepriaznivého stavu. 
 Dôležitou súčasťou života mesta bola aj činnosť organizácií zriadených mestom. 
Pozitívne bolo možné hodnotiť činnosť Organizácie sociálnych služieb, Kultúrno-
spoločenskej organizácie ako aj Mestského domu kultúry a Mestského bytového 
podniku. Mestský podnik služieb a Recykla vytvorila obchodnú spoločnosť, čo má 
značne zlepšiť výkon ich činnosti najmä vo vzťahu k potrebám mesta. 
 Zlepšila sa v tomto roku aj previazanosť a spolupráca v činnosti OO Policajného 
zboru a Mestskej polície. Stav kriminality v meste nestúpol v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi. 
 Kladne bola hodnotená úroveň kultúrnych podujatí, ako aj činnosť Kultúrno-
spoločenskej organizácie, Mestského domu kultúry a ďalších spoločenských a 
záujmových organizácií. Uskutočnilo sa v tomto roku množstvo kvalitných 
spoločenských, kultúrnych a športových podujatí s hojnou návštevnosťou. Zúčastnili sa 
ich miestne krúžky ako aj pozvané popredné súbory a známi sólisti. V športovom 
programe mesta najviac zaujali ligové hádzanárske a futbalové stretnutia, činnosť 
voltížneho družstva a vyzývací deň športu pre všetkých občanov o ktorých píše kronika 
na ďalších stranách.  
 Naše mesto bolo niekoľkokrát pozitívne reprezentované aj v televízii vo viacerých 
reláciách (napr.Kroky, Človek a mesto, Crn-Crn, protidrogové relácie, činnosť a.s. 
Dusla), ako aj vo viacerých novinách a časopisoch. O propagáciu a informovanosť o 
živote v meste sa pričinila aj miestna tlač. Šalianske noviny a ich Magazín, novovzniklé 
Slovo Šaľanov, Duslo - info a Súkromný podnikateľ. 
 Naďalej úspešne pokračovala spolupráca v družobných stykoch v oblasti 
kultúrnej a spoločenskej medzi naším mestom a družobnými mestami Kuhmo, 
Oroszlány a Telč. Začali sa budovať aj nové vzťahy s mestom Bardejov. 
 Podrobnejšiu informáciu o najdôležitejších rokovaniach, zasadnutiach a 
udalostiach nášho mesta v roku 1996 podáva tohoročná kronika na nasledujúcich 
stranách, ktorých obsah je uvedený na strane 230. 
 
Stav obyvateľstva mesta Šaľa k 31.12.1996 
Počiatočný stav k 31.12.1995    25.306 
V roku 1996 bol počet  narodených  251 
     prisťahovaných 342 
Prírastok spolu      +593 
V roku 1996 bol počet  zomrelých  150 
     odsťahovaných 342 
Úbytok spolu      -492 
Prírastok za rok 1996     +101 
Konečný stav k 31.12.1996    25.407 



 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 1995 sa v tomto roku narodilo o 11 detí menej a 
o 8 obyvateľov bolo menej prisťahovaných, čím bol aj prirodzený prírastok nižší o 19 
obyvateľov. V roku 1996 zomrelo o 15 osôb viac ako v roku 1995, ale sa z mesta 
odsťahovalo o 98 osôb menej ako v roku 1995, čím bol aj úbytok obyvateľstva nižší o 83 
osôb, ako v minulom roku. 
 Celkový prírastok obyvateľstva bol 101 obyvateľov, teda o 64 osôb viac ako v 
roku 1995. 
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Charakteristika počasia v roku 1996 
 
 V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo v roku 1996 podstatne chladnejšie 
leto a mimoriadne studený a nezvykle daždivý september. 
 Najnižšia teplota bola nameraná dňa 6.februára 1996, a to -19,3°C a dňa 
1.februára -19,0°C. Najnižšia priemerná denná teplota -12,6°C bola dňa 31.januára 
1996. 
 Najvyššia teplota (tropická teplota) nebola ako obvykle v júli, ale už 9.júna, kedy 
bolo nameraných 34,6°C a 10.júna 34,3°C. Najvyššia priemerná denná teplota bola 
nezvykle už dňa 10.júna, a to 26,3°C a tým bol aj mesiac jún teplejší (19,6°C) ako júl 
(18,5°C). V auguste sa priemerná mesačná teplota zvýšila na 19,0°C, kým september 
bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mimoriadne studený, s priemernou mesačnou 
teplotou len 12,2°C a najväčším množstvom zrážok 121,9 mm. 
 V tomto roku bola pomerne dlhá zima. Trvalý sneh napadol už 13.decembra 1995 
a udržal sa do 10.januára 1996. Po 8.dňoch dňa 19.januára 1996 sa obnovila snehová 
pokrývka a vydržala až do 12.marca. Ozimilo sa však ešte aj 31.marca, kedy napadol aj 
5cm sneh. Až od 5.apríla boli namerané obvyklé jarné teploty +12°C, ale ešte 11.-
17.apríla nastalo silné ochladenie a 14.apríla dokonca ešte aj zasnežilo. Predĺžené 
chladné počasie značne oneskorilo začiatok jarných poľných prác, najmä siatie obilovín. 
 Zima v tomto roku zavítala dňa 21.decembra s teplotou -5°C a 27 decembra bolo 
namerané už -16°C. Prvé letné dni nastali 19.apríla a teploty 22. a 23. apríla dosiahli už 
+22°C a +24°C. 
 Množstvo zrážok vo vegetačnom období (IV.-IX.mesiac) dosiahlo až 482,1 mm a 
v hydrologickom roku (XI.-X.mesiac) až 745,8 mm. Najviac napršalo dňa 2.apríla 1996, 
a to 58,1 mm. Nezvykle najdaždivejším mesiacom roka bol september so 121,9 mm 
zrážok. 
 Značne nižšie bolo však trvanie slnečného svitu. Vo vegetačnom období len 
1254,0 hodín a v hydrologickom roku len 1712,3 hodín. 
 Rozsiahlejšie živelné pohromy v tomto roku nezastihli náš chotár. Búrka s 
ľadovcom sa vyskytla len raz, a to 24.júla a spôsobila len menšie škody. 
 
 Ročný chod zrážok, teploty a slnečného svitu v kal.roku 1996 meraný na 
pozorovacej stanici HMÚ v Žihárci vzdušná vzdialenosť od Šale 10 km. 
 
Mesiac  Zrážky  Teplota  Slnečný svit  Zrážky 
v Šali 



I.   67,7   -3,2   46,6   64,8 
II.   44,1   -3,8   95,0   17,4 
III.   7,7   1,8   127,3   14,6 
IV.   99,7   11,1   194,6   82,0 
V.   113,7   16,6   212,2   98,7 
VI.   41,8   19,6   284,5   55,0 
VII.   59,1   18,5   273,3   72,7 
VIII.   45,9   19,0   204,9   32,0 
IX.   121,9   12,2   84,5   90,2 
X.   26,4   10,4   122,7   21,1 
XI.   27,6   7,1   70,9   24,9 
XII.   29,6   -2,3   47,7   24,7 
Rok   685,2 mm  8,9°C   1764,2 hod.  598,2 
mm 
 
V poslednom riadku sú uvedené údaje o meraní zrážok, ktoré vykonáva Roľnícke 
družstvo Šaľa na osade Hetmín, ktoré sa líšia od meraní v Žihárci najmä v letných 
mesiacoch s búrkovou činnosťou. 
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Priemerná teplota vzduchu  za vegetačné obdobie (IV. - IX. mesiac)  16,2°C 
      za hydrologický rok (XI. - X. mesiac)  
 8,7°C 
      za kalendárny rok (I. - XII. mesiac)  
 8,9°C 
 
Množstvo zrážok    za vegetačné obdobie (IV. - IX. mesiac) 
 482,1 mm 
      za hydrologický rok (XI. - X. mesiac)  
 745,8 mm 
      za kalendárny rok (I. - XII. mesiac)  
 685,2 mm 
 
Slnečný svit     za vegetačné obdobie (IV. - IX. mesiac) 
 1254,0 hod. 
      za hydrologický rok (XI. - X. mesiac)  
 1712,3 hod. 
      za kalendárny rok (I. - XII. mesiac)  
 1764,2 hod. 
 
Z meraní automatickej pozorovacej stanice HMÚ v Šali (za kaštieľom) možno uviesť 
prekročenie limitov znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré však v tomto roku boli iba 
mierne prekročené. 
Priemerné denné koncentrácie škodlivín v ovzduší: 
NOx 204 mg.m3 dňa 27.9.1996   
NOx 283 mg.m3 dňa 21.10.1996 



Prach 202 mg.m3 dňa 13.1.1996 
Prach 178 mg.m3 dňa 29.1.1996 
SO2 151 mg.m3 dňa 29.1.1996 
Koncentrácia prízemného ozónu O3 v ovzduší: 
29.7.1996 118 mg.m3 
1.8.1996 122 mg.m3 
2.8.1996 122 mg.m3 
20.8.1996 111 mg.m3 
21.8.1996 110 mg.m3 
22.8.1996 115 mg.m3 
28.8.1996 117 mg.m3 
8-hodinové prekročenie medzi 9-17 hodinou bolo u O3 v týchto dňoch: 
29.7.1996 118 mg.m3   
1.6.1996 115 mg.m3 
2.6.1996 121 mg.m3 
3.6.1996 114 mg.m3 
6.6.1996 128 mg.m3 
7.6.1996 121 mg.m3 
8.6.1996 132 mg.m3 
9.6.1996 132 mg.m3 
10.6.1996 129 mg.m3 
11.6.1996 125 mg.m3 
12.6.1996 124 mg.m3 
18.6.1996 111 mg.m3 
19.6.1996 124 mg.m3 
20.6.1996 133 mg.m3 
29.6.1996 116 mg.m3 
1.8.1996 122 mg.m3 
2.8.1996 122 mg.m3 
20.8.1996 111 mg.m3 
21.8.1996 110 mg.m3 
22.8.1996 115 mg.m3 
24.8.1996 117 mg.m3 
Maximálne priemerné polhodinové koncentrácie škodlivín v ovzduší bolo u... 
NOx 218 mg.m-3 dňa 11.5.1996 
 283 mg.m-3  dňa 21.10.1996 
 204 mg.m-3 dňa 29.9.1996 
Prach 553 mg.m-3 dňa 13.1.1996 
 208 mg.m-3 dňa 5.3.1996 
 258 mg.m-3  dňa 14.3.1996 
 
Maximálne 30-minútové koncentrácie škodlivín v ovzduší boli namerané u  
NOx - 435 mg.m-3 dňa 21.1.1996 a 218 mg.m-3dňa 13.1.1996 
 
Najdôležitejšie údaje z fenologických pozorovaní 
Príprava pôdy započala dňa 26.3.1996 
Začiatok siatia obilovín: jarný jačmeň  10.4.1996 



    cukrová repa 12.4.1996 
    kukurica  6.5.1996 
Zber úrody   pšenica ozimná 4.7.1996 
    jačmeň jarný  7.7.1996 
    cukrová repa 21.9.1996 
    kukurica  23.10.1996 
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Priemerné hektárové výnosy: ozimná pšenica 3,9 t/ha 
     jarný jačmeň  3,4 t/ha 
     cukrová repa 49,0 t/ha 
     kukurica  5,5 t/ha 
     hrozno  80 q/ha 
 Uvedené mimoriadne nízke výnosy boli spôsobené rozsiahlym podmáčaním 
plôch. Z celkovej ornej plochy 1776 ha bolo až 30% podmáčaných plôch a z 15% nebola 
zberaná úroda a na ďalších 15% bola úroda veľmi slabá. 
 Okrem rozsiahleho podmáčania k iným živelným pohromám nedošlo. Čiastočne 
bola raz poškodená vinica ľadovcom dňa 24.júla 1996. 
 
Markus Gáll pokračuje vo svojej záslužnej činnosti. 
 
S históriou a významnými osobnosťami nášho mesta nás oboznamovali aj v tomto roku 
cenné príspevky Markusa Gálla v našich novinách. 
 Pôvodní Šaľania, ale aj udomácnení občania nášho mesta, mali možnosť 
nahliadnuť v našich novinách do zaujímavých udalostí vzdialenejšej, ale aj nedávnej 
minulosti mesta a poznávať ďalšie významné osobnosti, ktoré zanechali v našom meste 
záslužnú činnosť. 
 Veľmi si oceňujeme túto jeho dlhoročnú bádateľskú záslužnú prácu a veríme, že 
v nej bude i naďalej pokračovať. 
 V roku 1996 boli uverejnené tieto jeho príspevky: 
Vysvetlivky: ŠN - Šalianske noviny 1996 č.../strana: nadpis článku 
  SŠ - Slovo Šaľanov 1996 
 
ŠN č.2/4 Okienko do histórie Šale:    Fašiangy, fašiangy... 
ŠN č.4/4 Okienko do histórie Šale:    Spomienka na Oblastnú 
výstavu poštových známok v Šali roku 1971 
ŠN č.4/4 Osobnosti nášho mesta    Jozef Miškovič - Sellyei 
SŠ č. 6/16 Spomienka na predavača novín Miška-báčiho 
ŠN č. 6/4 Okienko do histórie Šale    Profesor Jozef Hlavatý 
ŠN č. 10/8 Oslava Medzinárodného dňa múzeí v Šali 
ŠN č. 11/7 História Šale      Jozef Bartony - náš farár 
(1821-1877) 
ŠN č. 13/4 Osobnosti Šale     Štefan Almásy - právnik a 
filozof (1804-1876) 
ŠN č. 14/4 Spomienka na čierny deň    (17.7.1981 o 13.15 hod. - výbuch 
v Dusle) 



ŠN č. 16/4 Osobnosti mesta     RNDr.Július Rehák (1913 - 
1989) 
ŠN97 č.1/5 Vydarený benefičný koncert 
ŠN97 č.2/21 Radostné stretnutie dôchodcov 
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Šaľa je opäť sídlom okresu 
 
24.júla 1996 bol uverejnený Zákon č.222 a 221 o územnoprávnom členení Slovenska, 
podľa ktorého naše mesto po 36 rokoch sa znovu stalo okresným mestom. 
 V nedeľu dňa 18.augusta 1996 sa v historickej Nitre zišli predstavitelia všetkých 
okresov novovytvoreného kraja Nitra. Tu z rúk predsedu vlády Vladimíra Mečiara 
prevzali primátori miest a prednostovia okresných úradov certifikáty vlády Slovenskej  
republiky o oficiálnom vyhlásení mesta Nitry za krajské mesto a miest Nitra, Komárno, 
Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce za okresné mestá. 
 Za okres Šaľu prevzali certifikáty prednosta okresného úradu PaedDr.Ladislav 
Kostanko a primátor okresného mesta Mgr.Július Morávek. 
 Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili aj viacerí ministri vlády SR, poslanci NR 
SR a mnohí vedúci pracovníci obchodných spoločností, organizácií, inštitúcií a 
starostovia obcí nového kraja. 
 Šaľa sa týmto aktom stala plnoprávnym okresom s 12.obcami a jedným mestom 
s počtom 54.500 obyvateľov. Do nášho okresu patria tieto obce: Dlhá nad Váhom, 
Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom, Selice, Vlčany, Neded, Žiharec, Tešedíkovo, 
Diakovce, Močenok, Horná Kráľová a Hájske. 
 Vzhľadom na rozlohu okresu, bude patriť náš okres k jedným z najhustejšie 
osidlených okresov Nitrianskeho kraja. 
 Dňa 27.septembra 1996 sa uskutočnilo prvé stretnutie starostov obcí nového 
šalianskeho okresu v Nočnom sanatóriu a.s.Duslo v Šoporni. Hlavným bodom 
spoločného rokovania bola informácia v reforme štátnej správy, ktorú predniesol 
Dr.Ladislav Kosztanko, prednosta okresného úradu v Šali. Účastníkom priblížil zákon 
222 a 221 o územno-správnom členení, ako aj kompetenčný zákon a zámery, týkajúce 
sa rozvoja okresu. 
 Na tomto stretnutí boli predstavení aj dvaja zástupcovia predsedu okresného 
úradu ako aj pätnásti vedúci odborov, ktorí boli poverení svojimi funkciami: 
PaedDr.Ladislav Kosztanko, prednosta 
Ing.Dušan Petro, zástupca prednostu 
Karol Mikloš, zástupca prednostu 
PaedDr.Michal Vrbovský, vedúci organizačného odboru 
JUDr.Mária Tóthová, vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy 
Ing.Juraj Sedliačik, vedúci odboru živnostenstva a ochrany spotrebiteľa 
Ing.Jozef Orihel, náčelník odboru požiarnej ochrany 
Ing.Drahomír Maron, vedúci odboru civilnej ochrany 
Ing.Beáta Antalová, vedúca odboru životného prostredia 
Klára Kovácsová, vedúca finančného odboru 
Ing.Ján Danada, vedúci pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
MVDr.Peter Nemes, vedúci veterinárnej starostlivosti 



Helena Cvalingová, vedúca odboru sociálnych vecí 
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Július Papp, vedúci správy vnútornej prevádzky 
Ing.Emília Škublová, vedúca odboru školstva 
Ing.Margita Zeiselová, vedúca katastrálneho odboru 
Tibor Belovič, vedúci regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov 
Ing.Andrea Belzárová, vedúca bytovej politiky 
 
 Uvedení vedúci jednotlivých odborov boli zatiaľ iba poverení riadením svojho 
odboru, nakoľko je možné, že v priebehu prvých mesiacov môže ešte dôjsť k 
personálnym a organizačným zmenám. 
 
Do nových funkcií samostatných územných orgánov štátu boli ďalej ustanovení: 
 
JUDr.Miroslav Doležaj, riaditeľ Okresnej prokuratúry 
JUDr.Stanislav Libant, predseda okresného súdu 
mjr.JUDr.Ľudovít Galbavý, riaditeľ Okresnej správy policajného zboru 
JUDr.Ján Bajla, náčelník Okresného riaditeľstva vyšetrovania 
pplk.Ing.Adolf Ciml, náčelník Okresnej vojenskej správy  
Bc.Alžbeta Turčeková, vedúca Okresného úradu práce 
 
 Vytvorenie všetkých zložiek nových okresných orgánov bolo v miestnych 
podmienkach pomerne zložitým problémom. Nešlo len o vymenovanie vedúcich 
jednotlivých úradov, ale aj o zabezpečenie vhodných priestorov pre tieto novovzniklé 
úrady, pretože budova Mestského úradu neposkytovala dostatok vhodných priestorov 
pre započatie činnosti týchto úradov. 
 Hlavným sídlom Okresného úradu bola vybratá pôvodná budova Okresného 
úradu (tzv.Harmincova budova), postavená v roku 1932, v ktorej však bolo potrebné 
uskutočniť menšie stavebné úpravy, zriadiť telefónnu ústredňu a zabudovať počítačovú 
sieť. S prácami sa započalo už na sklonku roka 1996, hneď po konkurze, ktorú vyhrala 
firma Invest zo Šale. V prvej etape sa začala uskutočňovať rekonštrukcia vnútornej časti 
objektu a v druhej príde na rad vonkajšia fasáda. Termín ukončenia týchto prác bol 
stanovený na apríl 1997. 
 Podobne sa uskutočnila aj rekonštrukcia Slobodárne Dusla na ulici Pázmáňa, kde 
sa vybudovalo sídlo Okresného úradu práce a odboru bytovej politiky, pozemkového a 
poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva, odboru živnostenského a ochrany 
spotrebiteľa a odboru školstva a kultúry. 
 Odbor katastrálny sa z Galanty presťahoval do Šale, do budovy bývalého ČSAD 
pri železničnej stanici. Okresná vojenská správa a Okresná správa policajného zboru 
dostali pridelené miestnosti v budove SOUCH vo Veči. Okresný súd získal budovu 
bývalej materskej školy na Jarmočnej ulici a po vnútornej stavebnej úprave zaháji svoju 
činnosť 2.januára 1997. 
 Ostatné okresné úrady využívajú dočasne priestory Mestského úradu a po 
rekonštrukcii budovy Okresného úradu sa presťahujú do takto upraveného objektu. 
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Šaľa oslavovala nový okres 
 
Piatok 13.septembra 1996 sa nieslo naše mesto v znamení viacnásobných osláv. 
Začínalo to fanfárami pri otvorení zrekonštruovaného nádvoria renesančného kaštieľa, 
tradičnými miestnymi hodami, oslávením znovuzískania štatútu okresného mesta a 
39.výročia založenia nášho najväčšieho podniku Dusla. 
 Náš renesančný kaštieľ - vodný hrad, bol dlhé roky neprístupný pre verejnosť. V 
tento deň mohol primátor mesta Mgr.Július Morávek prestrihnúť pásku, čím zavŕšil prvú 
etapu sprístupnenia tejto cennej kultúrnej pamiatky. Na zrekonštruovanom nádvorí v 
slávnostnom prejave vyhlásil mesto Šaľu za okresné mesto a zároveň sa poďakoval a 
odovzdal diplomy zástupcom sponzorov, vďaka ktorým mohlo byť nádvorie otvorené. 
 V ďalších prejavoch vystúpil prednosta Okresného úradu PaedDr.Ladislav 
Kosztanko a vedúca Okresného archívu Dr.Veronika Nováková. 
 V kultúrnom programe návštevníkov slávnosti zabavila skupina historického 
šermu Corwus Arma z Bratislavy. Večerný program bol ukončený efektívnym 
ohňostrojom. 
 Na druhý deň, v sobotu popoludní sa uskutočnil pestrý sprievod ulicami mesta, 
ktorý sa ukončil na nádvorí kaštieľa, kde vystúpili v kultúrnom programe hostia z 
družobných miest, z maďarského Oroszláňu a moravského Telča, ako aj náš folklórny 
súbor pôsobiaci pri Mestskom dome kultúry. Súbor Podjavořičan z mesta Telč vystúpil 
ešte raz aj v nedeľu pred šalianskym kostolom. 
  
Plány využitia našej kultúrnej pamiatky 
 
Náš renesančný kaštieľ je dominantou mesta, preto po sprístupnení zrekonštruovaného 
nádvoria sa mestský úrad rozhodol postupne sprístupniť aj ostatné časti budovy, ktoré 
sú veľmi vhodné pre rôzne kultúrne podujatia. 
 V jarných mesiacoch budúceho roka sa Oblastný archív presťahuje do Nitry, a 
tým sa vlastne uvoľní v podstate polovica budovy kaštieľa, ktorú bude potrebné 
zrekonštruovať. Upravené nádvorie s výbornou akustikou sa má v budúcnosti využívať 
na vystúpenie rôznych hudobných súborov. Už na budúci rok plánuje naše mesto 
pripraviť tu hudobné leto s cyklom koncertov, ako aj usporiadať na tomto mieste 
umelecké večery, vystúpenie umeleckých súborov komorného charakteru a prezentáciu 
skupín umeleckej tvorivosti aj z obcí nášho nového okresu. 
 Vnútorné priestory po ich uvoľnení chce mesto získať na zriadenie konferenčných 
miestností, obrazárne a galérie, ktoré majú v našom meste svoje opodstatnenie. Robia 
sa už prvé kroky na projekte zriadenia mestského kultúrneho centra, odkiaľ by sa riadila 
celá umelecká činnosť. V Šali žijú už dlhé roky známi umelci, ktorí doposiaľ nemali 
možnosť predstaviť sa svojím umením občanom nášho mesta a okolia (manželia 
Johanidesovci Dr.Gremeň, pán Regítko a mnohí iní). Týchto umelcov budeme tu môcť 
prezentovať a obohatiť tým kultúrny život nášho mesta a okresu. 
 Pivničné priestory (tzv.Kastelán klub) by po obnovení mohli znovu slúžiť kultúrno-
spoločenským i mládežníckym podujatiam, na zriadenie orientálnej čajovne alebo 
čínskej reštaurácie. 
 Naši občania veria, že mesto napriek súčasným finančným ťažkostiam v 



spolupráci so sponzormi postupne umožní plne využiť priestory kaštieľa - našej cennej 
kultúrnej pamiatky, na spomínané celomestské i okresné podujatia. 
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Mestské zastupiteľstvo v roku 1996 vydalo tieto Všeobecné záväzné nariadenia mesta 
 
V roku 1996 boli Mestským zastupiteľstvom schválené a verejne publikované tieto 
všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa: 
 
1. 26.apríla 1996 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa "O odpadovom 
hospodárstve v meste Šaľa č.1/97. 
2. 19.júna 1996  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa "O ochrane 
štátneho tajomstva, služobného tajomstva a šifrovej     ochrane 
informácií v samospráve mesta Šale č.21/96.         
3. 14.novembra 1996 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa "O určení 
náležitostí miestnych poplatkov" č.1/97 (úplné      znenie)     
4. 25. decembra 1996 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa "O ochrane, 
chove a držaní zvierat na území mesta Šaľa"      č.12/96 
5. 25.decembra 1996 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa "O dani z 
nehnuteľnosti" č.11/97 (nové znenie). 
 
Zasadnutia mestských orgánov 
 
V roku 1996 uskutočnila Rada Mestského zastupiteľstva spolu 14 zasadnutí a Mestské 
zastupiteľstvo 7 riadnych zasadnutí, 1 mimoriadne a 1 slávnostné zasadnutie. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali vydalo v roku 1996 dva významné dokumenty: 
1. Správu o plnení Koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a hlavných úloh 
za obdobie rokov 1995-1996 (viď.podrobne na stranách 196 - 204) 
2. Brožúru vydanú 13.septembra 1996 pri príležitosti slávnostného odovzdania 
zrekonštruovaného nádvoria kaštieľa pod názvom Renesančný kaštieľ v Šali s cenným 
historickým príspevkom Dr.Veroniky Novákovej. 
 Tu je uvedených 39 sponzorov, ktorí sa podielali na právach súvisiacich s 
rekonštrukciou nádvoria vodného hradu (kaštieľa) v Šali v roku 1995 - 1996. 
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Plnenie koncepcie rozvoja mesta v roku 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali hodnotilo plnenie úloh prijatej Koncepcie rozvoja 
jednotlivých oblastí života mesta a vytýčené hlavné úlohy na obdobie rokov 1995 - 1996. 
 Za uplynulé obdobie sa plnili prijaté úlohy v jednotlivých oblastiach nasledovne: 
 
Územný rozvoj mesta 
Plnenie základných úloh v investorstve mesta a iných subjektov bolo zosúladené s 
projektovou dokumentáciou schválenou v roku 1994. V požadovaných lokalitách boli 



pridelené pozemky pre výstavbu podnikateľských aktivít i potrieb mesta. V tomto roku sa 
začali spracovávať lokality za Olympiou, ktorých spracovateľom sa stala firma Stavspol 
projekt, spol. s r.o. Šaľa. 
 Vypracovaná bola zastavovacia štúdia pre ulicu Orechová II. Tu bolo vytvorených 
a odpredaných 15 stavebných pozemkov na výstavbu rodinných domov, z ktorých 
stavieb bolo 5 ukončených, 3 rozostavané a 7 v štádiu zabezpečovania projektovej 
dokumentácie a stavebného povolenia. Bola tu odstránená časť radových garáží 
bývalého Roľníckeho družstva Šaľa. Pre túto lokalitu bola spracovaná aj projektová 
dokumentácia trafostanice, ktorá tu má byť postavená v roku 1997. 
 
Investičný rozvoj mesta 
V decembri 1995 bolo vydané vodoprávne povolenie na Čistiareň odpadových vôd - 
1.stavba. Investorstvo tejto stavby bolo rozdelené medzi mesto a Zs.Vodárňami š.p.s 
podielom mesta cca 22.mil.Sk. Dodávateľom stavby sa stal Consult, v.o.s.Bratislava. 
Stavba sa začala realizovať v marci 1996 a má byť ukončená v máji 1997. 
 Firma ADOS Trnava spracovala projektovú dokumentáciu "Pešia zóna - Šaľa", 
ktorá rieši pravú stranu ulice Hlavnej od rím.-kat.kostola po nákupné stredisko Olympia a 
ľavú stranu od Harmincovej budovy Okresného úradu po nákupné stredisko Olympia. 
 Železnice SR zabezpečili spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie 
budovy železničnej stanice. Práce majú byť započaté v roku 1997. 
 Projektová dokumentácia na výstavbu supermarketu Billa na Sídlisku Váh za 
tržnicou bola odsúhlasená a stavba sa uskutoční v roku 1997. 
 Mesto poskytlo pozemky na výstavbu podnikateľských aktivít pre firmy Agil, 
Autoprofit, Vipa, Menert a ďalšie, ktoré sú povinné v zmysle nájomnej zmluvy 
zabezpečiť vydanie stavebného povolenia do pol roka a ukončiť stavbu do dvoch rokov 
od vydania stavebného povolenia. 
 
Organizácia dopravy 
V I.etape bola riešená homogenizácia dopravy odklonením prejazdu diaľkových 
autobusov z ul.Hlavnej na ul.SNP, čím sa čiastočne odľahčila doprava z centra mesta. 
 V rokoch 1995 - 1996 bolo vybudovaných 34 garáží na ul.Mostovej, 13 garáží na 
ul.Vlčanskej a 15 individuálnych garáží. 
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 Spracovaná bola projektová dokumentácia cestnej komunikácie ul.Vlčanská - 
Kráľovská. Realizácia tejto stavby je však závislá od finančných možností mesta. 
 V roku 1995 - 1996 sa projekčne riešilo umiestnenie autobusových zastávok na 
ul. SNP a Pázmáňa. 
 Plán realizácie presmerovania prímestskej dopravy po ul.SNP je závislý od 
výsledku prešetrenia majetkových vzťahov k dotknutým pozemkom. 
 
Ochrana životného a prírodného prostredia 
 
Úlohy opatrenia vyplývajúce zo schváleného Miestneho územného systému ekologickej 
stability sa priebežne plnili. Rešpektovala sa skladba vegetácie pri vysádzaní a dosadbe 
vysokej a kríkovej vegetácie. V roku 1996 bolo vysadených 1636 stromov a kríkov v 



celkovej hodnote 98.000,- Sk. V tomto roku sa uskutočnila aj dosadba 360 kusov kríkov 
do existujúcej protihlukovej bariéry vo Veči, pred blokmi rovnobežnými so štátnou 
cestou. 
 Na ul.SNP bola uskutočnená dosadba vysokej zelene. Oproti kultúrneho domu a 
okolo križovatky ul.SNP a Kráľovskej boli v tomto roku vysadené ihličiny, hlavne v 
blízkosti krajskej bytovej výstavby. Dosadba bola urobená aj na uliciach Murgašova, 
Jesenského, Záhradnícka, Kráľovská, Orechová, Družstevná, Vinohradnícka, 
Broskyňová, Jánošíkova a Nitrianska. V priestoroch sídlisk na uliciach Hurbanova, 
Vlčanská, Poľský park, Bottova, 8.mája, M.Hodžu, Fr.Kráľa, okolie MsÚ, Nešporova, 
B.Nemcovej, P.J.Šafárika, P.Pázmáňa a v medziblokovom priestore medzi Medeou a 
Hurbanovou ulicou. 
 Výsadba zelene je v meste realizovaná dodávateľským spôsobom. V roku 1995 a 
1996 výsadbu uskutočňovali Polchem, Parter a pani Karafová. Existujúca zeleň je však 
často poškodzovaná pružinovými kosačkami, ale aj krádežami a úmyselným 
poškodzovaním najmä deťmi, ako aj prirodzeným úhynom pri presadzovaní. U novej 
vegetácie sa lepšie darí stromom a krom, ktoré sú vysadené do skupín. 
 Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia v meste boli komunálne kotolne, z ktorých 
však už väčšia časť (CK-31 a CK-32) bola splynofikovaná (až na kotolňu CK-34 vo 
Veči). Čistota ovzdušia mesta sa značne zlepšila. 
 Čierne skládky v zátopovom území Váhu boli navezené zeminou, ale doposiaľ 
nebola uskutočnená povrchová úprava terénu. 
 V odpadovom hospodárstve bol v tomto roku zavedený separovaný zber 
komunálneho odpadu a jeho následná recyklácia firmou Lobbe. Od decembra 1995 sa 
odpad vyváža na riadenú skládku komunálneho odpadu do Pustých Sadov. V roku 1996 
sa v meste vyprodukovalo 5380 ton komunálneho odpadu a mesto zaplatilo za jeho 
uloženie 3.011.000,-Sk. 
 
Správa majetku mesta 
 
V roku 1996 bola vyhotovená technická mapa mesta v hodnote 309.520,-Sk s 
odkúpením dát a IV.etapa: voda, elektrika, kanalizácia, plyn a polohopis. 
 Na nákup počítačov bolo vynaložených 189.044,-Sk. Mestský úrad disponuje 
toho času počtom 19 počítačov a 19 tlačiarní, pričom 4 počítače úplne vyhovujú pre 
zavedenie 
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počítačovej siete. 
 V roku 1996 bolo vynaložených na budovanie miestneho informačného systému 
celkom 848.325,-Sk. Tento systém sa má pravidelne udržiavať a aktualizovať. 
 Majetkovo boli vysporiadané sídliská Váh, Vlčianska, večianske sídlisko, 
ul.Kukučínova a Budovateľská. Pre investičnú výstavbu bola majetkovo doriešená Pešia 
zóna a ul. Diakovská. Ostatné lokality sú v štádiu príprav. 
 Za uplynulé obdobie bola navŕšená hodnota nehnuteľného majetku mesta 
nasledovne: 
a) Pozemky k 31.12.1995:   + 40.535.700,-Sk 
   k 31.12.1996:   + 6.486.600,-Sk 



 
b) Budovy 1.Športová hala   30.717.310,-Sk 
   2.Materská škola   2.860.340,-Sk (bez pozemku) 
   (teraz sporiteľňa a maď.škola) 
   3.Klub potápačov Amfora 410.920,-Sk (odpredané za 680.768,-Sk) 
   4.Sýpka    1.349.070,- Sk 
   5.Záhradkárske služby  1.057.150,-Sk 
   (na Orechovej ulici) 
 
Zásobovanie, rozvoj obchodu, služieb a súkr.podnikania 
 
Zásobovanie 
Plynulé zásobovanie obyvateľov sa realizovalo priebežne formou usmerňovania a 
organizovania podnikateľských aktivít. 
 V sledovaných dvoch rokoch sa doriešilo prevádzkovanie dočasných stánkov pri 
novej tržnici a na ul.Hlavnej. V roku 1996 boli odovzdané dva nové objekty na ul. SNP, a 
to Microwell, spol. s r.o. a ART JGS, spol.s r.o., nová čerpacia stanica Shell na 
ul.Fr.Kráľa a predajňa automobilov na ul.Nitrianskej. 
 
Obchodná činnosť 
V obchodnej činnosti sa vychádzalo v ústrety začínajúcim podnikateľom formou 
prideľovania nebytových priestorov, dlhodobého prenájmu, pozemkov na výstavbu a 
poskytovaním zliav na nájomnom. 
 V roku 1996 
 na Hlavnej ul.začala nová prevádzka Bar v priestoroch reštaurácie Olympia, 
prevádzka textilného tovaru a prevádzka lahôdok. 
 na ul.Štúrovej Snack bar 
 na ul.Nešporovej - predajňa textilného tovaru (v skladových priestoroch lahôdok) 
a  
    predajňa potravín (v priestoroch Dopravného ihriska)        
        na ul.Vlčanská - výrobňa pekárskych výrobkov. 
 na ul.Kráľovská - predajňa Motorest Astra 
 na ul.Jesenského - veľkosklad a maloobchodná prevádzka stavebnín 
 na ul.Diakovská - veľkosklad ovocia a zeleniny 
 na ul.SNP - v objekte polyfunkčnej tržnice 1 nová predajňa 
V objekte Centrálnej občianskej vybavenosti Veča poskytlo možnosť pre zriadenie 6 
prevádzok pre obchodné činnosti. 
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Služby 
V sledovaných rokoch bolo zriadených 29 neštátnych zdravotníckych zariadení, 1 
veterinárna služba a 1 organizácia zaoberajúca sa opaterou starých ľudí. 
 V roku 1996 bol odsúhlasený dlhodobý prenájom pozemkov 10 podnikateľom. 
 
Rozvoj súkromného podnikania 
V súkromnom podnikaní bol zaznamenaný pozitívny vývoj hlavne v skvalitnení 



materiálno-technickej základne. Napriek tomu sa javil nedostatočný počet prevádzok v 
činnostiach ako klobučníctvo, predajňa zdravotníckych potrieb, predajne Dielo, 
rýchločistiareň a práčovňa, zberňa a oprava šatstva, čistiareň kožuchov a koženných 
odevov, zariadenia všeobecných informačných služieb, ubytovacie služby. Chýba aj 
informačné a turistické centrum (turistická informačná kancelária). 
 Škoda, že Mestské zastupiteľstvo zrušilo zľavu za prenájom pozemkov počas 
doby výstavby, lebo táto bola jedinou zľavou pre začínajúcich podnikateľov. 
 
Rozvoj kultúry, vzdelávania a športu 
Koordinátora tejto činnosti vykonáva v meste Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport 
pri Mestskom úrade podľa svojho časového plánu. Koordinuje spoločenskú činnosť škôl, 
spoločenských organizácii a Mestského domu kultúry. 
 Kultúrno-spoločenská organizácia mesta a Mestský dom kultúry sa aktívne 
zapájali do informovanosti, a to hlavne vydávaním Mesačníka MsDK a Kultúrnika KSO, 
ktorých cieľom je informovať občanov o kultúrnom dianí v našom meste. 
 V našom meste sú vydávané na súkromnej báze dva časopisy, a to Šalianske 
noviny a Slovo Šaľamov so zameraním na aktuálne udalosti spoločenské, kultúrne, 
športové, podnikateľské, sociálne a iné. Tieto informácie poskytovali aj prostredníctvom 
mestského rozhlasu. Šalianske noviny boli od 1.júla 1996 sprivatizované a mesto 
mesačne prispieva čiastkou 14.000,-Sk, s tým, že má vyčlenený priestor na 
informovanosť o činnosti a dianí v meste. Slovo Šaľanov, ako druhý mesačník nášho 
mesta, začal vychádzať dňom 1.februára 1996. 
 Mestský dom kultúry poskytuje dlhodobé a krátkodobé prenájmy podnikateľom za 
ekonomický prenájom. V roku 1996 bolo v Mestskom dome kultúry v prenájme 15 
podnikateľských subjektov. 
 Mestská knižnica zápasila s nedostatkom finančných prostriedkov na nákup 
literatúry. Naďalej však dobre zabezpečovala výpožičky a nákup literatúry podľa potrieb 
a požiadaviek čitateľov. K 31.12.1996 bol stav knižničného fondu 67.076 zväzkov. Z 
celkového počtu literatúry je 36,99% odbornej literatúry, 39,35% krásnej literatúry pre 
dospelých, 4,82% náučnej detskej literatúry a 18,82% krásnej literatúry pre deti. Za tento 
rok bol celkový počet výpožičiek 209.719 a celkový počet zaevidovaných členov bol 
3551. V roku 1996 navštívilo knižnicu 38.315 návštevníkov. 
 Filmová činnosť sa uskutočňuje v troch kinách: kino so stálym hracím profilom v 
Mestskom dome kultúry, kino s nestálym hracím profilom - prírodné kino a kino Nádej vo 
Veči. Vo všetkých troch kinách bolo v tomto roku uskutočnených 720 predstavení, ktoré 
navštívilo 48.110 návštevníkov. 
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Kultúrno-spoločenská organizácia mesta zabezpečovala kurzy pre mládež a dospelých 
a rozvíjala činnosť divadelného súboru, organizovala prednášky, semináre a rozvíjala 
kultúrno-spoločenskú činnosť. 
 Uskutočnené boli dve celomestské prehliadky zamerané na boj proti drogám s 
možnosťami ukážky využívania voľného času v oblasti dramatickej a pohybovej 
výchovy. Boli to známe "Divadelné šalaniny" a "Hurá tanec". Pravidelne prebiehali kurzy 
nemčiny a angličtiny pre deti a dospelých, hudobné kurzy v hre na akordeón, klavír, 
flautu a spev. Poriadali sa detské kurzy scénického tanca, pohybovej výchovy, 



spevokolu, mažoretiek, fotokrúžok, šachový krúžok, kalanetika, mládežnícke karate, 
divadelný súbor a krúžok moderného tanca. 
 Pri kultúrno-spoločenských podujatiach treba spomenúť vystúpenia 
profesionálnych umelcov, divadelné predstavenia pre deti a mládež, diskotéky, 
vystúpenia amatérskych hudobných súborov, klubové stretnutia nezamestnaných, 
besedy s knihou, detské karnevaly, stavanie májov a iné. 
 
Telovýchova 
Všetky športovo-telovýchovné plochy na školách boli zapojené do organizačno-
telovýchovného systému. Okrem hodín telesnej výchovy sa využívali na mimoškolské 
športové aktivity, najmä na aerobik a halový futbal. 
 Na gymnáziu využívala športové plochy Interliga, na Strednom odbornom učilišti 
sa každoročne uskutočňujú atletické súťaže a na všetkých školách boli každoročne 
pripravované Dni športu. 
 Mesto pripravovalo v roku 1996 nasledujúce podujatie: 
 - vyhodnotenie najlepšieho športovca roku 1995 
 - vyzývací deň športu (Challenge day) 
 - športový deň poslancov a pracovníkov mesta 
 - olumpijský beh na Strednom odbornom učilišti chemickom 
 - Zábavný športový deň pre žiakov základných škôl v Športovej hale 
 - 75 rokov šalianskeho futbalu 
 - medzinárodný turnaj v hádzanej žien 
 - hokejový turnaj 
 - Fašiangový ples na ľade. 
 
Kultúrne pamiatky 
V septembri 1996 bola ukončená renovácia nádvoria kaštieľa a upravené nádvorie bolo 
slávnostne otvorené (viď aj stranu 194). 
 
Kultúrno-spoločenská a telovýchovná činnosť 
V roku 1996 sa uskutočnili tieto podujatia: 
 - vystúpenie dychového súboru Duslanka na Horáckych slávnostiach v Telči 
 - futbalové stretnutie FK - Veča a Oroszlány 
 - športové stretnutie poslancov mesta a pracovníkov mesta s družobným 
mestom Oroszlány 
 - stretnutie pracovníkov mesta z úseku sociálnej starostlivosti 
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Kontakty do Šaľanmi žijúcimi v zahraničí sa udržiavali jednak písomnou formou, ako aj 
zasielaním Šalianskych novín a tiež návštevou týchto Šaľanov na Mestskom úrade. 
 V roku 1996 komisia kultúry spolupracovala so Zväzom zdravotne postihnutých, 
ktorému bola poskytnutá aj finančná podpora a boli dohodnuté spoločné podujatia na 
rok 1997. 
 Mesto udržiavalo úzku spoluprácu so školami formou organizovania spoločných 
kultúrno-športových podujatí, ako "My deťom - deti nám", vyzývací deň športu 
(Challenge day) a hokejové turnaje. V spolupráci so základnými školami organizovalo 



mesto výmenné tábory. 
 Základná umelecká škola spolupracovala s mestom pri organizovaní koncertov, 
spoločenských podujatí mesta a jej žiaci aktívne pracovali v Zbore pre občianske 
záležitosti v Šali. Telovýchovná jednota Slávia SOUP - voltížny oddiel sa zúčastnil aj na 
vystúpení v družobnom meste Oroszlány pri príležitosti významných výročí. 
 
Sociálna starostlivosť 
Referát sociálnej starostlivosti v spolupráci s komiciou zdravotnou a sociálneho 
zabezpečenia prerokovával mimoriadne prípady sociálnej odkázanosti občanov a 
individuálne posudzoval nárok na peňažný príspevok alebo inú formu osobitnej pomoci. 
 Na úseku starostlivosti o dôchodcov boli v roku 1996 poskytnuté príspevky v 343 
prípadoch vo výške 322.052,-Sk. Na stravovanie bol poskytnutý príspevok v 16 
prípadoch vo výške 38.167,-Sk. 
 Na úseku starostlivosti o rodinu a deti bol v roku 1996 poskytnutý príspevok z 86 
podaných žiadostí 79.žiadateľom v celkovej výške 91.597,-Sk na ošatenie maloletých 
detí. V rámci osobitnej starostlivosti bol vyplatený príspevok vo dvoch prípadoch vo 
výške 1776,60 Sk. 
 Organizácia sociálnej starostlivosti úzko spolupracovala pri poskytovaní 
sociálnych služieb s územnými orgánmi štátnej správy ako aj so Slovenskou katolíckou 
charitou, Slovenskou úniou nevidiacich a slabozrakých. Pri tejto práci zabezpečuje 
služby v rodinách a využíva priestory Kultúrneho domu na svoju pravidelnú činnosť. 
Jednota dôchodcov tiež plne využívala pre svoju prácu priestory Kultúrneho domu. 
 Z rozboru hospodárenia v roku 1996 vyplynulo, že 24% prevádzkových nákladov 
organizácia sociálnej starostlivosti kryla z vlastných zdrojov, 15% prevádzkovej dotácie 
zo štátneho rozpočtu, 9% z príspevkov fondu zamestnanosti a zostávajúcich 52% bolo 
krytých príspevkom mesta. (V roku 1994 to bolo ešte 73%) 
 Na úseku starostlivosti o rodinu a deti bolo 79. odkázaným rodinám s počtom 155 
detí, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni bola poskytnutá jednorázová sociálna výpomoc. V 
spolupráci so SZZP detí a mládeže bol poskytnutý príspevok pre 35 detí v sume 3501,-
Sk. 
 Dobrá bola spolupráca aj s Katolíckou jednotou Slovenska, ktorá poskytla 
bezplatné ošatenie sociálne okázaným rodinám. Nadácia zdravia - Pro vitae, poskytla 
pre detské domovy peňažný príspevok vo výške 5000,-Sk. 
 V domoch dôchodcov v Galante, Košútoch  a Seredi bolo v roku 1996 
umiestnených 13 občanov zo Šale, ktorých navštívili predstavitelia mesta v mesiaci 
december. 
 Návrh pre zriadenie domova pre starších ľudí bol síce Mestským zastupiteľstvom 
prijatý už 8.júna 1995, ale doposiaľ nebol uskutočnený, pretože okresný hygienik nedal 
súhlasné stanovisko. Predpokladá sa zriadenie tohto domova v Šali 
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v objekte na ul.Pázmáňa, kde sa do 30.augusta 1997 bude prevádzkovať prechodná 
ubytovňa. V návrhu rozpočtu mesta na rok 1997 bola na tento účel už vyčlenená 
finančná čiastka 2,9 mil.Sk. 
 
Verejno-prospešné služby 



zabezpečovali celoročnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev v meste. Na čistenie 
verejných pristranstiev, verejných komunikácií a chodníkov, ako aj na zimnú údržbu v 
meste, bolo v roku 1996 vyčerpaných z rozpočtu mesta 528 tisíc Sk. Na údržbu a 
drobné opravy chodníkov a miestnych komunikácií bolo v roku 1996 preinvestovaných 
1.043 tis.Sk. Tieto prostriedky boli prevažne použité na opravu výtlkov komunikácií po 
zimnom období, obnovu asfaltovaných ciest na ul.Okružnej, Partizánskej, ul.1.mája, pri 
Základnej škole maďarskej a na obnovu chodníkov na ul.Pázmáňa, Jarmočnej, SNP a 
Dolnej ako aj na úpravu verejných priestranstiev pred Centrálnou občianskou 
vybavenosťou vo Veči z polovegetačných panelov a na opravu chodníkov a ciest, 
autobusových čakární, a to v čiastke 500 tisíc Sk. 
 Na opravu vodorovného a zvislého dopravného značenia miestnych komunikácií 
bolo vynaložených v tomto roku 280 tisíc Sk. 
 Mesto spravuje celkom 1825 svetelných bodov, 55 km podzemného káblového 
vedenia a 30 km vzdušného sekundárneho vedenia. Na ich údržbu bolo vynaložených v 
roku 1996 750 tisíc Sk. Za úhradu elektrickej energie bolo vynaložených v tomto roku 
1550 tisíc Sk. 
 Mesto zabezpečovalo údržbu verejnej zelene na ploche 41,5 ha cestou štyroch 
firiem na základe zmluvného vzťahu. Na túto údržbu a výsadbu bolo v roku 1996 
vynaložených 3.040 tisíc Sk, z ktorých sa uskutočňovalo kosenie trávnikov, strihanie 
kríkov, vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie a vypilovanie stromov, okopávanie záhonov, 
výsadba kríkov a kvetov, oprava lavičiek a nová výsadba trvalých porastov. 
 
Ochrana a bezpečnosť osôb a majetku 
je v súčasnosti zabezpečovaná 25 členmi Mestskej polície Šaľa. Z tohto počtu je 21 
členov zaradených v priamom výkone služby, 2 členovia vykonávajú evidenciu, 
štatistiku, riešenie a odstupovanie priestupkov. 
 Mestská polícia spolupracuje so všetkými školami, zabezpečuje prednáškovú 
činnosť, športové podujatia pre mládež v rámci kriminálnej prevencie a iné podujatia 
zamerané na spoluprácu verejnosti s políciou. Od apríla 1996 je uplatňovaná rajonizácia 
výkonu služby. Mestská polícia spolupracuje so všetkými inštitúciami a oddeleniami 
požiarneho zboru, štátnymi a samosprávnymi orgánmi i podnikateľmi na  území mesta. 
 Svoju službu vykonávajú formou prevencie (pešie hliadky, motoobchôdzky,  
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poskytovanie informácií prostredníctvom masmédií, v spolupráci s verejnosťou a 
osvetovou činnosťou ako aj formou represie (vykonávanie zákrokov na obnovenie 
verejného poriadku, sankcionovanie páchateľov a spolupráca so zložkami Policajného 
zboru Slovenskej republiky). 
Počet spáchaných deliktov za obdobie od 1.januára 1996 do 31.decembra 1996: 
 Spolu bolo na území mesta spáchaných deliktov    
 1597 
  z toho  za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta 595 
prípadov 
    za porušenie § 50, § 49 a § 47 spolu   
 582 
    za spáchané trestné činy     



 52 
    za porušenie zákona 372/90 Zb. o priestupkoch 
 8 
    za porušenie Vyhlášky č.99    
 308 
    za porušenie Zákazu zastavenia B31   
 10 
    za porušenie státia na chodníku    
 1 
    za porušenie státia na trávniku    
 1 
    za iné prípady      
 40 
  Riešenie prípadov: 
    pokarhaním       
 852 
    pokutou       
 436 
    odstúpením na Okresné oddelenie Policajného zboru 118 
    odstúpením na Okresný úrad    
 83 
    riešené bez sankcie      
 108 
    Spolu        
 1597 
 
Podnikateľská činnosť mesta 
 
Bytové hospodárstvo 
Mestský bytový podnik, spol.s r.o. spolupracuje toho času s Mestským úradom a 
spravuje 1726 bytov, z toho 812 obecných, 914 vo vlastníctve fyzických osôb a 12 
nebytových priestorov. Podnik prevádzkuje 3 kotolne, 12 výmenníkových staníc a 4 
hydrofórové stanice. Služby poskytuje vo forme vykurovania a dodávky teplej vody pre 
1256 bytov spravovaných, 4381 bytov družstevných a podnikových a pre 10 nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj  pre 30 nebytových priestorov iných vlastníkov. 
Úzko spolupracuje s referátom bytov pri Mestskom úrade pri riešení bytovej politiky 
mesta. 
 Od roku 1996 je v štádiu realizácie "Adaptácia bývalého zdravotného 
dvojobvodu" na obytný dom v Šali-Veči na ul.Hollého. Dodávateľom stavby je Staveco 
Galanta a termín ukončenia bol stanovený na október 1997. 
 Dodávka a montáž termostatických automatických ventilov a pomerových 
meračov na radiátory na meranie spotreby tepla v spravovaných bytoch bola ukončená 
k 1.septembru 1996. Montáž zabezpečoval Menert, spol.s r.o. 
 Podľa prijatého harmonogramu sa uskutočňoval od r.1996 predaj mestských 
bytov pre terajších užívateľov. K 31.decembru 1996 bolo záujemcom - užívateľom bytov 
odpredaných 878 bytov, čím sa stali vlastníkmi po zápise v katastri nehnuteľností. 
Ďalších 309 bytov bude ešte možné terajším užívateľom opätovne ponúknuť na 



odkúpenie. 
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Verejný poriadok a čistota 
Mestský podnik služieb zabezpečoval komplex služieb na území mesta. Voľné nebytové 
priestory v majetku mesta boli v správe Mestského podniku služieb. Čistý príjem za 
prenájom týchto priestorov predstavoval za rok 1996 cca 350.000,-Sk. 
 Mestský podnik služieb spravuje tiež areál zimného štadióna ako jednoúčelového 
zariadenia. V letnom období roku 1996 boli tieto priestory dané do nájmu s využitím na 
rekreačno - kultúrne a športové potreby hlavne pre mládež. Hodnotenie tejto akcie bolo 
však záporné. Nájomné za objekt činilo v roku 1996 13.000,-Sk a vstupné na Zimný 
štadión 89.000,-Sk. Stratovosť prevádzky Zimného štadióna v roku 1996 bola 
1.227.944,-Sk. 
 V správe Mestského podniku služieb bolo aj parkovisko v areáli podniku. 
Nájomné činilo v roku 1996 75.000,-Sk. Na trhovisku na Hlavnej ulici boli všetky miesta 
využité a čistý príjem za rok 1996 predstavoval tu 450.000,-Sk. 
 V rámci cintorínskych služieb sa uskutočňovali aj komplexné pohrebné služby, 
ktoré existujú 4863 hrobových miest, pričom príjem za roky 1995 a 1996 činil 377.000,-
Sk. Z celkového počtu 4863 je však doposiaľ nezaplatených v Šali 819 hrobových miest. 
 Komunálny odpad sa vyvážal na riadenú skládku do Pustých Sadov, čo však bolo 
finančne značne náročné a preto sa pre budúcnosť uvažuje o vývoze do Kalnej nad 
Hronom s vybudovaním medziskladu v katastri mesta (na vlastné náklady). 
 Autodopravu uskutočňovalo jediné vlastné vozidlo Avia 31-valník. Príjem za 
sledované obdobie činil cca.25.000,-Sk. 
 Ako nová aktivita v službách bola spoluúčasť na zimnej údržbe, kompostovanie 
biologického odpadu s drvičkou na konáre a prehĺbenie účasti na službách spojených s 
čistotou mesta a poriadkom v meste. 
 
Recykla, spol. s r.o. 
Recykla, spol. s r.o.so sídlom na Orechovej ulici v bývalom areáli Roľníckeho družstva 
uskutočňuje zhromažďovanie, uloženie a dočasné skladovanie stavebného odpadu a 
jeho recyklácie. Do roku 1996 bola vykonaná úprava a sanácia takmer polovice rozlohy 
bývalého hospodárskeho domu Roľníckeho družstva. V súvislosti s tým bolo v roku 
1996 zrecyklované cca.1000 ton stavebného odpadu. Spoočnosť spracovala ďalej 6000 
ton odpadu na drť. Predajom bolo realizovaných 3000 ton s príjmom 96.000,- Sk. V 
súčasnosti sa tu skladuje cca 500 ton odpadu a zostatok sa použil na terénne úpravy v 
prevádzke Recykly. 
 V roku 1996 bolo tu uložených 5.043 ton, spracovaných 1100 ton a príjem za 
odpredaj činil 1.157.000,-Sk. Za uloženie stavebného odpadu bol príjem 1.171.591,-Sk. 
Z predaja drte v roku 1996 bol výnos 68.069,-Sk, z toho príjem od mesta bol 8.819,-Sk. 
 V roku 1996 bol rozsah služieb stavebnými mechanizmami nasledovný: 
 - pre mesto Šaľa v hodnote 141.000,-Sk 
 - pre fyzické a právnické osoby v hodnote 649.000,-Sk 
Spoločnosť v roku 1996 rozšírila predmet svojej činnosti na celú oblasť technického 
odpadu. 
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Plnenie rozpočtu mesta za rok 1996 
 
Príjmová časť 
Zdroj príjmov      Plán 1996  Plnenie k 31.12.96 
  % plnenia 
A. Miestne poplatky - Dane a poplatky spolu 14694   15391  
   105% 
B. Výnosy z majetku mesta spolu   20939   19869  
   95% 
C. Podiely na príjmoch SR spolu   30637   31059  
   101% 
D. Ostatné príjmy spolu    12705   14568  
   115% 
 Vlastné rozpočtové príjmy spolu  78975   80887   
  102% 
 Cudzie príjmy spolu    34449   26100   
  76% 
 Príjmy spolu     113424  106987  
  94% 
 
Výdavková časť 
Kapitola       Plán 1996  Plnenie k 
31.12.96   % plnenia 
 Neinvestičné výdavky 
1. Kultúra spolu     720   725   
  101% 
2. Vodné hospodárstvo    600   544  
   91% 
3. Údržba miestnych komunikácií   1050   1042  
   99% 
4. Mestská polícia spolu    4780   4532  
   95% 
5. Požiarna ochrana     150   139  
   93% 
6. Školenie spolu     180   130  
   72% 
7. Príspevkové organizácie spolu   7705   7414  
   96% 
8. Sociálne výpomoce spolu   450   455   
  101% 
9. Komunálne činnosti spolu   11390   10716   
  94% 
10. Odmeny poslancom spolu   714   581   
  81% 
11. Životné prostredie spolu    495   389  



   79% 
12. Mestský úrad spolu    9897   8895   
  90% 
13. Prevádzka COV spolu    1625   1470  
   90% 
14. Výstavba spolu     5081   5327  
   105% 
15. Dom kultúry spolu     3092   2836  
   92% 
16. Úver a úroky spolu     7670   7655  
   100% 
17. Príspevky      1200   1063  
   89% 
18. Ostatné výdavky     3630   3519  
   97% 
 Neinvestičné výdavky spolu   60857   57860  
   95% 
 
 Investičné výdavky 
 Výstavba bytov vo Veči    15000   15127  
   101% 
 Čistiareň odpadových vôd   20498   4055   
  20% 
 Kanalizačný zberač     2500   860  
   34% 
 Skládka TKO     500   365   
  73% 
 STL 1.etapa      1417   1417  
   100% 
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 Dofinancovanie tržnice    3000   5280  
   176% 
 Plynofikácia osady Killič    700   -  
   - 
 Rekonštrukcia CK 32    6345   13983  
   220% 
 Vodovod na Kukučínovej ulici   1000   1630  
   163% 
 Nákup investícií     1333   1218  
   93% 
 Dom smútku Veča     230   230  
   100% 
 Projekty a dokumentácie    73   73  
   100% 
 Investičné výdavky spolu    52567   44238  



   84% 
  
 Výdavky spolu     113424  102098 
   90% 
 
 Celkové príjmy:     106.987 tis.Sk 
 Celkové výdavky:     102.098 tis.Sk 
 Rozdiel:      4.889 tis.Sk  
 
 bol prebytok hospodárenia na rok 1997. 
 
Prebytok hospodárenia bol zahrnutý do príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 1997 v 
kapitole D-ostatné príjmy ako prevod prebytku hospodárenia. 
 
Od plnenia príjmovej časti rozpočtu, ktorá bola naplnená na 94% sa odvíjalo aj plnenie 
výdavkov, ktoré boli vo výške 90%. Nenaplnenie príjmov bolo smerodatné pri 
uvoľňovaní prostriedkov vo výdavkových položkách. 
 Základným cieľom rozpočtu bolo zabezpečenie samosprávnych funkcií 
vyplývajúcich z prijatej koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života do konca roka 1998. 
 Za hlavné priority bolo považované riešenie 
 - čističky odpadových vôd 
 - skládky komunálneho odpadu 
 - plynofikácia kotolne 
 - rozšírenie kanalizácie v mestskej časti Veča 
 - obnovenie bytovej výstavby 
 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
 
Výstavba čistiarne odpadových vôd sa zahájila v mesiaci máj 1996, s termínom 
ukončenia jún 1997. Bola splynofikovaná kotolňa CK-32 a daná do skúšobnej 
prevádzky. Vybudovaná bola ďalšia kanalizácia na Dóžovej ulici vo Veči a  bola 
obnovená bytová výstavba malometrážnych bytov vo Veči, ktorá bude ukončená v roku 
1997. Riešil sa havarijný stav rozvodu vody na ul.Budovateľská. 
 Za hlavné priority bolo považované riešenie skládky komunálneho odpadu a 
výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. V roku 1996 sa neuskutočnila žiadna 
nová výstavba ani rekonštrukcia komunikácií. Realizovali sa iba drobné opravy výtlkov. 
 Mesto rozhodlo o dlhodobom riešení vývozu komunálneho odpadu na skládku do 
Kalnej nad Hronom. 
 Pozitívne možno hodnotiť plnenie príjmovej časti rozpočtu a hlavne vlastné 
zdroje, ktoré boli plnené na 102% i napriek rizikovým faktorom, čo sa značne prejavilo v 
zabezpečení všetkých činností mesta. Na rozdiel od predchádzajúceho roka bolo mesto 
schopné uhradiť všetky faktúry voči odberateľom a včas a pravidelne splácalo svoje 
záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv voči peňažným ústavom. 
 
207. 
 
Duslo Šaľa druhý najlepší podnik Slovenska 
 



28.marca 1996 odovzdal predseda vlády SR Vladimír Mečiar 24 podnikom Slovenska 
ocenenie "Najlepší exportér Slovenskej republiky v roku 1995". 
 Export týchto podnikov tvorí niečo viac ako 20% celkového vývozu Slovenskej 
republiky. Bolo pre nás radostné konštatovať, že medzi 24 ocenenými podnikmi bolo aj 
naše Duslo, a.s. Šaľa, ktoré sa umiestnilo v rámci Slovenska na 2.mieste. Toto vysoké 
ocenenie osobne prevzal generálny riaditeľ Dusla, a.s.Šaľa RNDr.Jozef Kollár. 
 Podiel vývozu na celkovej výrobe Dusla Šaľa prevyšoval v minulom roku 80%. 
Prírastok vývozu podniku v roku 1995 v porovnaní s rokom 1994 predstavoval 34,9%. 
Celkový hodnotový objem vývozu v roku 1995 predstavoval 4,89 miliárd Sk. Najväčší 
záujem o výrobky nášho podniku bol v priemyselných hnojivách, gumárenských 
chemikáliách a v prostriedkoch na ochranu rastlín. 
 
Z histórie nášho najväčšieho podniku - Dusla, a.s. 
 
Za 39 rokov existenie našlo v našom podniku zamestnanie približne 22.600 ľudí. Na 
jeho výstavbu a rozvoj bolo počas tohto obdobia vynaložených 10,9 miliárd Sk, pričom 
do samotných budov a výrobných hál 4,0 milárd Sk. 
 Počas svojej existencie vyprodukoval podnik výrobky v hodnote 91 miliárd Sk. 
Toto číslo skrýva v sebe napríklad výrobu: 
  12,5 mil.ton čpavku 
  7,2 mil.ton močoviny 
  5,7 mil.ton NPK 
  8,8 mil.ton LAV  
  9,3 mil.ton KD 
  2,6 mil ton DAM 390 
  0,357 mil.ton PVAC 
  0,129 mil.ton dusantoxov 
Okrem toho ešte ďalšie milióny ton produktov, ktoré sa už nevyrábajú (acetylén, 
organická chémia, chlórová chémia) alebo v tomto krátkom prehľade neboli spomenuté. 
 
Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov od roku 1965 
       1965  1975  1985 
 1995  1996       
Tovarová výroba mil.Sk    136,2  2053,8 3392,8
 6245,2 7167,0 
Predaj celkom mil.Sk    123,3  2066,4 3344,5
 6356,9 7373,9 
-z toho vývoz mil.Sk    -  575,9  663,2  4965,5
 5413,6 
Hospodársky výsledok mil.Sk   x  +528,2 -26,9 
 +131,3 +156,0 
Pracovníci osoby     2818  5612  6625 
 3200  3436 
Produktivita práce Sk    48332  365963 512121
 1951625 2085856 
 
a.s.Duslo Šaľa patrí v súčasnosti medzi významné chemické kombináty v Strednej 



Európe a je spoľahlivým pilierom našej ekonomiky. Je aj stabilizačným faktorom 
zamestnanosti nášho územného regiónu. Dáva prácu takmer 3500 pracovníkom, 
ktorých počet sa v dohľadnej dobe má zvýšiť ešte o 300, začlenením strojnej údržby do 
funkčnej organizácie podniku. Priemerný mesačný zárobok dosiahol 10.389,-Sk čo 
predstavuje 
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20-percentné zvýšenie oproti roku 1995. 
 Duslo prevádzkuje aj Stredné odborné učilište v Šali-Veči a vynakladá veľké 
prostriedky na financovanie kvalitného vyučovania viac ako 700 žiakov. 
 Podnik rozšíril predaj hnojív v zrekonštruovanej predajni Barter na ulici Pázmáňa. 
              
   Zamestnanci podniku mali možnosť od tohto roka odkúpiť si podnikový byt svojím 
dlhopisom FNM. Dlhopisy zamestnancov boli hodnotené výhodnou sumou 9.500,-Sk. 
Doteraz sa odpredalo z celkového počtu 1473 podnikových bytov 668 bytov, u ktorých 
platbu dlhopismi využilo už 70% nadobúdateľov bytov. 
 
Šalianska firma ProCS, spol. s r.o. získala certifikát 
 
Dňa 12.apríla 1996 sa konala v našom meste nevšedná slávnosť, na ktorej odovzdali 
súkromnej firme ProCS Šaľa Certifikát systému riadenia akosti, podľa medzinárodnej 
normy ISO 9001/94 i Tick IT Scheme. Tento certifikát dostala naša firma ako prvá v 
Slovenskej republike a zároveň sa stala ako druhá v celom východnom bloku, ktorá sa 
môže týmto certifikátom hrdiť. 
 Firma realizuje tzv.dodávky na kľúč v oblasti automatizácie procesov merania a 
regulácie. Znamená to inžiniering, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a 
aplikačného programového vybavenia, zabezpečenie hmotných dodávok montáže, 
inštalačné a revízne práce, ako aj účasť na nábehu technológií a uvedení do trvalej 
prevádzky. Zabezpečuje školiteľské služby servisu a údržby riadiacich a monitorovacích 
systémov. 
 ProCS trvá necelé 4 roky a aj v západných krajinách Európy sa obdobné firmy 
etablujú niekoľko rokov. ProCS čaká síce ešte veľa práce pri získavaní si svojho mena 
na trhu Európskej únie, ale už v súčasnosti boli prvé úspešné kroky vykonané. 
 Firma vytvára svojim zamestnancom kvalitné pracovné i mimopracovné 
podmienky zabezpečením bytu, auta, pôžičiek a špičkovým vybavením pracoviska. 
Finančné ocenenie zamestnancov je veľmi vysoké v porovnaní so mzdami iných 
spoločností. 
 Na slávnostnom akte sa zúčastnilo do sto domácich a zahraničných hostí. Boli to 
poslanci Národnej rady SR, riaditelia odborov ministerstva hospodárstva, Slovenskej 
energetickej inšpekcie, zástupcovia veľkých akciových spoločností z celého Slovenska a 
zástupcovia energetických a poľnohospodárskych podnikov, bánk a spolupracujúcich 
firiem. Medzi hosťami boli aj zástupcovia japonskej firmy Yokogawa pre Európu N.Takei, 
J.Pecotič, E.Höflich, Ing.Schulc. Nechýbali tu ani zástupcovia celoslovenskej a 
regionálnej tlače, televízie a rozhlasu. 
 Na tlačovej besede s novinármi odpovedal na otázky riaditeľ spoločnosti ProCS 
Ing.Štefan Bartošovič a jeho zástupca Ing.Ladislav Major. Filmové dokumenty z tejto 



udalosti odvysielala aj Slovenská televízia. 
 Po oficiálnej časti usporiadala spoločnosť ProCS pre pozvaných hostí recepciu 
na najvyššej spoločenskej úrovni. 
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Rímsko-katolícky kostol vo Veči obnovený  
 Rozvojom mesta Šaľa sa presúvala aj individuálna bytová výstavba do mestskej 
časti Veča, na ľavý breh Váhu. Vyrástlo tu veľké sídlisko s vežovými činžiakmi a roku 
1996 mala už táto časť mesta cca.8200 obyvateľov. 
 Veča po cirkevnej stránke patrila v minulosti k farnosti Trnovec a neskôr k Dlhej 
nad Váhom. Až 1.mája 1992 bola v obci ustanovená Trnavským arcibiskupstvom 
samostatná farnosť a za prvého večianskeho farára bol menovaný dôstojný pán Pavol 
Čurka. 
 Po 42 rokoch od poslednej opravy kostola sa v roku 1996 mohlo započať s 
celkovou rekonštrukciou krovu a strechy, veže a obvodových múrov kostola. Osadená 
bola nová plechová krytina strechy a veže, otlčená a obnovená bola celá omietka 
vonkajších stien, izolácia obvodových múrov a osadené boli nové vchodové dvere. V 
interiéri kostola bol nainštalovaný nový stropný elektrický luster a štyri nové 
dvojramenné nástenné svietidlá. 
 Reštaurátorské práce začali 15.mája 1996 a ukončili sa 28.augusta 1996. Vďaka 
predovšetkým sponzorským finančným darom ako aj organizačnej pomoci pána farára 
bol večiansky kostol vynovený v novej oživenej podobe. Reštaurovanie si vyžiadalo 
takmer 2 milióny Sk a bola v pomerne krátkom čase uskutočnená firmou Monsta - 
Štefan Brestič Močenok. 
 
V krátkosti z histórie obce a kostola 
 V tzv.Zoborskej listine z roku 1113 sa píše, že istý les, ktorý patril Zoborskému 
opátstvu sa nachádza pri dedine "V veza". Pri zisťovaní etymológie tohto názvu 
predpokladáme, že tu ide o veľmi starú slovanskú formu názvu znamenajúceho "u 
veže", alebo "úvoz". Veča bola do roku 1246 kráľovským majetkom, potom patrila 
Zoborskému kláštoru. Iná listina z roku 1251 nám dokladá, že tu bol významný brod cez 
rieku Váh, čo by  podporovalo výklad názvu - úvoz. Z prameňov zo 17.storočia sa zasa 
dozvedáme, že tu stála veľmi stará vežová pevnosť ("Veza"). 
 Prvý pravdepodobne gotický kostol z pevného materiálu mohol byť postavený vo 
Veči niekedy v 13.storočí. Bezpečne však vieme z dokumentov Vatikánskeho archívu, 
že v roku 1345 tu už stál kostol, ktorý bol zasvätený Sv.Jánovi Krstiteľovi (ako 
patrocinium) a domnievame sa, že pri kostole existovala aj fara. To nám dokladá aj 
tzv.kanonická vizitácia z roku 1670, ktorá píše, že vo Veči je stará farnosť, ktorá je teraz 
iba filiou Trnovca". 
 V 16.storočí nastali v dejinách obce nepokojné roky. Od roku 1529 a potom 
obvzlášť po páde Nových Zámkov v roku 1663 bola Veča niekoľkokrát vyplienená 
tureckými vojskami. V tomto čase bol aj pôvodný kostol takmer úplne zničený. Turecké 
nebezpečenstvo sa ukončilo až oslobodením Nových Zámkov v roku 1685. 
 Od začiatku 18.storočia možno vo Veči doložiť snahy o vybudovanie nového 
kostola. Tieto sa úspešne zavŕšili v roku 1700, kedy tu bol dokončený nový kostol "na 
starých základoch" a zasvätený sv.Rodine (Ad Sacram Christi familiam). Podľa 



niektorých údajov tento kostol dala postaviť rodina Hertelendiová a stavebným majstrom 
budovy bol staviteľ Andrej Máth.Terajší vzhľad 
 
209 b. 
 
kostola dostala jej budova v roku 1725, kedy bol kostol obnovený. Dokazuje to aj nápis 
na oltári kostola. Hlavný oltár, ako aj kamenný kríž pred kostolom pochádza z roku 
1820. Sakristiu na boku hlavnej ľode kostola dal postaviť roku 1825 gróf Ján Apponyi a 
Karol Czigler. Nad zakristiou bolo postavené oratórium so sedadlami, ktoré slúžili 
vtedajšiemu panstvu. 
 V zadnej časti kostola zvonka bol vchod do krypty, ktorá bola postavená tiež v 
roku 1925. Tu sú pochovaní manželia Nodroviczkých a Anna, Mária a Lucia 
Szádeckých. Vchod do krypty a vetracie  okná boli v roku 1996 pri tomto reštaurovaní 
kostola zamurované z dôvodu, že tam často vnikali nepovolaní vandali, ktorí tu 
devastovali hrobku. 
 Kostol bol v rokoch 1956-1958 obnovovaný, pričom sa prebudovala drevená veža 
na betónovú a vonkajšie steny boli znovu omietnuté. Tieto stavebné práce riadil miestny 
stavebný majster Ladislav Iványi za výdatnej pomoci miestnych veriacich. Vnútorné 
maľby obnovili pri tomto reštaurovaní trnoveckí maliari bratia Miskolczioví. 
 Po ukončení týchto reštaurátorských prác v roku 1958 bol potom kostol aj po 
druhý raz vysvätený trnavským biskupom Dr.Ambrózom Lazíkom za asistencie 
dlhanského farára Andreja Andódiho a šalianskeho rodáka, kňaza Jána Alaxu. 
Slávnostná svätá omša sa vtedy konala pod holým nebom vedľa kostola.  
 A teraz, v roku 1996 sa prikročilo k druhému reštaurovaniu kostola, ktoré opisuje 
úvod tohto príspevku. 
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Obnova fasád a striech činžiakov 
 
V tomto roku zmenili svoj vonkajší vzhľad mnohé naše panelové domy na sídliskách. 
Fasády týchto činžiakov boli už vo veľmi zlom stave tak po technickej ako aj estetickej 
stránke. Netesnými špárami medzi panelmi zatekalo a pôvodná maľovka zo 70-tych 
rokov bola už pod úrovňou hodnotiteľnosti. 
 V týchto budovách sa v tomto čase zakladajú spoločenstvá vlastníkov bytov a 
preto akciová spoločnosť Duslo Šaľa v rámci komplexného programu riešenia bytového 
fondu vyšla s návrhom obnovy fasád a opravy striech. Nových vlastníkov bytov týmto 
odbremenia od budúcich veľkých nákladov. 
 Farebné oživenie fasád budov navrhla architektka mesta Ing.Andrea Belzárová. 
Vo svojom návrhu vychádzala z toho, že na uniformne stavené paneláky navrhla 
členiteľné panelové skladby, čím dosiahla na veľkých a súvislých plochách farebnú 
útulnosť jednotlivých blokov. Zvolila tu farbu modrú, žltú a zelenú v jemných odtieňoch s 
aplikáciou bielej farby. 
 Obnovy sa uskutočnili na panelových domoch na ulici Nešporovej, Čsl.armády, 
8.mája, Hurbanovej, Hodžovej a na vežiaku vedľa  budovy Hydrostavu. U netradičných 
domov sa obnovili fasády troch činžiakov na ulici P.Pázmáňa. 
 Dôležitou súčasťou týchto prác bola aj oprava striech činžovných domov na ulici 



Vlčianskej, Pázmáňa, 8.mája, Budovateľskej, Čsl.armády, Kukučínovej, Palárikovej a 
Nešporovej. 
 Na akciu opravy fasád a striech vyčlenilo Duslo finančnú čiastku 18 miliónov 
korún. Na realizáciu prác sa podielali firmy Staveco Galanta, Stavbyt Sereď, Premont 
Bratislava, Stavspol Galanta a Union Žilina. 
 Väčšina obyvateľov nášho mesta hodnotila toto smelé farebné riešenie budov s 
uznaním, lebo oživilo naše doteraz fádne sivé sídliská a dalo im svieži a optimistický ráz. 
 
Nová budova veľkoskladu Brimak 
 
Na Jesenského ulici v Šali bola v tomto roku daná do užívania viacúčelová budova 
súkromnej firmy Brimak. Majitelia Brimaku Alexander Szabó a Ing.Alexander Mozoli po 
piatich rokoch podnikania tu dali vybudovať modernú viacúčelovú budovu s efektným 
interiérom. Vstupná výstavná sieň s fontánou a so zabudovanými pútačmi najnovšej 
stavebnej keramiky tu upútajú pozornosť záujemcov. Za vstupnou budovou vybudovali 
veľkú skladovaciu halu s dobrým prístupom pre nákladné vozidlá. V novej vstupnej 
budove si vytvorili aj rodinné byty. 
 Účelne zriadenú a vybavenú budovu projektoval Ing.arch.Imrich Pleidel, majiteľ 
Architektonickej kancelárie v Šali, autorom umeleckej fontány, obrazov a rôznych 
stavebných doplnkov bol Čenek Žiaček zo Žihárca. 
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Ľudová banka v Šali otvorená 
 
V obchodnom komplexe na Hlavnej ulici v Šali sa v apríli 1996 otvorila prvá 
mimobratislavská expozitúra Ľudovej banky. Vkusná rekonštrukcia budovy stála okolo 
trinásť miliónov korún a v rekordnom čase za šesť mesiacov ju postavila s.r.o.Invest. 
 Na slávnostnom otvorení banky sa zúčastnili Ing.Jozef Kollár CSc. - riaditeľ 
Ľudovej banky Bratislava, Ing.Pavol Príhoda, riaditeľ pobočky Ľudovej banky v Galante, 
obchodný zástupca rakúskeho veľvyslanectva a primátor mesta Mgr.Július Morávek. 
 Vedúcim expozitúry sa stal šaliansky rodák Ing.Július Bujdák. 
 Ľudová banka pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Na Slovensku má sídlo v 
Bratislave a pobočky v Košiciach, Nitre a Galante a bude ešte rozširovať svoje služby v 
ďalších mestách Slovenska. Hlavnými akcionármi banky sú Österreichische Volksbank 
vo Viedni, ktorí vlastnia 67,9%. 
 V banke pracuje päť zamestnancov a banka poskytuje služby všetkých druhov, 
až na úvery, ktoré si klienti musia vybavovať v Galante. Banka je prepojená počítačovou 
sieťou on-line priamo, čo je veľká výhoda v porovnaní s inými bankami. Poskytuje aj 
"homebanking", ktorý umožňuje realizovať tuzemský aj zahraničný platobný styk priamo 
z kancelárie podnikateľa. Banka začala vydávať aj medzinárodnú platobnú kartu, s 
ktorou bude môcť klient platiť aj v okolitých krajinách, ako aj devízové vkladné knižky s 
možnosťou výberu peňazí v Rakúsku. 
 Dnes, keď je už Šaľa okresným mestom, sa ukázalo rozhodnutie zriadiť tu 
expozitúru Ľudovej banky ako veľmi prezieravé. 
 
Nová čerpacia stanica Shell 



 
12.decembra 1996 bola za mostom na večianskej strane mesta otvorená nová, moderne 
vybavená čerpacia stanica firmy Shell. Ku dvom doteraz fungujúcim čerpacím staniciam 
v Šali sa týmto pridala tretia čerpačka s dokonalým vybavením. Na pumpe je zriadený aj 
telefónny automat, vysávač interiérov vozidiel a plnoautomatizovaná umývacia linka. 
Stanicu obsluhujú štyri dvojice. V predajni sú zriadené aj potraviny, drogéria, kozmetika, 
autopríslušenstvo, hračky a občerstvenie.  
 Čerpacia stanica vrátane umývacej linky je otvorená nepretržite. Je zabezpečená 
televíznymi kamerami, ktoré po celých 24 hodín snímajú činnosť na stanici v interiéri aj 
vonku. Táto novinka pomáha eliminovať úteky zákazníkov bez platenia ako aj prípadné 
prepady, proti ktorým sú niektorí zamestnanci aj ozbrojení.  
 Konkurz firmy Shell na prevádzkovanie tejto novej čerpacej stanice vyhral zo 60 
prihlásených uchádzačov Ing.Marián Papp so svojou manželkou Janou Pappovou. 
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Rozvoj súkromného podnikania 
 
 V oblasti súkromného podnikania bol v uplynulých rokoch zaznamenaný pozitívny 
vývoj. Týkalo sa to najmä skvalitnenia materiálno-technickej základne. Okrem 
obchodných činností a služieb fungovala v meste široká paleta ďalších činností, ktoré 
prevádzkovali vo vlastných priestoroch podnikatelia alebo v priestoroch, ktoré boli v 
prenájme od iných fyzických a právnických subjektov.  
 K základným úlohám mestskej samosprávy patrila aj podpora rozvoja 
súkromného podnikania. Mesto poskytlo na účely podnikania vlastné nebytové priestory 
a vytváralo podmienky na výstavbu nových podnikateľských aktivít, čím vychádzalo v 
ústrety najmä novozačínajúcim podnikateľom. 
 V roku 1991 poskytlo mesto možnosť pre vytvorenie 21 nových prevádzok v 
objekte Centrálnej občianskej vybavenosti v mestskej časti Veča. V roku 1992 pribudlo 
tu ďalších 16 nájomníkov, v roku 1993 11 nových prevádzok, v roku 1994 9 a v roku 
1995 ďalších 10 nových prevádzok. V roku 1996 v tomto objekte podnikalo už 41 
podnikateľských subjektov, ktorí poskytujú hlavne pre mestskú časť Veča základné a 
doplnkové obchodné činnosti a služby. 
 Ďalšie možnosti podnikania poskytlo mesto v nebytových priestoroch, ktoré sú v 
správe mesta. V Mestskom dome kultúry pôsobilo 14 podnikateľských subjektov, na 
Hlavnej ulici 12 podnikateľov a v ostatných častiach mesta ďalších 29 podnikateľských 
subjektov (na ul.Jesenského, Murgašovej, Dolnej, Partizánskej a Novomeského). 
 Mesto pomohlo podnikateľom aj poskytnutím pozemkov na výstavbu nových 
podnikateľských aktivít za výhodnú sadzbu nájomného v prvých dvoch rokoch doby 
nájmu a po ukončení výstavby možnosť odkúpenia zastavanej plochy. Na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta dokončili podnikatelia v uplynulom období výstavbu týchto 
podnikateľských aktivít: 
 na ul.Hollého - 2 predajne potravín, 1 cukráreň a 1 predajňa mäsa 
 na ul.Nitrianskej - bistro YPS, herňa, bistro Lucia, racio potraviny, ovocie a 
zelenina a PNS 
 na ul.gen.Svobodu - predajňa mäsa 
 na ul.Dolnej - predajňa textilu a kobercov 



 na ul.Hlavnej - predajňa kvetov 
 na ul.Budovateľskej - predajňa rýchleho občerstvenia  
 na ul.P.Pázmáňa - predajňa kvetov, textilu, lahôdok, zlatníctva, zmrzliny 
 
 V decembri 1995 bola skolaudovaná polyfunkčná tržnica na ulici SNP pri moste, 
ktorá pozostáva z priestorov predajnej plochy, obchodných priestorov a garáží pre 
osobné autá. 
 V roku 1996 podnikalo na území mesta 1700 podnikateľských subjektov (fyzické 
a právnické osoby spolu) z toho počet právnických osôb predstavoval viac ako 100. 
 Ďalší rozvoj podnikania bol podmienený súčasným stavom inžinierskych sietí a 
ich kapacitnými možnosťami. Tieto boli problémové najmä v pravostrannej časti mesta, 
kde bola plno vyťažená čistiareň odpadových vôd. Problémom bolo aj zásobovanie 
elektrickou energiou najmä na Hlavnej ulici, kde nevyhovuje kapacite existujúce vzdušné 
vedenie a vylepšenie stavu vyžaduje vybudovanie novej trafostanice a sekundárnych 
rozvodov.  
 Situácia kapacitných možností rozvodových sietí vo Veči bola priaznivá. Čistiareň 
odpadových vôd je zatiaľ vyťažená iba na 50% chýba však v niektorých uliciach 
kanalizačná sieť, ktorá sa realizuje po etapách. 
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Pribudli nové tituly miestnej tlače Slovo Šaľanov 
 
Po dlhšej odmlke sa 1.februára 1996 objavilo v našich novinových stánkoch prvé číslo 
staronového šalianskeho mesačníka Slovo Šaľanov. 
 Vydavateľom a šéfredaktorom týchto novín je PhDr.Milan Alakša, známy našim 
občanom z novinárskej činnosti už dlhší čas. Redaktorom elévom je jeho syn Ivan 
Alakša. Tlač časopisu na dobrej úrovni zabezpečuje miestna tlačiareň Reklama plus. 
 Náš nový časopis i svojím názvom pripomína naše prvé mestské periodikum, 
ktoré sa dobre zapísalo v minulosti u obyvateľov nášho mesta. Redakcia si zaumienila 
prinášať našim občanom mesačne vernú mozaiku života, ktorú tu spoločne prežívame, 
bez prikrášľovania pomocou bohatého slova a obrazu. Časopis má slúžiť všetkým, ako 
hovorí jeho prvý úvodník, najmladším i mladým, generácii strednej, starým, starším i 
najstarším, straníkom i nestraníkom, veriacim i neveriacim, proste všetkým občanom 
Šale a okolia i celého budúceho nášho okresu.  
 V roku 1996 od 1.februára do konca roku vyšlo v tomto 1.ročníku 11 čisel. Náš 
nový mesačník výstižne a pohotovo vystihuje zaujímavé udalosti nášho mesta a okolia a 
nachádza stále väčšiu obľubu u svojich početných čitateľov. 
 
Magazín šalianskych novín 
 
Od 30.apríla 1996 začala v Šali vychádzať samostatná magazínová príloha Šalianskych 
novín. Na formáte A5 na 64 stranách vyšli v tomto roku dve čísla zamerané na 
zaujímavé rozhovory s osobnosťami mesta, poviedky, besednice ako aj názory 
občanov, práce našich detí, beletrické a publicistické materiály, články o móde, 
fotoreportáže, reklamy a iné príspevky. 
 Tlačiarenské spracovanie Magazínu na dobrej úrovni uskutočnila firma Repro-T 



pri a.s.Duslo Šaľa. Občanom nášho mesta sa dostala do rúk opäť jedna cenná miestna 
publikácia, ktorá vyšla v obmedzenom náklade, predávala sa  od 2.mája za 7,-Sk a bola 
za pár hodín vypredaná. Výťažok z predaja Magazínu bol v plnej  výške venovaný 
najúspešnejším detským tvorcom, ktorí svojimi prácami prispeli do prvého čísla tohto 
magazínu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na slávnostnom podujatí bolo 
odmenených 12 najlepších žiackych autorov.  
 
Šalianske noviny sprivatizované 
 
10.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v júni 1996 rozhodlo o zrušení Šalianskych 
novín ako tlačového orgánu mesta a vyňalo ho z organizačnej štruktúry Kultúrno-
spoločenskej organizácie mesta Šale s účinnosťou od 1.júla 1996, pričom však súhlasilo 
s ďalším používaním názvu Šalianske noviny. Od 1.júla 1996 začalo vydávať Šalianske 
noviny súkromné vydavateľstvo Helena, ktorého šéfredaktorom a predsedníčkou 
redakčnej rady zostala Mgr.Alena Jaššová. 
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Spisovateľ a maliarka Ján a Oľga Johanidesovci 
 žijú u nás v Šali už takmer štvrťstoročie. Pani Oľga Johanidesová si zvolila za 
svoj domov naše mesto zo zdravotných dôvodov čo si vyžadovalo suchšiu a teplejšiu 
klímu. Preto sa s manželom pred 24 rokmi presťahovali do Šale. Obaja sú aktívni vo 
svojej umeleckej činnosti a nijako im neprekáža, že žijú na vidieku, zdanlivo v tieni 
bratislavských umelcov.  
 Spisovateľ Ján Johanides je veľmi produktívnym autorom. Napísal doteraz 
pätnásť noviel a románov. Témy svojich príbehov vychádzali vždy z toho, čo osobne 
zažil. K písaniu každej prózy ho akýmsi spôsobom pritlačil život a konkrétna situácia, 
ktorú zažil, alebo vypočul sprostredkovane. Jeho posledné knižky "Krik drozdov pred 
spaním" a "Kocúr a zimný človek" ako aj novela "Nepriznané vrany" vyjadrujú pravdu a 
provokujú ľudí, aby upreli pozornosť na ekologické problémy. Francúzske vydavateľstvo 
Flohic si ho vybralo ako jediného spisovateľa z východného bloku, aby napísal esej o 
Rembrantovi. Táto kniha vyšla aj u nás v slovenčine. 
 Akademická maliarka Oľga Johanidesová je v maliarskych umeleckých kruhoch 
veľmi známa a obľúbená. Spočiatku robila grafiku, ilustrácie aj do detských kníh a 
časopisov. Maľbe sa venuje od roku 1971. V súčasnosti maľuje pre firmy a 
súkromníkov. Maľuje dramatické i poetické obrazy. Najviac ju preslávil obraz Penelopy, 
kráľovskej manželky Odysea - symbolu verností. 
Samostatne vystavovala štyrikrát a niektoré jej obrazy sa cestou galérií dostali aj do 
zahraničia. Maľuje svojou vlastnou technikou a pracuje tzv.vaječnou temperou.  
 Ako manželia napriek rôznorodosti umeleckého zamerania si navzájom dobre 
rozumejú a vo všetkom sa dopĺňajú. V tomto roku vyšla poviedka "Nositeľ čarodejného 
jednorožca" od Jána Johanidesa s ilustráciami Oľgy Johanidesovej. 
 
Spomienková slávnosť 
 Dňa 29.marca 1996 sa uskutočnila pri pamätnej tabuli pred Mestskou knižnicou v 
Šali spomienková slávnosť pri príležitosti 55.výročia úmrtia nášho sedliackeho 
spisovateľa a básnika Jozefa Miškoviča - Sellyeiho.  



 Náš rodák bol spisovateľom, ktorý sa zaradil svojou pokrokovou tvorbou medzi 
známych ľudových literátov svojej doby. Jeho odkaz súčasnej generácii je aj dnes 
aktuálny: "Moje slovo je nahlas vyslovená túžba - mier!" 
 Pietnú spomienku otvoril a prihovoril sa prítomným Mg.Július Morávek, primátor 
mesta. Občania, prítomní na oslave si uctili pamiatku svojho spisovateľa položením 
venca k pamätnej tabuli a minútou ticha pri jeho hrobe na cintoríne v Šali. 
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Televízny zábavno-súťažný program Zvonkohra 
 Dňa 15.februára 1996 nakrúcala Slovenská televízia zo Športovej haly v Šali 
zaujímavý zábavno-súťažný program pod názvom Zvonkohra. V naplnenej športovej 
hale boli diváci zo Šale a okolia svedkami zaujímavej súťaže. 
 O zábavu sa postarali voltižéri z SOUP Šaľa, podnikateľ Ján Rigó so svojim 
mladým pštrosom, dychová hudba Duslanka, mladé nadané speváčky Monika 
Nováková a Gabriel Balko, sólistka pražskej opery Lívia Ághová, pochádzajúca z 
Kráľovej nad Váhom, a talentovaná speváčka Monika Ranová. Nemalú úlohu zohrali v 
programe i naše hádzanárky, ktoré v zaujímavej pesničke ukázali, ako znejú ich trofeje 
zoradené podľa tónov zvonkohry. Predstavil sa tu aj náš moreplavec Jozef Varsányi a 
Iveta Jankulárová, Miss Slovenska 1995. 
 V hodinovom predprograme, ktorý sa v televízii nevysielal, vystúpila Danica 
Radvanová, Janka Ballová, Aneta Molnárová, Lucia Pauková, folklórny súbor z učilišťa a 
asi najväčší zaslúžený úspech zožali Rita Záležáková a Zoltán Mikó áriou z Weberovho 
muzikálu Fantóm opery. 
 Moderátormi relácie boli televízna moderátorka Alena Heribanová a obľúbený 
slovenský herec Michal Dočolomanský, ktorý prišiel na pódium na atrape koňa našich 
voltižérov. 
 Zvonkohra vhodne spropagovala i našu miestnu kultúru cez celoštátne 
masmédium. Zorganizovanie relácie Zvonkohry vynieslo pre kultúru nášho mesta plných 
800 tisíc korún. 
 
 Šalianske spevácke hviezdičky na slávnostnom galavečeri v Bratislave 
Na veľkom pódiu bratislavského Istropolisu stáli v druhej polovici novembra 1996 popri 
takých hviezdach ako je Peter Dvorský, Vašo Patejdl, Peter Nagy a Ibrahim Maiga aj 
spevácke hviezdičky zo Šale.  
 Na slávnostnom galaprograme k 50.výročiu UNICEF-u sa v sprievode učiteľky 
Mgr.Lívie Skýpalovej zúčastnilo sedem detí zo základnej školy na Hollého a Krátkej ulici 
v Šali. Boli to Gabko Balko, Monika Nováková, Janka Ballová, Anitka Molnárová, Lucka 
Pauková, Igor Bečár a Juraj Hollý. 
 Účinkovali tu v galakostýmoch, ktoré im ušili podľa rozprávkových bytostí z 
pesničiek Maškrtného bálu od autora Vaša Patejdla. Gabko Balko spieval v kráľovskom 
odeve pieseň "Kráľ" a Monika Nováková v šatách princeznej pieseň "Princezná". 
 Hosťom galavečera bola prezidentka UNICEF-u Švédka E.Palmeová a prezident 
Slovenskej republiky Michal Kováč. Záznam z koncertu odvysielala aj televízia Markíza, 
VTV a STV1. 
 Naše spevácke "púčiky" vystupovali v tomto roku so svojím programom na 
Mikuláša aj v Banskej Bystrici, Bratislave a 8.decembra aj pred domácim publikom v 



Šali.  
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Celonárodná súťaž tretí Šaliansky Maťko          
Šaliansky Maťko už po tretíkrát privítal v našom meste 27 najlepších recitátorov v 
prednese slovenskej povesti z celého Slovenska, ktorí prešli výberom z miestnych i 
oblastných kôl. Súťaž sa konala v dňoch 22.a 23.februára 1996 v kongresovej sále 
mestského úradu.  
 Predsedom poroty  bol Mikuláš Fehér, riaditeľ trnavského divadla. Túto 
celoslovenskú súťaž prišiel pozdraviť aj predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, ktorý 
hodnotil toto podujatie ako najvýznamnejšiu aktivitu Miestneho odboru Matice slovenskej 
v Šali, ktorou sa dostáva do povedomia celého Slovenska.  
 Tretí Šaliansky Maťko sa niesol v znamení dvoch výročí. V storočnici 
J.C.Hronského a v päťdesiatom výročí založenia časopisu Slniečko, v ktorom Hronský 
pôsobil, a ktoré je mediálnym organizátorom súťaže.  
 Okrem súťaže v prednese povestí bola v tomto roku vyhlásená aj súťaž vo 
výtvarnom prejave na tému: Rozprávkoví hrdinovia Jozefa Cígera Hronského, do ktorej 
sa zapojilo z celého Slovenska 1996 detí. 
 Predseda poroty pochválil pedagógov za peknú prácu s materinským jazykom a 
vyslovil poďakovanie všetkým účastníkom súťaže za hodnotné prednesy.  
 Porota udelila šesť hlavných cien a 21 čestných uznaní. Pozitívom tohoročného 
Maťka bola aj tá skutočnosť, že do povedomia sa dostala aj iná forma literárnej tvorby, a 
to povesť, a že k slovnému prejavu sa pripojil aj prejav výtvarný. 
 Podujatie otvoril primátor mesta Mgr.Július Morávek a záverečné slovo mal 
MUDr.Svetozár Hikkel, predseda MO Matice slovenskej, ktorý zároveň otvoril jeho štvrtý 
ročník. 
 Organizátori súťaže pripravili pre deti aj výstavu detských výtvarných prác, 
divadelné predstavenie Budkáčik a Dubkáčik, vystúpenie domáceho husľového virtuóza 
Julka Patkolóa a na záver aj veselú diskotéku. 
 
Hnutie "Deti deťom" 
Dňa 13.decembra 1996 sa tri žiačky 4. a 5. ročníka Základnej školy na Bernolákovej 
ulici, Dičérová, Pišteková a Kutáková zúčastnili na milom podujatí v Prahe. Toto hnutie 
nesie názov "Na vlastných nohách", ktoré organizuje pani Bíla Gran Jensen z Osla. Deti 
tu vlastnou fantáziou vytvárajú originálne pohľadnice s atmosférou vianočných sviatkov. 
V Nórsku ich dobrovoľníci predávajú a výťažok potom zasielajú na zdravotné zariadenia 
v Čechách a na Slovensku. Zakladateľka hnutia každým rokom pozýva najaktívnejšie 
deti na toto milé stretnutie s Horským Santa Clausom do Prahy. Deti z našej školy boli 
šťastné, že aj oni mohli urobiť radosť a pomôcť tak slabším chorým rovesníkom. Vďaka 
patrí aj pani učiteľkám Krištofovej a Pištekovej, ktoré zapojili naše deti do tohto 
dobročinného hnutia. 
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Liaheň detských slávikov 
Spevavá Šaľa - Talent ´96 



 Už 25 rokov sa v našom meste poriada celomestská súťaž detských spevákov, 
ktorú organizuje Centrum voľného času TIP-TOP. 
 Súťaže sa zúčastnilo 16 chlapcov a dievčat v troch kategóriách, a to od druhého 
a ôsmeho ročníka a zo stredných škôl. 
 Talent ´96 sa konal v estrádnej sále mestského domu kultúry za sprievodu 
miestnej hudobnej skupiny Index3 pod vedením Ing.Hambálka. Predsedom poroty bol 
známy slovenský spevák a skladateľ Vašo Patejdl, rozhlasová hudobná redaktorka z 
Bratislavy Marlen Križanová a učitelia našej základnej umeleckej školy Karol Šorman, 
Ingrid Šormanová a Henrieta Záležáková. 
 Výsledky speváckej súťaže boli nasledovné: 
 I.kategória: 1.miesto: Anitka Molnárová 
 II.kategória: 1.miesto: Ľubica Mináriková 
   2.miesto: Monika Nováková a Gabriel Balko 
   3.miesto: Janka Ballová 
 III.kategória: 1.miesto: Helena Nováková 
 
 Vašo Patejdl a predseda poroty vysoko hodnotil výkony súťažiacich. V úzkej 
spolupráci s pani učiteľkou Líviou Skýpalovou, ktorá vedie našich spevákov, vydal 
kazetu s názvom "Hudobná škola Vaša Patejdla II". V nej naspievali naši malí speváci 
Monika Nováková, Gabko Balko a Janka Ballová desať pekných pesničiek, ktoré 
prenášajú deti do sveta rozprávok a ich hrdinov. 
 
Reprezentuje nás v zahraničí 
Ingrid Šormanová, mladá talentovaná speváčka zo Šale, pochádzajúca z hudobnej 
rodiny Šormanovcov, už šesť rokov pôsobí v zahraničí. Ako osemročná sa už 
zúčastňovala okresných, krajských i celoštátnych festivalov. Ako sedemnásťročná 
spievala už v Orchestri Slovenského rozhlasu a vystupovala v televíznom programe 
Aréna talentov, kde sa v speváckej súťaži umiestnila na druhom mieste. Od roku 1990 
dostala ponuku isť do zahraničia. Vystupovala tu s hudobnou skupinou Music Paradise 
a Style Life Band v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku. Najčastejšie vystupujú 
v známych dovolenkových miestach, napr.v St.Moritz vo Švajčiarsku, kde hrávajú v 
hoteloch so zameraním na Gala programy. Nedávno hrali aj na stretnutí vlád štátov 
Európskeho spoločenstva, ktoré organizoval nemecký kancelár Helmut Kohl, ako aj pre 
japonskú firmu Toyota. Ich široký repertoár pozostáva z najstarších evergreenov, cez 
disco a danceflovr až po techno. Niekedy však hrajú aj slovenské ľudovky, ktoré majú v 
zahraničí veľký úspech. 
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V mestskom dome kultúry v Šali prebehol 25.ročník súťažnej prehliadky dramatickej 
tvorivosti detí 
 Pod novým názvom Zlatá priadka sa v našom meste uskutočnila populárna 
celoslovenská prehliadka detskej divadelnej tvorivosti - Detská divadelná Šaľa. Tejto 
súťaže sa v dňoch 3.-6.júna 1996 zúčastnilo 10 súborov, ktoré sem postúpili z krajských 
výberových kôl.  
 Účastníkov súťaže privítal a súťaž vyhodnotil Ing.Matej Vagač, riaditeľ 
Osvetového centra v Bratislave. Za naše mesto pozdravil účastníkov primátor mesta 



Mgr.Július Morávek.  
 Detské divácke publikum z miestnych škôl mohlo sledovať desať hodnotných 
podujatí. Najvyššie ocenenie - prvé miesto odniesol detský divadelný súbor Čierny Peter 
z Bánoviec nad Bebravou súťažnou hrou s názvom "Krutohry". Druhé miesto udelila 6-
členná porota Detskému divadelnému súboru sluchovo postihnutých detí Sme z 
Lučenca za inscenáciu "Príhody z klobúka" a tretiu cenu si odniesol súbor Kľúč z 
Dolného Kubína inscenáciou tretieho tisícročia "Z pamäti Dona Quijota". 
 
Celoslovenská súťaž v detskom speve 
 Už po tretíkrát sa v máji 1996 uskutočnila Celoslovenská súťaž v detskom speve 
v ramci festivalu Bystrické zvony. 
 Zo štyridsaťpäť talentovaných malých spevákov sa sem prebojovalo najlepších 
desať. Úspešne sa tu predstavili deti z nášho okresu. 
 Prvenstvo získala štrnásťročná Katka Szabová, ktorá navštevuje Základnú 
umeleckú školu, kde ju pripravuje na konzervatórium pani učiteľka Henrieta Záležáková. 
Druhé miesto obsadila Petra Jurinová z Galanty a tretie miesto známa šalianska dvojica 
Gabriel Balko a Monika Nováková, spevácke talenty, ktoré vedie pani učiteľka Lívia 
Skýpalová. 
 Úspechy našich malých spevákov boli obrazom dobrého pedagogického vedenia 
detí k spevu na našej základnej umeleckej škole. 
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Putovná výstava Povodia Váhu  
Váh-rieka, ktorá spája 
 
 Povodie Váhu š.p.Piešťany otvoril dňa 24.mája 1996 v estrádnej sále Mestského 
domu kultúry putovnú vodohospodársku výstavu pod názvom "Váh - rieka, ktorá spája". 
 Výstava o našej najdlhšej rieke predstavovala široký obraz o minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti tejto našej rieky z hľadiska jej vplyvu na život obyvateľov 
Slovenska. Názorne dokumentovala prírodné pomery Váhu, ochranu jej územia a 
zobrazovala Váh ako pomocníka i neskrotný živel. Autori scenára výstavy sa venovali aj 
významu ekológie, revitalizácii a plavbe na Váhu s dokumentáciou najvýznamnejších 
uskutočnených  a plánovaných stavieb. 
 Výstava bola rozčlenená na 5 oblastí: 
1. Minulosť - dejiny - národ 
2. Príroda - rieka - človek 
3. Váh - pomocník - živel 
4. Ekológia - revitalizácia - budúcnosť 
5. Plavba - doprava - svet 
 
Uvedené témy výstavy návštevníkom slovne i obrazne dokumentovala aj stručná a 
výstižná publikácia - sprievodca výstavou s 23 kapitolami na 14.stranách. 
 Túto zaujímavú a poučnú výstavu otvoril riaditeľ štátneho podniku Povodia Váhu 
Piešťany Ing.Jozef Banas, bývalý riaditeľ Pobočného závodu v Šali. Základným cieľom 
tejto putovnej výstavy bolo informovať širokú verejnosť a zároveň potvrdiť úsilie 
mnohých generácií vodohospodárov o udržanie a zveľadenie jedného z našich 



najväčších bohatstiev - vody, ktorú predstavuje rieka Váh. 
 
Unikátny archeologický nález 
 
Mimoriadne cenný archeologický nález - časť lebky predchodcu moderného človeka - na 
území Slovenska zachránili členovia Archeologického krúžku pri Cetre voľného času 
Tip-top v Šali. Nález tvorí komplexná ľavá polovica čelovej kosti spojená s ľavou 
temennou kosťou. Podľa názorov odborníkov a predbežného výskumu ide o časť 
mozgovne človeka pravdepodobne vyše 40-ročnej ženy neandertálskeho typu. 
 Je to už v katastri nášho mesta druhý unikátny nález veľkého významu z 
rovnakého regiónu v povodí Váhu. Tento nález poukazuje na význam nášho územia pre 
vývoj človeka z obdobia približne pred 40 tisíc rokmi. 
 Náš archeologický krúžok oslávil vo februári 15.výročie svojho vzniku. Členovia 
krúžku zachránili už množstvo cenných pamiatok, ako pozostatky mamuta, slona 
lesného, nosorožca srstnatého a veľa pracovných pomôcok, zbraní a šperkov našich 
predkov, z ktorých vytvorili malé múzeum pre návštevníkov z nášho mesta a okolia.  
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III. Vianočný benefičný koncert organizovaný Nadáciou zdravia Pro vitae 
 
Na tohoročnom Vianočnom benefičnom koncerte dňa 20.decembra už po tretíkrát 
vystúpili bez nároku na honorár,  v kongresovej sále Mestského úradu v Šali poprední 
umelci opernej scény Lívia Ághová, Simona Šaturová a Eduard Klezla za klavírneho 
doprovodu Soni Kresánkovej. K významným umelcom sa v tomto roku pridal aj náš 
mladý nádejný huslový virtuóz Július Patkoló. Hodnotný program pred plne obsadenou 
sálou uvádzala Bibiana Ondrejková, moderátorka VTV. 
 Nadácia zdravia - Pro vitae, ktorá u nás vznikla v roku 1993 podporuje všetky 
aktivity zamerané na zdravotnú prevenciu a starostlivosť o všetkých občanov Šale. 
Počas trojročnej činnosti nadácie boli z darov prispievateľov zakúpené tri encefalografy 
pre našu nemocnicu, bicykloergometer pre záťažové EKG, ako aj zahraničné lieky. 
Nadácia však prispela aj detským domovom v Okoči a Štrkovci, charitám, telesne a 
mentálne postihnutým a bezdomovcom, ako aj Šaľanom v domoch dôchodcov. 
 Celková suma dobrovoľných príspevkov pre túto nadáciu dosiahla už výšku 1 
milión Sk, vďaka významným a stálym prispievateľom - firme Vodomont, Agraria, 
Microwell, firme Tepek, rodine Tégenovej, M+M Schwartz, A+A Szabó marketingu, 
Povodiu Váhu, Pro CS, Sigmatechu, Mestskému úradu Šaľa, Obecnému úradu Kráľová 
nad Váhom. 
 Zakladateľom nadácie a predsedníčkou kuratória je MUDr.Mária Czelláriová, 
členmi kuratória sú: Ing.Juraj Alexovics, Ing.Tibor Baran, Ing.Ladislav Gáll, Ing.Helena 
Psotová, Ladislav Szabó. 
 
Celomestská prehliadka amatérskych súborov Divadelné Šaľaniny 
 
Dňa 13. a 14.decembra 1996 sa uskutočnila celomestská prehliadka amatérskych 
divadelných súborov v Mestskom dome kultúry. Hlavným organizátorom podujatia bola 
Kultúrno-spoločenská organizácia mesta Šaľa a prehliadka bola venovaná boju proti 



drogám. 
 Účastníkov prehliadky privítal Mgr.Július Morávek, primátor mesta, ktorý sa im 
poďakoval za dobrú prácu v našom meste ako aj za reprezentáciu v iných mestách. 
Ocenil tých, ktorí sa už viac ako desať rokov podielajú na rozvoji amatérskeho divadla v 
Šali a zaželal im veľa ďalších úspechov predovšetkým v práci s mládežou. 
 Po otvorení podujatia nasledovalo trinásť prezentácii inscenácií, čo bolo veľmi 
pekné na také mesto ako je Šaľa. V prvý deň sa predstavili súbory DDS Úsmev, BS 
Materinky, DDS Šálik, DDS Ochechule, DED Sen a DS Šok. Na druhý deň dvakrát 
vystúpili BS Materinky, DS Váh, DS Kontaktné šošovky a DS Šok. 
 Prehliadka súborov bola na dobrej umeleckej, ale aj organizačnej úrovni, čo si 
ocenilo i vďačné obecenstvo. 
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Na konto zdravotno postihnutých detí nášho mesta 
Tradičný vianočný benefičný koncert 
 
Oddelenie kultúry pri Mestskom úrade v spolupráci so Základnou umeleckou školou 
usporiadali dňa 26.decembra 1996 už tradičný vianočný benefičný koncert v miestnom 
rím.-kat.kostole. 
 V úvode i na záver vystúpil zbor školy so všetkými účinkujúcimi, aby zaspievali 
ľudovú pieseň Do hory, do lesa valasi a očarujúcu Tichú noc. Krásne vianočné ľudové 
piesne predviedli Adela Kováčiková a Katarína Vanková. Odzneli aj aktuálne skladby 
Ave Maria od troch autorov v prednese Heleny Mudrochovej, Zuzany Zeleňákovej a 
speváckeho páru Henriety Záležákovej a Zoltána Mikóa. Lahodným príspevkom boli aj 
Talianske ariety v prednese Anežky Kmotríkovej a vážna skladba Mozarta Passionslied 
zaspievaná Erikou Tégenovou. Skladbu Adagio od J.S.Bacha zahral na husliach náš 
vynikajúci mladý huslista Július Patkoló. Nasledovali Biele Vianoce od J.Berlina, ktoré 
krásne zaspievala Slávka Tóthová. Odznela tu aj netradičná ária z amerického muzikálu 
Jezus Christus - Super Star, prednesená Helenkou Mudrochovou. Dvojspev známej 
vianočnej piesne Dobrý pastier sa narodil predviedli Zuzana Zeleňáková a Zoltán Mikó. 
V závere odznela ešte ária z Vianočného oratória prednesená Henrietou Záležákovou a 
husľové sólo La folia od A.Corelliho a H.Leonarda, ktoré predviedol Július Patkoló. 
 Pochváliť treba i korepetíterku Noru Valentínovú, hráča na flaute Andreja 
Popluhára a vynikajúci doprovod. 
 Medzi jednotlivými skladbami odznela i vianočná poézia v peknej recitácii 
Ing.Alžbety Sedliačikovej. 
 Tento bohatý a pestrý koncert slovami sprevádzala Ing.Helena Psotová.  V 
závere sa Mgr.Július Morávek, primátor mesta, poďakoval účinkujúcim ako aj pánu 
dekanovi Jozefovi Blahovi za poskytnutie kostola na toto podujatie. 
 
Vianočný koncert s Martinom Babjakom 
 
 Akciová spoločnosť Duslo  organizovala v mestskom dome kultúry dňa decembra 
1996 Vianočný koncert. Zúčastnili sa ho zamestnanci podniku a pozvaní hostia. 
 Na pódiu estrádnej sály vystúpili s opernými áriami a aktuálnymi piesňami za 
klavírneho sprievodu Jána Salaya známi slovenskí umelci, ako laureát Pavarottiho 



súťaže, najlepší slovenský barytonista, Martin Babjak, ďalej Katarína Michaeli, Eva 
Garajová a Ľudovít Ludha. 
 Do tejto vianočnej nálady vhodne prispelo aj vystúpenie 60-členného detského 
folklórneho súboru "Klnka" z bratislavskej Dúbravky pod vedením Ingrid Sáňkovej s 
pásmom slovenských kolied. 
 Rovnako ako vynikajúce výkony operných spevákov zaujali šalianske publikum aj 
deti tohto folklórneho súboru.  
 Pri tejto príležitosti pozdravili účastníkov koncertu generálny riaditeľ a.s.Duslo 
RNDr.Jozef Kollár, ktorý poprial prítomným príjemné sviatky a odovzdal finančné dary 
zástupcom detských domovov nášho okresu. 
 
222. 
 
Vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šaľa za rok 1995 
 
Táto milá udalosť v našom meste získava z roka na rok väčšiu popularitu. Uskutočnila 
sa už po druhý raz dňa 22.marca 1996. Hlavným organizátorom podujatia bolo 
Oddelenie kultúry, mládeže a športu pri Mestskom úrade v spolupráci s Obvodným 
úradom Šaľa, inštitúciami a podnikateľmi mesta. 
 V naplnenej estrádnej sále Domu kultúry sa zišli najlepší športovci, a tiež ľudia, 
ktorí šíria svojimi činmi na poli športovom dobré meno nášho mesta v mladej republike 
ako aj ďaleko za hranicami našej vlasti. V priebehu niekoľkohodinového podujatia 
definovala pred zrakmi prítomných minulosť prelínajúca sa s prítomnosťou. 
 Vo vyhodnotení najlepších jednotlivcov bolo ocenených 39 športovcov. Prvenstvo 
si medzi nimi vybojovala najlepšia ligová hádzanárka Slovenska a opora nášho ligového 
Dusla Andrea Kostková - Šalatová. Na ďalších miestach sa umiestnili Ing.Dušan Zvalo - 
lodný modelár, Dávid Jablonský - voltížny pretekár, Frant.Liptai - športový strelec a Ján 
Tabaček - bežec dlhých tratí. 
 Z 34 športových kolektívov si prvenstvo odniesol úspešný majstrovský kolektív 
ženskej hádzanej pred voltížnymi pretekármi Slávie SOUP a kolektívom športových 
rybárov MsO SRZ. Na 4.mieste skončili ligisti - mladší žiaci FK Dusla a 5.miesto 
obsadilo ŠŠŠ na Základnej škole na ul.Hollého. 
 Vyhodnotení boli aj najlepší organizátori športových podujatí, kde na 1.mieste sa 
umiestnil tréner reprezentácie hádzanárok Dusla Dušan Daniš. Na ďalších miestach 
skončili ďalší úspešní tréneri, Mária Kostková - trénerka žiačok - hádzanárok, Judita 
Tabačeková - turistika, MUDr.Pavol Tokár - hokej, PaedDr.Michal Vrbovský - futbal, 
František Bečko - hokej, František Péli - volejbal, Alica Martineková - aerobik, manželia 
Majdlenovci - voltíž a Valter Hrebík - karate. 
 Vyznamenaným sa v úvode prihovoril primátor mesta, Mgr.Július Morávek a v 
závere pozdravil účastníkov a vyznamenaných čestný hosť večera Jozef Jankech, 
šaliansky rodák a súčasný kormidelník slovenskej futbalovej reprezentácie. 
 Priebeh celého večera komentoval známy moderátor športových rozhlasových a 
televíznych podujatí Karol Polák. 
 Pekný večer oživila ľudová hudba Ľudovíta Jánošku, miestneho primáša a veľký 
dychový súbor s vystúpením mažoretiek z družobného maďarského mesta Oroszláňu. 
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Hádzanárky obhájili titul majstra Slovenska a vyhrali aj Slovenský pohár 
 
Pre hádzanárky šalianskeho Dusla bol uplynulý súťažný ročník 1995/1996 mimoriadne 
úspešný. Dokázali obhájiť titul majstra Slovenska a vyhrali aj Slovenský pohár. 
 V 5.kole sa prebojovali na čelo ligového peletónu a až do posledného, 32.kola 
nepustili nikoho pred seba. I keď iba o jediný bod získali viac ako ich najväčší súper, 
družstvo Partizánskeho, titul víťaza sa dostal určite do správnych rúk. 
 Aj Slovenský pohár získali hádzanárky Dusla. Vo finále sa stretli dva 
najúspešnejšie celky Šaľa a Partizánske. V prvom stretnutí v Partizánskom síce prehrali 
22:21, ale v odvetnom stretnutí na domácej pôde porazili Jaspol 26:22.Vďaka lepšiemu 
skóre aj Slovenský pohár patril v tomto roku hádzanárkam Dusla. 
 Najlepšou hádzanárkou Slovenskej republiky za rok 1995 sa stala kapitánka 
kolektívu dievčat Dusla Šaľa Andrea Šalatová, ktorá sa zároveň stala aj najlepšou 
strelkyňou sezóny 1995/96 s 258 gólmi. Do prvej desiatky najlepších hádzanárok sa z 
nášho družstva dostala aj Marcela Vlčková, ktorá skončila na 9.mieste. 
 Tabuľka súťažného ročníka 1995/96 
 1. Šaľa   32 26 1 5 873:624 53 
 2. Partizánske  32 24 4 4 834:647 52 
 3. Nitra   32 20 3 9 770:634 43 
 4. Banská Bystrica 32 19 5 8 763:647 43 
 
V jesennej časti I.ligy naše hádzanárky na 2.mieste 
 Naše ligové hádzanárky boli v tejto jeseni dokonale vyťažené. Štartovali v 
reprezentačnom drese Slovenska, v Pohári majstrov európskych krajín a v samotnej 
slovenskej lige, kde by chceli opäť obhájiť majstrovský titul. 
 V priebehu prvého decembrového týždňa odohrali záverečné tri duely v I.lige. 
Škoda, že s Plastikou Nitra sa im nepodarilo zvíťaziť, ale Plastika potom prehrala s 
Partizánskym a tak sa Duslo opäť priblížilo k vedúcemu celku na rozdiel jedného bodu, 
čím potvrdilo, že sa v boji o majstrovský titul v jarnej časti nevzdá tak ľahko. 
 Tabuľka - jeseň 1996 
 1. Nitra   12 10 1 1 323:230 21 
 2. Šaľa   12 10 0 2 325:240 20 
 3. BCT   12 8 1 3 301:254 17 
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Šalianski športoví rybári na celosvetovom podujatí 
 
V minuloročnej kronike mesta sme s radosťou písali o výborných výsledkoch našich 
športových rybárov, ktorí vtedy obsadili 2.miesto v súťažnom ročníku 1995/1996 v prvej 
Slovenskej rybárskej lige. Za tieto vynikajúce výsledky mali možnosť štartovať na 
16.ročníku Majstrovstiev sveta vo franzúzskom Redome. 
 V druhej polovici júna sa tu zišlo 26 klubových celkov sveta, aby si zmerali sily v 
kategórii lovu rýb udicou na plavák podľa pravidiel CIPS. Na takomto podujatí štartovali 
slovenskí športoví rybári po prvý krát. 
 Našu malú výpravu tvorili Ladislav Szabó, Milan Homola, Ivan Cibulka, Alexander 



Papp, Miroslav Janek, Oliver Gál a prof.Helena Palková ako tlmočníčka. 
 V silnej konkurencii družstiev z 26.štátov obsadili naši 22.miesto, keď v celkovom 
poradí predstihli pretekárov Juhoslávie, Španielska, Rumunska a Juhoafrickej republiky. 
Prvenstvo a zlaté medaily si vybojovali reprezentanti Holandska, pred domácimi 
Francúzmi a bronzovými Angličanmi. Z tzv.východného bloku na 4.mieste skončilo 
susedné Maďarsko, ktoré sa tejto súťaže zúčastnilo už po 13.krát a predstihlo Írsko na 
5. a Taliansko na 6.mieste. 
 Napriek nášmu slabšiemu umiestneniu javili usporiadatelia o našu výpravu 
viditeľný záujem, lebo s členmi našej výpravy natočila Francúzska televízia krátky šot, 
ktorý vysielala v športovom spravodajstve. 
 Ladislav Szabó, pretekár, tréner a vedúci našej výpravy konštatoval, že naše 
družstvo nemá ešte dostatočné finančné a materiálne vybavenie, najmä kvalitu a dĺžku 
palíc. Napriek tomu tu mali možnosť získať bohaté skúsenosti, ktoré chcú využiť v 
blízkej budúcnosti v II.polovici domácej súťaže, kde si chcú udržať svoje postavenie, aby 
sa mohli zúčastniť na 17.Majstrovstvách sveta družstiev v budúcom roku v Slovinsku. 
 
Čakáme na návrat našich futbalistov do II.futbalovej ligy 
 
Naši futbalisti pred rokom opustili II.najvyššiu futbalovú súťaž. V prvom roku sa ich 
návrat do vyššej súťaže síce nepodaril, ale jednoročné pôsobenie v III.lige bolo pre nich 
dobrou školou pre zopakovanie pokusu vrátiť sa do druhej najvyššej futbalovej súťaže. 
 Vedenie klubu na čele s prezidentom Ing.Lužicom, za výdatnej pomoci členov 
výboru a realizačného kolektívu, dokázal v jesennej časti III.ligy - západ zúročiť 
podmienky, ktoré pre klub vytvoril hlavný sponzor a.s.Duslo Šaľa. Po jeseni 1996 je 
Šaľa suverénne na čele tabuľky s 10-bodovým náskokom pred Myjavou a 11-bodovým 
náskokom pred treťou Senicou. Duslo dokázalo v jeseni svoju suverenitu nielen na 
domácej pôde, ale zverenci trénera Jána Rosinského sa stali najlepšími aj na ihriskách 
súpera, čo v minulosti už nebolo takou samozrejmosťou. 
 Tvrdá zimná príprava, kvalitné výkony v jarnej odvete a diplomacia na športovom 
poli by mali byť zárukou návratu šalianskych futbalistov späť do II.ligy. To iste povzbudí 
aj priaznivcov futbalu, ktorí si teraz nájdu cestu v hojnejšom počte na štadión za Váhom. 
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Vo voltížnom jazdení tituly pre Šaľu. 
 
 TJ Slávia SOUP Šaľa dosiahla vo voltížnom jazdení aj v tomto roku veľmi dobré 
výsledky. V jednotlivých kolách svetového pohára získala skupina našich pretekárov 
opäť medailové umiestnenia. 1.miesto získala CUI Šaľa (Slovensko), 2.miesto CVI 
Frenštát n.R. (Česko) a 3.miesto CVI Graz (Rakúsko). 
 Vynikajúci výsledok dosiahli vo voltíži aj na Majstrovstvách sveta vo voltíži v 
maďarskom Kapošvári, kde skončili tesne za Švédskom na štvrtom mieste. 
 Okrem medzinárodných úspechov tvoria naši jazdci aj alsolútnu domácu špičku. 
V Košiciach na Majstrovstvách Slovenska v tomto roku získali v kategórii A-skupín titul 
majstrov Slovenska pre rok 1996. V kategórii jednotlivcov - mužov bol najlepší David 
Jablonský, ktorý získal na majstrovstvách Slovenska prvé miesto a je víťazom aj 
Slovenského voltížneho pohára za rok 1996 a na CVI vo Frenštáte obsadil tretie miesto. 



 Najúspešnejšou ženou bola Lucia Naštická, víťazka Slovenského voltížneho 
pohára za rok 1996 a tretia na majstrovstvách Slovenska v kategórii žien v roku 1996. 
 Titul majstrov Slovenska ešte získala aj dvojica J.Kašubová - V.Kováčová a 
Ladislav Majdlen v kategórii B-mužov. Tretie miesto v kategórii dvojíc získali ešte 
B.Naštická a M.Krišková. Tieto úspechy sa im podarilo dosiahnuť na svojich 
štvornohých krásavcoch "Nero, Čašeň a Kapitán". Všetky tieto kone majú rodisko v 
SOUP Šaľa. 
 V súčasnosti v Šali trénuje 24 dostihových, 20 parkúrových a 10 voltížnych koní. 
  
Šalianski voltížieri v Oroszláni 
 
20.augusta 1996 sa naši voltižieri na pozvanie primátora družobného mesta Oroszláň, 
zúčastnili 35-minútovým vystúpením na oslavách sviatku Sv.Štefana. Neobvyklý 
športový umelecký zážitok natoľko uchvátil tamojších obyvateľov, že sa rozhodli o 
založenie voltížneho oddielu a požiadali našich o spoluprácu. 
 
Odštartovala aj dostihová sezóna, kde naše kone absolvovali už 12 dostihov a obsadili 
jedno tretie a dve štvrté miesta. 
 Šaliansky kôň Texas na Dostihovom dni v Šuranoch 2.júna 1996 jednoznačne 
vyhral, z čoho mali tréner Dr.Michal Hollý a majitelia firmy Bemest, s.r.o.Šaľa a Motešíc 
nesmiernu radosť. 
Šalianskí parkúroví jazdci nás reprezentovali 23.-25.augusta 1996 v Trenčianskych 
Tepliciach. V parkúre triedy "S" (do 130 cm) bol z našich najlepší R.Mladý s koňom 
Nova na 2.mieste a 3.miesto obsadil Ing.Z.Šťastný na koni Herec. V "Cene 
Trenčianskych Teplíc" - parkúr triedy "ST" (do 140 cm) sa na 1.mieste umiestnil 
MUDr.V.Naštický s koňom Česáč. 
 Druhý septembrový týždeň sa pretekalo v Dvoroch nad Žitavou a v Pezinku, kde 
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v parkúre triedy "L" (do 120cm) bol MUDr.V.Naštický na koni Česáč druhý. Parkúr triedy 
"Z" (do 100cm) priniesol Ing.Z.Šťastnému s koňom Justín 2.miesto. 
 Parkúr triedy "L" (do 120 cm) sa uskutočnil dvakrát. V prvom zvíťazil R.Mladý s 
Novou a v druhom Ing.Šťastný s Nagou obsadil 2.miesto. V parkúre triedy "S" (do 
130cm) zvíťazil R.Mladý s Novou tretí bol Ing.Šťastný s Hercom. 
 V súťaži skoku do výšky Ing.Šťastný s koňom Justín skončil na výške 160 cm a 
obsadil tak 5.miesto. 
 V závere jazdeckej sezóny šalianski parkúroví jazdci nepoľavili vo svojich 
výkonoch a aj  v tomto roku nás úspešne reprezentovali. 
 
Šalianka Zuzana Kováčiková na olympiáde v Atlante 
 
Na letnej olympiáde 1996 v americkej Atlante malo naše mesto svoju zástupkyňu, 
skokanku do výšky Zuzanu Kováčikovú, rodáčku zo Šale. 
 Ako reprezentantka Českej republiky sa v skoku do výšky prebojovala na tejto 
olympiáde až do finále. Skočila 193 cm, čo je jeden centimeter pod jej osobným 
rekordom, ale čo jej stačilo dostať sa do finále. Zo štrnásteho postupového miesta 



napokon postúpila na dvanáste miesto. 
 Zuzanini rodičia Vladimír a Emília Kováčikovci boli známymi športovcami v Šali. 
Mamička hrala prvú hádzanú a otec divízny futbal. Dcéry Zuzana a Soňa sa dali v 
šľapajách rodičov. 
 Zuzana už ako žiačka navštevovala Športovú základnú školu v Galante a potom 
pokračovala na Športovom gymnáziu v Trenčíne. Najprv sa venovala bežeckým 
disciplínam a neskôr skoku do diaľky a výšky, kde sa zaradila do juniorskej špičky. Po 
skončení gymnázia chcela pokračovať na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, 
kde ju ale neprijali a nemali o ňu záujem ani inde na Slovensku. Nakoniec po 
telefonickom dohovore svojho otca so známym českým trénerom Kovářom sa dostala 
do Prahy, kde sa stala členkou Sparty Praha. Po roku sa znovu uchádzala o štúdium na 
FTVŠ v Bratislave, kde ju však znovu neprijali. Nakoniec sa dostala na štúdium do Brna, 
kde v roku 1997 skončí pedagogickú fakultu. 
 Vo svojej doterajšej kariére ako juniorka - majsterka Československa absolvovala 
už Majstrovstvá sveta v Soule a halové Majstrovstvá Európy v Paríži. Potom sa 
zúčastnila aj na Majstrovstvách Európy v Helsinkách a vlani na Majstrovstvách sveta v 
Göteborgu a na halových Majstrovstvách Európy v Štokholme. 
 Po dvojtýždňovom pobyte v Atlante sa Zuzana vrátila hneď do Šale, aby sa 
mohla podeliť so svojimi zážitkami s rodinou a priateľmi. Ďalším jej cieľom je skočiť dva 
metre a zúčastniť sa ďalšej olympiády o štyri roky v Sydney. 
 
227. 
 
Polmaratón ulicami Šale 
 
 Na hodovú nedeľu usporiadal atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa II.ročník 
Veľkej ceny Dusla v polmaratóne. 
 Po dvadsiatich ročníkoch cestného behu v Šali prešiel poriadateľ pretekov v 
minulom roku na polmaratón. 
 V tomto rekordnom ročníku sa pretekov zúčastnilo 41 bežcov, z toho 5 žien. Štart 
polmaratónu na 21.093 m trati sa konal predpoludním o desiatej hodine. Medzi 
štartujúcimi boli aj Šaľania, Stanislav Skačan a Vendelín Krištofík. Nechýbal ani politik a 
poslanec NR Peter Weiss. 
 Polmaratón sa konal po uliciach Hlavná, Vlčianska, Družstevná, Vinohradnícka, 
Nábrežná a Pázmáňa. 
 Prvenstvo si odniesol Ján Križák z Myjavy časom 1:10:17,0 h pred Róbertom 
Rolkom z Púchova a Ivanom Milanom z Rajca. 
 V kategórii nad 40 rokov zvíťazil Marián Haluza z Nitry a nad 50 rokov Miroslav 
Jura z Kováčovej. 
 
Naše nádeje v streleckom športe 
 
Vyvrcholením streleckej sezóny boli v septembri tohto roku Majstrovstvá Slovenska v 
streľbe z guľových zbraní. Naše mesto má dobre vybudovanú strelnicu, ktorá dáva 
predpoklady aj pre dobré výkony našich strelcov.  
 Na toto celoslovenské strelecké podujatie bolo nominovaných 5 pretekárov zo 
športovo-streleckého klubu Supramat Šaľa. 



 Vladimír Gál v disciplíne športová pištoľ mal na týchto majstrovstvách premiéru 
medzi dorastencami a obsadil 6.miesto. Juraj Paulo, vlaňajší víťaz sa tentoraz umiestnil 
na 4.mieste s minimálnym odstupom od medailových umiestnení. 
 V športovej pištoli juniorov Juraj Paulo získal cennú bronzovú medailu s 
nástrelom 553 kruhov a Pavol Varga obsadil v tejto disciplíne 8.miesto. 
 Erik Kováč medzi mladšími dorastencami obsadil v súťaži puškárov 5.miesto. 
Najväčší úspech v tejto disciplíne v kategórii starších dorastencov dosiahol Tomáš 
Liptai, ktorý tu zvíťazil a obsadil tak 1.miesto s nástrelom 578 kruhov. Nadviazal tak na 
úspechy svojho brata z minulého roka a je veľkým prísľubom do budúcnosti. 
 
228. 
 
Desať medailových umiestnení 
 
sa podarilo získať našim žiakom a dorastencom na júlových Majstrovstvách 
západoslovenskej oblasti na tartanovom štadióne TJ Stavbár v Nitre. Tu si mohli naši 
mlaí atléti porovnať svoju výkonnosť s chlapcami a dievčatami z celého kraja pred 
majstrovstvami Slovenska.  
 2.miesta a striebornú medailu získali: 
Jozef Babindai v hode kladivom (25,08m), Ladislav Vánik v skoku do výšky (186cm), 
Tomáš Kramár v hode diskom (39,90m), Marián Martinák v trojskoku (12,25m), Ivana 
Kováčová v behu na 100m (13,74 sec.), Róbert Mittermayer v behu na 60 m (7,80sec.), 
v behu na 300m (39,34 sec.) a v behu na 150 m 3.miesto časom 18,78 sec., Katka 
Horáková v kategórii starších žiakov v hode diskom 2.miesto (24,32m). 
 Konečne v štafete na 4 x 60m získala zlatú medailu časom 30,08 sec. naša 
štafeta v zložení Pavol Tokár, Tomáš Braun, Juraj Baláž a Róbert Mittermayer. 
 Zisk desiatich medailových umiestnení na týchto majstrovstvách potvrdili dobrú 
výkonnosť našich mladých atlétov pred majstrovstvami Slovenska. 
 
Halové majstrovstvá Slovenska 
 
Atletický oddiel TJ Slovan Šaľa sa začiatkom tohto roka prvý krát zúčastnil na halových 
majstrovstvách Slovenska dorastu a žiakov. Súťaž prebiehala v hale Športového 
gymnázia v Banskej Bytrici. Naša výprava sem cestovala s cieľom získať skúsenosti a 
aspoň dve umiestnenia do 6.miesta. 
 Zuzana Takáčová v súťaži žiačok napriek polročnej prestávke (operácia kolena) 
obsadila v rozbehu na 50 m 5.miesto časom 7,75 sek. a dorastenka Ivana Kováčová v 
rozbehu na 50m obsadila 5.miesto. 
 Žiak gymnázia Róbert Mittermayer v rozbehu na 50 m zvíťazil časom 6,87 sek. a 
postúpil do medzibehu, kde tiež zvíťazil a postúpil do finále. Tu skvelým finišom obsadil 
3.miesto a získal bronzovú medailu pre náš oddiel.  
 V skoku do diaľky sa predstavil Martin Betík, minuloročný majster Slovenska z 
žiackej kategórii. V tomto roku prešiel do kategórie dorastevcov a výkonom 578 cm 
obsadil v skoku do diaľky 7.miesto a v trojskoku 4.miesto výkonom 12,37 m. V skoku do 
výšky súťažil už v dorasteneckej kategórii Ľuboš Hamar a získal 11.miesto a Ladislav 
Vánik obsadil tu 8.miesto výkonom 184 cm. 
 Začiatok atletickej sezóny sa našim mladým reprezentantom vydaril, lebo splnili 



výkonnostný cieľ a ozdobili ho aj medailou. Na úvod sezóny boli tieto preteky dobrým 
povzbudením pre nastávajúcu letnú sezónu. 
 
229. 
 
Naše mesto bolo účastníkom 5.medzinárodného ročníka Challenge Day - Dňa športu 
 
 Prvá júnová streda (5.júna 1996) bola pre obyvateľov 62 slovenských miest 
výnimočná. Mohli sa v priamom súboji zapojiť do súťažného zápolenia s mestom, ktoré 
má približne rovnaký počet obyvateľov. Myšlienka Challenge Day vznikla v roku 1983 v 
kanadskom meste Saskaltone a pred 5 rokmi sa stala medzinárodnou súťažou. Na 
Slovensku v I.ročníku bola priekopníkom Bratislava a o rok neskôr súťažili u nás už 4 
mestá. Tohto roku malo naše mesto možnosť súťažiť so stredoslovenským mestom 
Lučencom, ktoré je veľkosťou porovnateľné s naším mestom. 
 Challenge Day má formovať uvedomelosť a nadšenie pre zdravý a aktívny 
životný štýl občanov v zúčastnených mestách na Slovensku. Je to výzva obyvateľov 
dvoch, veľkosťou porovnateľných miest v úsilí preukázať športového ducha, vzťah k 
zdravému špôsobu života, zmysel pre správnu vec i zábavu. Je výzvou pre všetkých, 
aby sa v prvú júnovú stredu rozhodli pre ľubovoľnú pohybovú aktivitu a venovali sa jej 
aspoň 15 minút v kolektíve alebo individuálne. Neslúži len pre športovcov, ale pre 
všetkých občanov, ktorí sa zamysleli nad svojou pohybovou aktivitou a kondíciou a 
dokázali prekonať svoju nečinnosť a pasivitu. 
 V našom meste bol pripravený na tento deň dobre organizovaný a zabezpečený 
program. K dispozícii boli v meste po celý deň všetky športoviská, haly, ihriská, ktoré vo 
veľkom počte využívali občania nášho mesta. 
 Športový deň začal veselým budíčkom a informáciami o 7.00 hodine, ktorý 
vysielal mestský rozhlas a podnikový rozhlas a.s.Dusla. Medzi 8.00 - 16.00 hodinou 
prebiehali športové a kultúrne akcie, rôzne súťaže, zábavné hry a ukážky z činnosti 
klubov na jednotlivých školách, kultúrnych zariadeniach a ihriskách. Sčítacie stanovištia 
boli na železničnej stanici, autobusových zastávkach na ulici Hlavnej, Pázmáňa, v 
Diskonte Veča a na Mestskom úrade. 
 V popoludňajšom programe sa uskutočnil sprievod po Hlavnej ulici od Olympie po 
Mestský úrad. Tu predviedol svoje ukážky 70-členný súbor Mažoretiek z Hlohovca a 
účastníkov pozdravil primátor mesta Mgr.Július Morávek. Po vypustení holubice - posla 
mieru, začala viac ako 5-hodinová obrovská show. Postupne sa striedali v jednotlivých 
blokoch vystúpenia šalianskej dychovky Duslanky s vystúpeniami mažoretiek z 
Hlohovca. Prezentoval sa tu aj súbor aerobicu, raketoví modelári a motokári. Od 19.00 
hodiny začala diskotéka pred budovou Mestského úradu ako aj v Hoteli Centrál a v bare 
Monaco. 
 Nakoniec o 21.30 hodine sa uskutočnil efektný ohňostroj pred budovou 
Mestského úradu. Občerstvenie počas celého dňa zabezpečovali podnikatelia mesta. 
 
 Šaľa sa v konečnom meraní zapojenosti občanov do pohybovej aktivity 
umiestnila v konkurencii 56 miest Slovenska na bronzovom stupienku za Šuranmi a 
Leopoldovom. V poli porazených zostali desiatky miest, ktoré mali s organizovaním 
podobných podujatí dlhodobejšie skúsenosti, ale na obetavosť a nadšenie Šaľanov tieto 
tentoraz nestačili. 



 O tento skvelý triumf Šale sa zaslúžilo množstvo jednotlivcov, pracovných 
kolektívov, ako aj a.s.Duslo Šaľa, Nemocnica s poliklinikou, Cartech, Hydrostav, Trikota, 
ProCS, Mestský a Obvodný úrad, súkromní podnikatelia, Vodohospodárske družstvo, 
členovia TJ Slovan Duslo Šaľa a samozrejme žiaci a pedagogickí pracovníci všetkých 
škôl a učilíšť. Jedným z najväčších sponzorov a spoluorganizátorov bola Zdravotná 
poisťovňa Perspektíva. 
 Celú organizáciu vydarenej akcie zabezpečoval štáb v zložení: J.Guláš, 
G.Fülöpová, M.Hlavatá, J.Ondrušková, L.Košičár a útvar primátora mesta. Po 
vyhodnotení celej akcie bolo vyžrebovaných zo zapojených účastníkov 20 jednotlivcov, 
ktorí obdržali vecné ceny. 
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233. 
 
Úvodom do roku 1997 
 
 Rok 1997 sa niesol v znamení osláv 995.výročia od prvej písomnej zmienky o 
našom meste. Pri tejto príležitosti sa u nás uskutočnili dôstojné oslavy spojené s 
bohatým kultúrnym programom, ktorých sa zúčastnili aj delegácie našich družobných 
miest. V tomto čase sa v Šali konal aj Celoslovenský evanjelický deň pri príležitosti 
50.výročia návratu Slovákov do vlasti. V rámci Svetového roku Slovákov privítalo naše 



mesto Slovákov zo zahraničia a prvé bolo naše mesto, kde sa tieto celoslovenské 
stretnutia začali. 
 Rok 1997 bol tretím rokom volebného obdobia terajšej samosprávy, kedy sa 
mohla už priebežne hodnotiť postupná realizácia vytýčených úloh, schválených 
Koncepciou rozvoja jednotlivých oblastí života mesta z roku 1995. V akej miere a akým 
spôsobom sa darilo mestu, Mestskému zastupiteľstvu a Mestskému radu v súčinnosti s 
veľkým množstvom ďalších podnikateľských subjektov realizovať vytýčené úlohy, sme 
sa snažili v našej kronike aspoň v hlavných rysoch verne zachytiť. O plnení týchto úloh 
vydalo mesto podrobne spracovaný hodnotiaci materiál "Správu o stave mesta za rok 
1997". V ňom sa za prioritné pokladal rozvoj bytovej výstavby, výstavba infraštruktúry a 
pokračovanie v ekologickom programe mesta. 
 V rámci plnenia investičných akcii mesta sa uskutočnilo plnenie šiestich 
dôležitých akcií a bolo projekčne a finančne pripravených ďalších šesť stavieb pre 
realizáciu v roku 1998. Okrem toho inými subjektami v meste bolo v tomto roku 
realizovaných viac ako desať rôznych investičných akcií. Osobitne boli ohodnotené 
dobré výsledky, ktoré získala akciová spoločnosť Duslo, za čo obdržala aj dve vysoké 
ocenenia. 
 V tomto roku schválilo Mestské zastupiteľstvo nariadenie "O symboloch mesta, 
ich používaní a ochrane" a udeľovanie cien mesta zaslúžilým osobnostiam. 
 Po ukončení reštauračných prác bola pôvodná budova Okresného úradu koncom 
roka slávnostne otvorená a prinavrátená svojmu účelu a etablovali sa už všetky okresné 
ustanovizne vo svojich nových sídlach aj mimo hlavnej budovy. V rámci osláv mesta 
bolo odovzdané verejnosti aj upravené nádvorie kaštieľa. 
 Bohatá a všestranná bola aj kultúrna činnosť v meste, ktorá bola prezentovaná 
Kultúrno-spoločenskou organizáciou a mnohými ďalšími inštitúciami a organizáciami v 
meste. Okrem mnohých hodnotných mestských a okresných kultúrnych podujatí sa 
uskutočnili aj celoslovenské a družobné akcie, ktorých sme sa zúčastnili v Čechách, v 
Maďarsku a vo Fínsku. V ďalších kapitolách sme sa venovali aj výročiam založenia 
Dychovej hudby a Nemocnice s poliklinikou. 
 Podobne úspešná a rôznorodá bola aj telovýchovná a športová činnosť 
prezentovaná našimi športovými oddielmi voltíže, hádzanej žien, futbalistov a 
volejbalistov, ale aj vynikajúcimi jednotlivcami na rôznych celoslovenských, európskych i 
svetových súťažiach. 
 Zvlášť sme sa venovali v kronike aj niektorým mimoriadnym udalostiam, z ktorých 
bolo potrebné v tomto roku spomenúť dve júlové povodňové vlny na Váhu a čo s tým 
súviselo. V tejto kapitole sme spomenuli aj dva požiare a jednu vlámačku, ktoré sa v 
tomto roku vyskytli v našom meste. 
 Občania nášho mesta boli o rôznych udalostiach mesta a najbližšieho okolia 
pravidelne informovaní aj cestou niekoľkých miestnych a regionálnych časopisov, ktoré 
sú v našom meste vydávané. Publikačná činnosť sa v našom meste prejavila aj vydaním 
niekoľkých aktuálnych zaujímavých publikácií s historickým a propagačným obsahom. 
 O všetkých spomínaných ako aj v tomto úvode neuvedených udalostiach hovorí 
naša kronika v tomto roku na 58.stranách. 
 
234. 
 
Symboly mesta Šale 



 
Na svojom novembrovom zasadnutí schválilo Mestské zastupiteľstvo nariadenie "O 
symboloch mesta, ich používaní a ochrane". 
Za symboly mesta a insígnie sa pokladá: 
- erb mesta Šale 
- zástava a vlajka mesta Šaľa 
- pečať mesta Šaľa 
- štandarda primátora mesta Šaľa 
- farby mesta 
- insígnie mesta 
 
Erb mesta má dve vyobrazenia, a to pracovné a slávnostné. 
 Pracovné vyobrazenie znázorňuje v červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi 
strieborný, kolmo postavený lemeš. 
 Slávnostné vyobrazenie znázorňuje v červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi 
strieborný, kolmo postavený lemeš a na vrchnom okraji štítu je zlaté zemské jablko z 
oboch strán doprevádzané strieborným rastlinným motívom. 
 
Zástava a vlajka mesta pozostáva z troch farieb mesta, ktoré sú vo zvislých pásoch 
rovnakej šírky opakovane usporiadané v poradí žltá, biela, červená, biela, žltá a 
odspodu od kraja k stredu vykrojená. 
 
Pečať mesta Šaľa tvorí slávnostný erb mesta s rukopisom "Mesto Šaľa" umiestneným v 
dolnej časti kruhu. Pečať mesta uschováva primátor mesta. 
 
Farby mesta Šaľa sú žltá, biela a červená. 
 
Insígnie mesta tvorí reťaz so symbolom mesta. Insígnie mesta používa pri slávnostných 
príležitostiach primátor mesta, prípadne aj ním alebo Mestským zastupiteľstvom 
poverený poslanec (napr. pri občianskych obradoch oprávnenie používania insígnie). 
Insígnie uschováva primátor mesta. 
 
Mestské symboly je potrebné mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. 
Poškodenie, zneužitie alebo zneváženie symbolov mesta je stíhateľné podľa § 42 a § 46 
Zákona Slovenskej národnej rady č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Úmyselné zneužívanie symbolov mesta je stíhateľné aj podľa zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zneužívanie 
symbolov mesta sa postihuje ako úmyselné konanie.  
 Účinnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia nadobudla dňom 21.novembra 
1997. 
 
235. 
 
Po prvý raz udelili  sa ceny mesta za rok 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo schválilo udeľovanie Cien mesta Šaľa za vynikajúce výsledky, 
tvorivosť, výkony a činy, ktoré prispeli významným spôsobom k rozvoju mesta. Cena sa 



udeľuje v zmysle Štatútu mesta § 40, odst.1 jednotlivcom, alebo kolektívom v oblasti 
vedy, umenia, školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva a priemyslu, ochrany 
životného prostredia, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti a charity, 
verejnoprospešných prác, bezpečnosti a ochrany darovanie krvi a vynikajúce športové 
výsledky.  
 Kandidátov na udelenie ceny môže navrhnúť každý obyvateľ mesta alebo 
organizácia a po podaní návrhu výberová komisia doporučí Mestskému zastupiteľstvu 
navrhnutých, o ktorých potom rozhodne tajným hlasovaním na udelenie ceny. 
 V roku 1997 na zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva boli po prvý raz 
schválené "Ceny mesta za rok 1996" pre navrhnutých občanov nášho mesta, za ich 
výnimočný a mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Šaľa v určitej oblasti spoločenského 
života, ako aj za mimoriadne humánny čin v prospech obyvateľstva. 
 Po konečnom hlasovaní poslanci toto ocenenie pridelili trom občanom nášho 
mesta, ktorým cenu odovzdal Mgr.Július Morávek, primátor mesta na mimoriadnom 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 12.9.1997. 
 
 Cenu mesta obdržali: 
 1.Anna Lackóová, za bezplatné darovanie krvi (diamantová darkyňa) 
 2.Peter Bošňák, za rozvoj a prínos v oblasti ochrany životného prostredia  
 3. Manželia Janka a Ladislav Majdlenovci, za vynikajúce výsledky v oblasti športu 
(voltížne preteky) 
 
 K udeleniu výročnej cene obdržali vyznamenaní plaketu Cena mesta Šale za rok 
1996 a finančnú odmenu vo výške 5000,-Sk. 
 Ocenení občania budú podľa schváleného štatútu zapísaní do mestskej kroniky a 
budú pozývaní ako čestní hostia na slávnostné zasadnutia mestských orgánov, mestské 
oslavy a kultúrne akcie mesta v nasledujúcom roku. 
 Na tomto slávnostnom zasadnutí boli prítomní aj hosia z družobných miest 
Kuhma z Fínska a Telču z Českej republiky. 
 Pamätné plakety pri tejto príležitosti obdržali aj poslanci Mestského 
zastupiteľstva, pracovníci mesta, sponzori, starostovia obcí okresu a zástupcovia 
družobných miest. 
 
236. 
 
Stav obyvateľstva mesta Šaľa v roku 1997 
 
Počiatočný stav k 31.12.1996    25.407 
V roku 1997 bol počet narodených   266 
    prisťahovaných  367 
Prírastok spolu      633 
V roku 1997 bol počet zomrelých   155 
    odsťahovaných  446 
Úbytok spolu      601 
Prírastok za rok 1997     +32 
Stav obyvateľstva k 31.12.1997    25.439 
 



 Prechodne bolo v tomto roku prihlásených v našom meste 280 osôb a 
prehlásených 680 obyvateľov. V roku 1997 bol za uplynulých 10 rokov zaznamenaný 
najnižší prírastok obyvateľov mesta, ktorý vykazoval len +32 obyvateľov, kým v roku 
1989 bol tento prírastok ešte 731 osôb. Podobný nízky prírastok obyvateľov bol 
zaznamenaný aj v roku 1992 (47 obyvateľov) a v roku 1995 (37 obyvateľov). 
 
Starostlivosť o rodinu a deti 
 Starostlivosť o rodinu a deti sa realizovala cestou Organizácie sociálnej 
starostlivosti nasledovne: 
1.Poskytovaním sociálnej výpomoci vo finančnej tiesni v 75 prípadoch  s počtom detí 
146. 
2. Návštevami v 62 rodinách, ktoré požiadali o sociálnu výpomoc. 
3. Spoluprácou s Katolíckou jednotou Slovenska poskytovaním bezplatného ošatenia 20 
sociálne odkázaným rodinám. 
4. V spolupráci so Zväzom zdravotne postihnutej mládeže poskytnutím príspevku 38 
deťom. 
5. Poskytnutím opakovaného sociálneho príspevku pre dve rodiny. 
6. Spoluprácou s občianskym združením Zdravie. 
 
Stav nezamestnanosti občanov mesta a okresu 
 K problematike sociálnej starostlivosti treba zaradiť aj problém nezamestnanosti. 
Mesto Šaľa malo k 31.1.1998 na Okresnom úrade práce evidovaných 1775 
nezamestnaných, čo predstavovalo 13,28% z celkového počtu práceschopného 
obyvateľstva. 
 Pre porovnanie okres Šaľa mal percentuálne vyjadrenie nezamestnanosti ešte 
vyššie, a to 16,96%. 
 Problematika nezamestnanosti je značne široká a pomerne zložitá. Príčinami sú 
úroveň vzdelania, profesionálna zdatnosť, demotivácia, systém v poskytovaní finančnej 
podpory, neochota pracovať, rozvoj aktívnej politiky práce, efektivita vynaložených 
finančných prostriedkov, úroveň trhu práce a podobne. 
 
237. 
 
Organizácia sociálnej starostlivosti 
 Túto organizáciu zriadilo Mestské zastupiteľstvo v roku 1991. Je to príspevková 
organizácia mesta, ktorej hlavnou úlohou je poskytovať sociálne služby obyvateľom 
mesta v oblasti starostlivosti o rodinu a deti, o zdravotne postihnutých a chorých 
občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, ako aj o spoločensky neprispôsobivých 
občanov. 
 V tomto zariadení mesta pracuje 40-členný kolektív pracovníkov pod vedením 
riaditeľa OSS Dr.Ľubomíra Gálla. Organizácia poskytuje sociálne služby v 14 
zariadeniach počínajúc deťmi v detských jasliach až po činnosť piatich klubov 
dôchodcov. Organizácia prevzala do svojej správy dva domy s opatrovateľskou službou 
určenou občanom, ktorí sú vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav odkázaní na pomoc 
druhej osoby. V roku 1997 poskytovala služby 53 občanom. 
 Ďalšou službou je pomoc osamoteným matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v 
mimoriadne zložitej a vlastnými silami neriešiteľnej životnej situácii. Pomoc tu spočíva v 



poskytnutí ubytovania a poradenskej starostlivosti v domove pre matky s deťmi pre 6 
matiek. 
 Od roku 1991 bol zriadený v budove nevyužitých detských jasiel na Okružnej ulici 
aj Ústav pre zdravotne postihnuté deti s denným pohybom.Tu poskytuje sedemčlenný 
kolektív odbornú starostlivosť telesne a mentálne postihnutým deťom so zapojením 
špeciálneho pedagóga a zdravotníckeho personálu.Cestou nemocnice s poliklinikou v 
Šali sa tu denne zabezpečuje aj rehabilitácia detí.V tomto objekte zriadili aj vývarovňu 
pre dôchodcov,odkiaľ si denne odnáša obed  približne 60 dôchodcov.Ďalšis vývarovňa 
funguje aj v objekte detských jasiel s kapacitou 40 stravníkov.K týmto službám pribudla 
v tomto ruku aj roznáška stravy až do bytu stravníkom s obmedzenou pohyblivosťou,ako 
aj dôchodcom,ktorý dosiahli 70 rokov veku. 
Medzi službamio tejto organizácie je aj ubytovanie pre  bezdomovcou v zriadenej 
nocľahárni na Pohotovostnom sídlisku,ktorej služby môže využívať 10 osôb.Doplnkovou 
službou  sociálnej starostlivosti je i prechodnáubytovňa,v ktorej miesto poskytuje 
možnosť prechodného ubytovania 48.mladým rodinám. 
 
238. 
 
Navštívili naše mesto 
 
 Stretnutie s občanmi mesta s ministrom  kultúry Slovenskej republiky 
MUDr.Ivanom Hudecom, Evou Garajovou a Jozefom Reom, poslancami Národnej rady 
pripravila dňa 14.apríla 1997 Okresná organizácia Hnutia za demokratické Slovensko v 
Bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska. 
 Diskusia sa zameriavala na národnostnú politiku, chystané referendum, súčasnú 
politickú situáciu, vstup do NATO, ako aj zahraničnú politiku Slovenskej republiky. 
 
 Na 40.výročie maturít prišiel na stretávku do Šale aj rodák nášho mesta 
exminister zahraničných vecí Eduard Kukan, súčasný predseda strany Demokratickej 
únie. Stretávka bývalých maturantov sa konala v budove gymnázia v poslednú májovú 
sobotu za účasti 19 bývalých spolužiakov a profesorov školy. 
 
 Dňa 11.júla 1997 v Kongresovej sále Mestského úradu sa uskutočnilo stretnutie s 
Petrom Bacom, ministrom pôdohospodárstva, s Jozefom Brhelom, štátnym tajomníkom 
ministerstva hospodárstva a poslancami Národnej rady SR Irenou Belohorskou, Petrom 
Brňákom a Jánom Čopíkom. 
 
 V prvej polovici júla 1997 sa konalo výjazdové zasadnutie vlády Slovenskej 
republiky do Nitrianskeho kraja. Do okresu Šaľa zavítali poslanci Dušan Slobodník, Ida 
Rapaičová, Peter Brňák a Irena Belohorská. Hostí privítali na pôde mesta okresní a 
mestskí funkcionári v obradnej sieni Mestského úradu. Potom navštívili a.s.Duslo, 
Nočné sanatórium v Šoporni, Nemocnicu s poliklinikou a poľnohospodárske učilište. 
Večer sa zúčastnili na mítingu s občanmi Šale a obce Hájske. 
 
 9.septembra 1997 sa na milom stretnutí v Šali zúčastnila aj manželka prezidenta 
SR prof.Emília Kováčová a bývalý veľvyslanec v Nórsku Dr.Kratochvíl. Deti zo Základnej 
školy na Bernolákovej ulici sa zapojili do medzinárodného hnutia v pomoci chorým 



deťom pod názvom "Na vlastných nohách - Stonožka a pomohli získať pre Detské 
oddelenie našej nemocnice prístroj, ktorý bude pomáhať chorým deťom. 
 Na stretnutí so žiakmi tejto školy sa zúčastnili aj prednosta Okresného úradu, 
primátor mesta, vedúca odboru školstva OÚ a riaditeľ nemocnice. Žiaci tejto školy 
pripravili prítomným aj pôsobivý kultúrno-folklórny program. 
 
 Akciovú spoločnosť Duslo v Šali navštívila v októbri 1997 námestníčka 
generálneho tajomníka Organizácie spojených národov a výkonná riaditeľka pre životné 
prostredie pani Elisabeth Dowdeswellová v rámci pracovného pobytu na Slovensku. 
Pochválila Duslo za prípravu na získanie certifikátu ekologicko-orientovaného podniku. 
 
 Na okresný snem Hnutia za demokratické Slovensko, ktorý sa konal 11.januára 
1997 v Šali prišla medzi rokujúcich aj ministerka práce a rodiny Oľga Keltošová v 
sprievode prof.Húsku, Mgr.Garajovej, Dr.Sečanského, poslancov NR SR a pani 
Forróovej tajomníčky KP HZDS z Nitry. Diskusia sa zameriavala hlavne na sociálnu 
oblasť, oblasť ekonomiky, ako aj práce vlády a prezidenta. 
 
239. 
 
V máji sa u nás konalo referendum 
 
 V dňoch 23.a 24.mája 1997 sa na celom Slovensku konalo referendum s tromi 
otázkami týkajúcimi sa vstupu Slovenskej  republiky do Nato. 
 Voliči mali odpovedať na tieto tri otázky: 
 1. Ste za vstup Slovenskej republiky do Nato? 
 2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky? 
 3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenskej republiky? 
 
 O štvrtej otázke s odlišným obsahom sa v tomto referende nehlasovalo. Táto 
vyradená otázka pôvodne znela: "Súhlasíte, aby prezidenta Slovenskej republiky volili 
občania Slovenskej republiky, podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?" 
 V Šali sa zo 17.920 oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie 
záčastnilo referenda len 1272 občanov, teda približne 7%. 
 Zo 40.246 zapísaných občanov okresu Šaľa sa referenda záčastnilo 2.466, čo 
znamenalo približne len 6%-nú účasť. Väčšina zúčastnených hlasujúcich bola za vstup 
do Nato, pričom viac občanov sa vyjadrilo proti rozmiestneniu jadrových zbraní a 
vojenských základní na našom území. 
 Najväčšiu účasť na referende z obcí nášho okresu mala Kráľová nad Váhom 
(vyše 13%), druhá bola Dlhá nad Váhom (12%) a Horná Kráľová (skoro 11%). Najnižšia 
účasť bola v obciach Žiharec (1%) a Tešedíkovo (0%). 
 Nakoľko percento účasti voličov na referende bolo veľmi nízke, tak v našom 
meste, okrese aj na celom Slovensku, bolo toto referendum v tomto znení neplatné. 
 
240. 
 
Rozpočet mesta v roku 1997 
 



       Plán v tis.Sk  Skutočnosť v tis.Sk
 % plnenia 
Celkové príjmy     130.774  127.640  
 98 
Neinvestičné výdavky     55.674  54.192  
 97 
Kapitálové výdavky    58.555  51.154  
 87 
Výdavky spolu     130.774  123.012  
 94 
 
Záverečný účet mesta k 31.12.1997 
 
Mestský úrad Šaľa 
 -bežný účet     4.627.784,39 Sk 
 -fond rozvoja bývania   1.405.957,53 Sk 
 -rezervný fond    39.644,12 Sk 
 -sociálny fond    81.338,00 Sk 
 -fond združených prostriedkov  8.437,22 Sk 
 Spolu      6.163.161,26 Sk 
 
Recykla s.r.o. 
 -bežný účet     273.417,50 Sk 
 -sociálny fond    892,00 Sk 
 Spolu      274.309,50 Sk 
 
Organizácia sociálnej starostlivosti 
 - bežný účet     271.165,32 Sk 
 - fond reprodukcie HIM   125.154,00 Sk 
 - sociálny fond    11.490,20 Sk 
 - rezervný fond    102.812,59 Sk 
 Spolu      510.622,11 Sk 
 
Kultúrno - spoločenská organizácia 
 - bežný účet     484.273,15 Sk 
 - sociálny fond    15.888,80 Sk 
 Spolu      500.161,95 Sk 
 
Celkom       7.448.254,82 Sk 
 
Vzniklý prebytok hospodárenia k 31.12.1997 bol vo výške 4.627.784,-Sk a bol 
dokladovo podložený a je správny. 
 
241. 
 
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta 
 



 Finančné oddelenie Mestského úradu zabezpečovalo plnenie príjmovej časti 
rozpočtu v týchto položkách: 
 - Daň z nehnuteľností (od 2790 daňovníkov)     
 10.441 tis.Sk 
 - Miestne poplatky:  
  - predaj alkoholických a tabakových výrobkov 1.781 tis.Sk 
  - poplatky za psov      151 tis.Sk 
  - poplatky za reklamu     152 tis.Sk 
  - poplatky zo vstupného     38 tis.Sk 
   Príjem z miestnych poplatkov spolu     
 2.122 tis.Sk 
 Celkový príjem zabezpečovaný finančným oddelením    12.563 
tis.Sk 
 
 Na základe vykazovaných rozborov výsledkov hospodárenia bolo konštatované, 
že finančná činnosť mesta bola pozitívna. V hospodárení s rozpočtom mesta bola 
zvýraznená tá skutočnosť, že cca.40% rozpočtu mesta bolo orientovaných do 
kapitálových výdavkov, t.j. do investičnej oblasti. 
 
Investičná činnosť mesta v roku 1997 
 
 Investičná činnosť mesta vychádzala zo schválenej koncepcie rozvoja mesta. Pri 
jej zabezpečovaní sa okrem mesta podieľali aj ďalšie podnikateľské subjekty, inštitúcie a 
organizácie. 
 Podstatná časť kapitálových výdavkov bola určená ekologickým stavbám, ktoré 
tvoria prioritu a sú podmienkou pre ďalší rozvoj mesta. K nim patrili, čistiareň 
odpadových vôd, kanalizácia, plynofikácia a iné. Od nich závisí potom aj bytová 
výstavba, rozvoj obchodnej siete, rekonštrukcia stavieb, trafostanice, verejné osvetlenie 
a pod. 
 Hlavnými investičnými akciami mesta v roku 1997 boli: 
 - Realizácia adaptácie budovy bývalého zdravotného dvojobvodu v Šali-Veči na 
obytný dom v hodnote 12.591.000,-Sk (viď strana 246) 
 - Vytvorenie nových stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu na 
Agátovej ulici. V tomto roku bolo preinvestovaných v tejto akcii 6.440.900,-Sk. 
 - Pokračovanie vo výstavbe novej čistiarne odpadových vôd, kde bolo v tomto 
roku preinvestovaných 12.509.200,-Sk  
 - Vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Lúčnej pri židovskom cintoríne v Šali-
Veči v hodnote 597.240,-Sk. 
 - Ukončenie poslednej etapy rekonštrukcie vodovodu na ulici Budovateľská a 
Kukučinova v hodnote 2.784.750,-Sk. 
 - Vybudovanie nízkonapäťových elektrických rozvodov na ulici kpt.Jaroša v 
hodnote 412.579,-Sk. 
 
Projekčne a finančne boli pripravené stavby, ktoré budú realizované v roku 1998: 
- Budovanie kanalizačného zberača na ulici Dózsova v Šali-Veči. 
- Vybavené bolo stavebné povolenie na úpravu Centrálnej zóny na Hlavnej ulici a nákup 
dlažobného materiálu (zámkovej dlažby) a nákup mestského mobiliéru - umelokamenné 



prvky, lavičky v hodnote 1.500.000,-Sk. 
- Vybavené stavebné povolenie na prekládku autobusovej zastávky a nízkonapäťového 
kábla na ulici Pázmáňa. Na akciu bolo v tomto roku preinvestovaných 683.000,-Sk. 
- Pre ulicu Orechovú II. spracovaný projekt plánu tejto zóny v hodnote 86.427,-Sk. 
- Vybavené bolo stavebné povolenie na výstavbu trafostanice na ul.Orechovej II. 
- Vybavené bolo stavebné povolenie na stavbu novej trafostanice na ulici Hlavnej. 
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Zo štátneho fondu životného prostredia boli v roku 1997 poskytnuté dotácie pre tieto 
investičné akcie: 
 - Čistiareň odpadových vôd - 1.stavba 1.000.000,-Sk 
 - Rekonštrukcia vodovodu na ulici Kukučínovej v hodnote 350.000,-Sk. 
 - Rekonštrukcia a plynofikácia kotolne CK 32 v hodnote 1.500.000,-Sk. 
  
Zo štátneho fondu rozvoja bývania boli v roku 1997 poskytnuté dotácie na investičné 
akcie: 
 - Vybudovanie inžinierskych sietí na ulici Agátovej (Nové rodinné bývanie) v 
hodnote 3.075.000,-Sk 
 - Adaptácia obytného domu v Šali-Veči v hodnote 10.000.000,-Sk 
 - Na ostatné investičné výdavky:  na projektové a prípravné práce 327.440,-Sk 
       na úpravu verejného priestranstva 
982.200,-Sk 
 
Investičné akcie realizované v roku 1997 inými subjektami 
 
 - Výstavba supermarketu Billa na Sídlisku Váh  
 - Rekonštrukcia nákupných centier Jednoty Centrál na námestí Sv.Trojice a Lux 
na Sídlisku Váh (viď strana 248) 
 - Rekonštrukcia budovy Slovenskej sporiteľne na Hlavnej ulici (viď stranu 245) 
 - Zahájenie rekonštrukcie a prístavby železničnej stanice (výkopové práce na 
prístavbu objektu). 
 - Zahájenie výstavby Domu nábytku firmy Agil na Hlavnej ulici. 
 - Zahájenie výstavby nákupného centra Andrea shop na Hlavnej ulici. 
 - Zahájenie výstavby Slovenskej poisťovne na Hlavnej ulici 
 - Vybudovanie prístavnej hrany na Váhu v Šali - Veči pre a.s.Duslo 
 - Nová výstavba rodinných domov v lokalitách ulíc Agátová a Orechová (cca.30 
domov) a v ďalších starších lokalitách mesta (cca.20 domov) 
 - Výstavba nových výrobných a skladových priestorov viacerých firiem 
(napr.Sigmatech, Kranmont a i.) 
 
Zasadnutia mestských orgánov 
 
 V roku 1997 sa uskutočnili nasledovné zasadnutia mestských orgánov: 
 Mestské zastupiteľstvo malo v tomto roku: 
  6 riadnych zasadnutí 
  1 mimoriadne zasadnutie 



  1 slávnostné zasadnutie pri príležitosti 995.výročia od prvej písomnej 
zmienky o našom meste. 
 
 Rada mestského zastupiteľstva mala v tomto roku spolu 7 riadnych zasadnutí. 
 
243. 
 
Budova Okresného úradu slávnostne otvorená         
  
Známa budova významného slovenského architekta a staviteľa Milana Michala 
Harminca postavená v roku 1935 plnila úlohu administratívneho sídla okresu až do 
30.júna 1960, kedy došlo k reorganizácii štátnej správy a k zrušeniu šalianskeho okresu. 
Po zrušení okresu sa v jeho budove vystriedali elokované triedy základnej školy, stredná 
poľnohospodárska technická škola, neskôr stredná priemyselná škola chemická. Potom 
sa tu zriadili niektoré úrady, neskôr podnikateľské subjekty a naposledy aj Všeobecná 
úverová banka. 
 Po novom územno-správnom členení Slovenskej republiky sa Šaľa stala po 36-
tich rokoch opäť okresným mestom. V októbri 1996 sa pristúpilo ku kompletnej 
rekonštrukcii Harmincovej budovy, ktorá trvala 13 mesiacov. Rekonštrukciu vykonala 
firma Invest s.r.o.Šaľa a stavebné náklady činili cca.15 miliónov Sk. Obnovila sa celá 
vonkajšia fasáda budovy, vymenila sa sedlová strecha, v priečelí boli všetky okná 
vymenené za plastové, upravili sa priečne steny vnútorných miestností, obnovili sa 
omietky, vymenili podlahy, vykonala sa obnova elektrickej inštalácie, ústredného kúrenia 
a zdravotechniky. Pivničné priestory boli prispôsobené archívu a skladu CO. 
 Po ukončení reštaurátorských prác a po vybavení služobných miestností bola 
budova Okresného úradu dňa 5.novembra 1997 slávnostne otvorená a prinavrátená 
svojmu pôvodnému účelu. 
 Pri slávnostnom otvorení prestrihol symbolickú pásku JUDr.Stanislav Bečica, 
vedúci úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za prítomnosti zástupcov štátnej 
správy, ktorú zastupoval prednosta Krajského úradu v Nitre Ing.Štefan Fašanek. 
Prednosta Okresného úradu Dr.Ladislav Kosztanko vo svojom prejave vysoko ocenil 
prácu všetkých, ktorí pri zrode nového sídla Okresného úradu pomáhali. 
 Slávnostného aktu sa zúčastnili pozvaní hostia, vedúci pracovníci okresných 
inštitúcii, starostovia obcí Šalianskeho okresu, známe podnikateľské osobnosti z okresu, 
vedúci finančných inštitúcií, bánk, poisťovní, ako aj primátor mesta Šaľa, riaditeľ 
nemocnice s poliklinikou, zástupcovia Dusla, a.s. a ďalší hostia. Po oficiálnom otvorení 
obnovenej budovy sa uskutočnila slávnostná recepcia.  
 V budove Okresného úradu je umiestnených 9 odborov: odbor organizačný, 
odbor dopravy a cestného hospodárstva, odbor životného prostredia, odbor školstva 
kultúry, odbor financií, odbor regionálneho rozvoja a odvetvových vzťahov, odbor civilnej 
ochrany obyvateľstva, odbor všeobecnej vnútornej 
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správy a správy vnútornej prevádzky. 
 Ostatné odbory Okresného úradu majú svoje sídlo mimo hlavnej budovy. Na 
ul.Pázmáňa č.52/21 sídli odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa a odbor sociálnych 



vecí, v budove Mestského úradu na námestí Sv.Trojice č.3 je odbor pozemkový, 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a odbor bytovej politiky, na Staničnej ulici v 
budove SAD sídli katastrálny odbor, na ulici Murgaša č.25 odbor požiarnej ochrany. 
 
Okresný súd v Šali v obnovenej budove 
 
Dňa 10.januára 1997 bola slávnostne otvorená budova Okresného súdu v Šali na 
Jarmočnej ulici č.1. Sídlom tejto novej okresnej inštitúcie sa stala zrekonštruovaná 
budova bývalej materskej školy, ktorú prerobila stavebná firma Ing.Rumlera z Galanty 
na základe vypracovaného projektu architektonickej kancelárie Ing.arch.Imricha 
Pleidela. 
 Budova sa vyznačuje účelnosťou a vo všetkom vyhovuje tunajšiemu pracovnému 
kolektívu, ako aj občanom, ktorí sem budú prichádzať. 
 Na Okresnom súde bude pôsobiť zatiaľ päť sudcov a v týchto priestoroch bude 
sídliť aj Okresná prokuratúra, ktorej kancelárie sa ešte dokončujú. 
 Slávnostného otvorenia budovy súdu sa zúčastnili aj najvyšší zástupcovia mesta 
Šale a okresných orgánov. Krajský súd v Nitre zastupoval jeho predseda JUDr.Ján 
Vanko a podpredseda JUDr.Dušan Harbuta. Predseda Okresného súdu v Šali 
JUDr.Stanislav Libant privítal prítomných hostí. Šaliansky Okresný súd sa týmto zaradil 
medzi šesť okresov Nitrianskeho kraja a päťdesiatpäť okresov na Slovensku, kde 
fungujú tieto inštitúcie so všetkými právomocami. 
 Predseda súdu prehlásil, že je milo prekvapený účelnosťou objektu a hodnotil ho 
ako najkrajší v celom Nitrianskom kraji. 
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Budova Slovenskej sporiteľne obnovená 
 
V novembri 1997 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie renovovanej budovy Mestskej 
pobočky Slovenskej sporiteľne so sídlom v Šali. Je to pôvodná budova prvého 
peňažného ústavu v našom meste na Hlavnej ulici, kde sa v roku 1997 vykonali 
rozsiahle stavebné úpravy, spojené s celkovou modernizáciou objektu. 
 Na slávnostnom akte sa zúčastnilo 40 hostí, a to predstavitelia štátnej správy, 
zástupcovia Slovenskej sporiteľne a.s. a zástupcovia ďalších podnikov a organizácií. 
 Slávnostný akt prestrihnutia pásky vykonal Ing.Ivan Kiňo, prezident Slovenskej 
sporiteľne a.s. a slávnostný príhovor predniesla Ing.Libuša Baranová, riaditeľka Pobočky 
Slovenskej sporiteľne a.s. v Šali. 
 Po prehliadke pekne zrenovovanej budovy sporiteľne sa uskutočnila slávnostná 
recepcia. 
 V zrekonštruovanej budove na Hlavnej ulici v nových moderných priestoroch 
banky budú mať klienti tie najlepšie podmienky. Zároveň aj pekný vonkajší vzhľad 
budovy vhodne oživí mestský ráz najfrekventovanejšej ulice mesta. 
 Slovenská sporiteľňa ponúka široké možnosti používania rôznych druhov 
kartových produktov, ako je bankomatová k sporožírovému účtu, študentskú a kartu 
Euro a homebanking, ponuku bankových služieb pre podnikateľov, rôzne možnosti 
uloženia peňažných prostriedkov, výhodné finančné služby pre študentov, rôzne druhy 
spotrebných úverov, zriaďovanie a vedenie účtov atď. 



 Pri Slovenskej sporiteľni veľmi úspešne pracuje aj Prvá stavebná sporiteľňa, kde 
je stúpajúci záujem obyvateľov o tento druh stavebného sporenia.  
 
Okresná vojenská správa sídli už vo Veči 
 
Aj Okresná vojenská správa začala v Šali svoju činnosť. V roku 1996 pracovali ešte jeho 
zamestnanci v Galante, ale už koncom roka začali pripravovať svoje stále sídlo v Šali - 
Veči na Chemickom učilišti, kde im a.s.Duslo poskytlo celé desiate poschodie internátnej 
budovy. Vo veľmi dobrých podmienkach svojho nového sídla mohli činnosť zahájiť v 
polovici februára 1997. 
 Pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné otvorenie správy za prítomnosti 
ppl.Ing.Jaroslava Lachkoviča, zástupcu veliteľa Vyššieho doplňovacieho veliteľstva v 
Bratislave, náčelníka Okresnej vojenskej správy v Galante ppl.Bozalku, primátora mesta 
Mgr.Júliusa Morávka, personálneho riaditeľa a.s.Dusla Ing.Galbavého a ďalších hostí. 
 Pracovníci vojenskej správy si pochvaľovali dobrú spoluprácu s vedením učilišťa 
a Okresným a Mestským úradom v Šali, ktoré vytvorili vhodné podmienky pre začatie 
činnosti v našom meste. 
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V Šali - Veči skolaudovali obytný dom so 40 bytmi 
 
 Jediným miestom, kde v Šali začali stavať väčší počet bytových jednotiek po roku 
1991 bola mestská štvrť na sídlisku vo Veči. Dňa 5.decembra 1997 podpísali na 
životnom prostredí kolaudačné rozhodnutie o odovzdaní nového obytného domu v Šali - 
Veči. Boli to prvé byty, ktoré sa po šiestich rokoch vybudovali v našom meste. 
 Galantská firma Staveco podľa projektu Ing.arch.Tibora Beckera z B-projektu 
Šaľa tu postavila za pomerne krátky čas 40-bytový dom, kde sa nachádza 18 
dvojizbových, 18 jednoizbových a 4 garsónky. 
 K stavbe tohto domu boli využité základy začatej budovy zdravotného strediska, s 
výstavbou ktorej sa však nepokračovalo. Tieto základy tu opustené stále od roku 1990 
až do roku 1996, kedy sa rozhodlo o ich využití. 
 Obytný dom bude slúžiť prevažne mladým začínajúcim rodinám a jednotlivcom. 
Byty dalo postaviť mesto v celkovej hodnote 25 miliónov Sk s výhodným úverom a 
dotáciou zo štátneho fondu rozvoja bývania 10 miliónov Sk ako nenávratný príspevok. 
 Cena bytov sa pohybovala u garsoniek okolo 180 tisíc, u jednoizbových 340 tisíc 
a dvojizbových do 450 tisíc Sk. 
 Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prideľovanie týchto bytov tak, že 20 bytov 
pridelilo novému Okresnému úradu, ktorý týmto spôsobom bude riešiť bytovú otázku 
pracovníkov štátnej správy a mestu ostalo 9 dvojizbových a 9 jednoizbových bytov a 2 
garsónky. Tieto byty sa odpredali do vlastníctva bývajúcim. V prvom rade tu dostali byty 
tí, ktorí už boli v poradovníku a ostatné budú predané za stanovené ceny ostatným 
záujemcom, o ktorých rozhodne bytová komisia Mestského úradu. 
 Bol to pekný darček k Vianociam od Mestského úradu pre mladé šalianske 
rodiny.  
 
Nová čerpacia stanica na propán-bután 



 
V tomto roku pribudla v Šali pre motoristov nová čerpacia stanica na alternatívny pohon 
na propán-bután. Vybudovala ju súkromná firma Alpex na Kráľovskej ceste vedľa 
úpravne vody v blízkosti výpadovky z mesta. Nachádza sa tu aj montáž komponentov 
alternatívneho pohonu do automobilov všetkých typov vozidiel Škoda a VAZ 2101-2107. 
Tlakovú nádrž na 60 litrov tu umiestňujú v batožinovom priestore. Pri montáži sa 
zachová aj pôvodný pohon na benzín a k tomu sa pridáva alternatívny pohon na 
propán-bután. Autá poháňané propán-butánom plodia podstatne menej škodlivín ako 
benzínové a náklad na ubehnutý kilometer je niečo cez 50% nákladu na jazdu s 
benzínom. 
 Popri prestavbe vozidiel sa v tejto firme robí aj servis, bez ohľadu na to, či vozidlo 
prestavovali oni alebo nie. Cena montáže sa pohybuje od 14 do 21 tisíc korún podľa 
typu vozidiel. V našom okolí sa podobné čerpacie stanice nachádzajú v Nových 
Zámkoch, Nitre a v Trnave. 
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Tri nové samoobslužné predajne 
Jednota SD otvorila moderný obchod s potravinami v Centráli 
 
V Nákupnom stredisku Centrál v Šali otvorila v júli 1997 Jednota SD modernú 
veľkoplošnú samoobslužnú potravinársku predajňu. Predajňa sa nachádza na ploche 
460 štvorcových metrov a zákazníkov tu obsluhuje 16-členný kolektív. Vchod a východ z 
predajne je situovaný z dvoch strán. Otváracie hodiny boli prispôsobené zákazníkom. 
Denne je predajňa otvorená od 5.45 do 19. hodiny večer, v sobotu do 14. hodiny a tiež v 
nedeľu od 10. do 16.hodiny. 
 V predajni sa nachádza široký sortiment so 4.500 položkami tovaru aj s 
lahôdkami a oddelením s mäsovými výrobkami a zeleninou. Zásobuje sa z vlastného 
veľkoskladu Jednoty SD, ale aj priamymi dodávateľmi, ktorých je vyše sto. 
 Dva týždne po otvorení predajne trvali aj bezplatné ochutnávky vo dvoch 
stánkoch, kde si mohli zákazníci ochutnať kávu, čokoládu firmy Figaro a vína z firmy 
Vínárskych závodov Bratislava - Rača. 
 Nová predajňa v centre mesta určite dobre využije svoju polohu a bude zdravo 
konkurovať ostatným predajniam. 
 
Obnovená potravinárska predajňa na Sídlisku Váh Supermarket Lux 
 
Podobná, ale ešte väčšia veľkoplošná moderná samoobslužná predajňa Jednoty SD 
bola otvorená 14.novembra 1997 aj na Sídlisku Váh. V krátkom časovom slede otvorila 
Jednota už druhú rekonštruovanú predajňu potravín. V rekordne krátkom čase od 
2.októbra do 14.novembra boli dve staré predajne spojené a efektne zrekonštruované 
na viacrozmerný moderný obchod so všetkými vymoženosťami zariadenia. 
 Na slávnostnom otvorení Supermarketu Lux 14.novembra predseda Jednoty SD 
Ing.Július Belovič privítal okresných a mestských zástupcov štátnej správy Dr.Ladislava 
Kosztanku, predsedu Okresného úradu a jeho zástupcu Karola Mikloša, primátora 
mesta Mgr.Júliusa Morávka a ďalších hostí. 
 Nová predajňa na ploche 780 m2 je dokonale vybavená najmodernejším 



zariadením a širokým sortimentom tovaru, ktorý predstavoval pri otvorení 8.293 
položiek. V predajni sú zastúpené predovšetkým potraviny, mäso a mäsové výrobky, 
zelenina, ale aj drogistický tovar, hračky a kuchynské potreby. Zásobuje sa z podobných 
zdrojov ako jeho podobná nová predajňa v Centráli a otváracie hodiny v tejto predajni sú 
upravené tak, že aj v sobotu a nedeľu je obchod otvorený, kedy majú občania najviac 
času na nákupy. 
 Jednota - spotrebné družstvo presvedčila našich občanov, že so stálym 
zlepšovaním svojich služieb to myslí veľmi vážne a že sa konkurencie nebojí.  
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Otvorilo sa nové obchodné stredisko Supermarket Billa 
 
V rekordne krátkom čase výstavby bolo v decembri 1997 na Sídlisku Váh odovzdané 
verejnosti obchodné stredisko Supermarketu rakúskej firmy Billa za krytou tržnicou. Po 
Bratislave, Žiline, Trenčíne a Trnave otvorila Billa svoju piatu predajňu v Šali. 
 Objekt Supermarketu projektoval Šaľan Ing.arch.Tibor Becker, majiteľ firmy B-
projekt a stavbu za necelých 7 mesiacov uskutočnila galantská firma Staveco. 
 Je to rozľahlá prízemná budova s plochou okolo tisíc metrov štvorcových, ktorá 
sa skladá z vlastnej predajne a zo zázemia. V predajni sa nachádzajú efektne zariadené 
pulty so širokým sortimentom potravín, ako aj drogéria, lahôdky, zelenina a mäsiarsky 
kútik. V zázemí sa nachádza sociálna časť pre 40 zamestnancov, strojovňa, kotolňa a 
skladovacie priestory pre aromatický tovar. Obchod má svoju vlastnú rozrábku mäsa a 
výrobňu lahôdok. Mäso a výrobky sa predávajú porciované a balené.  
 Pri budove Supermarketu je vybudované parkovisko pre 105 miest na parkovanie 
osobných vozidiel, ktoré majiteľ firmy odovzdal ako dar mestu. Kupujúci si môžu tovar 
odviezť vo vozíkoch priamo do svojho auta.  
 
Duslo a.s. otvorilo v Šali nové obchodné centrum Barter 
 
 Ako vianočný darček občanom mesta otvorilo Duslo, a.s. na Pohotovostnom 
sídlisku na ulici Pázmáňa, nové obchodné centrum Barter. Je to skutočne dôstojný  a 
moderný obchodný dom, ktorý vznikol v rekonštruovanej budove bývalého Koralu. 
Rekonštrukciu budovy uskutočnila firma Invest. Vo vnútorných priestoroch prevláda 
biela a modrá farba - farby vlajky akciovej spoločnosti Dusla. Duslo týmto nadviazalo na 
tradíciu vytvárať svojim zamestnancom  a obyvateľom mesta tie najlepšie podmienky vo 
všetkých oblastiach života. 
 V tomto vynovenom obchodnom centre si môžu návštevníci nakúpiť potraviny, 
drogistický tovar, domáce potreby, sklo-porcelán, odevy, kusový a bytový textil, kožušiny 
a výrobky zo zlata. 
 Na slávnostnom otvorení obchodného centra sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia 
Dusla RNDr.Jozef Kollár, generálny riaditeľ, Ing.Michal Galbavý, personálny riaditeľ, ako 
aj primátor mesta Mgr.Július Morávek a prednosta Okresného úradu Paed.Dr.Ladislav 
Kosztanko. 
 Súčasťou obchodného centra je aj vkusná súkromná kaviarnička majiteľa 
Ing.Martina Svrčeka. Kaviarnička má veľmi vkusne zariadený interiér podľa návrhu 
Marcely, dcéry majiteľa. 



 
249. 
 
Duslo získalo veľké ocenenie 
 
 Duslo a.s.Šaľa patrilo v roku 1996 k piatim výrobným spoločnostiam Slovenskej 
republiky, ktoré dosiahli objem vývozu tovaru prevyšujúci 5 miliárd Sk. Sú to hlavne 
priemyselné hnojivá, ktoré smerovali do teritórií európskych krajín a gumárenské 
chemikálie a pesticídy do krajín celého sveta. 
 Duslo dosiahlo v roku 1996 celkový hodnotový objem vývozu 5,414 miliárd Sk 
FCO, čo je 10,9 percentný prírastok oproti predchádzajúcemu roku. Podiel vývozu na 
celkovej výrobe, ktorá prekročila objem 7 miliárd Sk bol 77,5%. 
 Na základe týchto výsledkov minister hospodárstva Slovenskej republiky udelil 
dňa 17.apríla našej akciovej spoločnosti ocenenie "Najlepší exportér roku 1996 
Slovenskej republiky" 
 
Duslo a.s. sa stalo víťazom o Cenu Slovenskej republiky za kvalitu pre rok 1997               
 
 Cenu za kvalitu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a súťaž 
organizačne zabezpečila Slovenská spoločnosť pre kvalitu. 
 Hodnotiaca komisia navrhla na rok 1997 udeliť "Cenu Slovenskej republiky v 
kategórii "Veľké podniky vyrábajúce výrobky". 
Duslu, a.s.za vynikajúce výsledky v plnení kritérií kvality. 
Hodnotené tu boli všetky činnosti podniku vedúce k dosiahnutiu uspokojenia zákazníka. 
Pri hodnotení bol posudzovaný manažment kvality a celý systém kritérií, podľa ktorých 
sa hodnotí Európska cena za kvalitu v krajinách Európskej únie. 
 Náš podnik sa zaradil medzi tie, ktoré sú certifikované podľa noriem kvality, a to v 
celom rozsahu, ktorý uplatňuje systém neustáleho zlepšovania kvality prostredníctvom 
interných previerok.  
 Cenu udelenú pre rok 1997 pre Duslo, a.s. za výsledky v realizácii manažmentu 
kvality prevzal Ing.Pocsérke, manažér kvality na slávnostnej recepcii v Bratislave dňa 
10.novembra 1997. 
 Je to cena za kvalitu práce podniku, ktorou denne dokazuje vysokú úroveň kvality 
výrobkov pre náš, aj zahraničný trh. 
 
250. 
 
Výročné valné zhromaždenie zväzu chemického a farmaceutického priemyslu 
 
V rekreačnom zariadení a.s.Dusla v Šoporni sa 11.apríla 1997 stretlo 41 generálnych 
riaditeľov - zástupcov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej 
republiky na svojom valnom zhromaždení. 
 V rámci rokovacieho programu zhodnotili dosiahnuté výsledky v práci Zväzu a 
načrtli nové smery postupov a priority pre nastávajúce obdobie. Za hlavné úlohy Zväzu 
vytýčili ochranu spotrebiteľa, rozvíjanie aktivít a kontaktov s partnerskými zväzmi v 
zahraničí, Európskou radou chemického priemyslu v Bruseli a ďalšími medzinárodnými 
organizáciami. Za významnú činnosť Zväzu označili aj úlohy súvisiace s ochranou 



životného prostredia. Rozhodlo sa zriadiť pri Zväze stále pracovné skupiny na ochranu 
domáceho trhu a domáceho spotrebiteľa, pre legislatívnu činnosť a pre spoluprácu s 
vládou a Národnou radou Slovenskej republiky a pre trvalý kontakt s Konfederáciou 
odborových zväzov a Odborným zväzom chemického priemyslu. 
 Na zhromaždení si účastníci zvolili orgány, predstavenstvo a dozornú radu. Za 
prezidenta Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky bol 
opäť jednomyselne zvolený RNDr.Jozef Kollár, generálny riaditeľ a.s.Duslo Šaľa. 
 
V Dusle bola podpísaná Zmluva o výstavbe jednotky kyseliny dusičnej 
 
 Dňa 17.marca 1997 bola podpísaná Zmluva o dielo na výstavbu jednotky kyseliny 
dusičnej medzi Duslo a.s. Šaľa a Chemoprojektom, a.s.Praha. 
 Chemoprojekt, a.s.Praha bol vybraný za dodávateľa projektovej dokumentácie a 
generálneho dodávateľa stavby na základe výberového konania zo štyroch prihlásených 
zahraničných firiem.  
 Jednotka kyseliny dusičnej bude realizovaná na základe licencie vo svete 
všeobecne uznávanej firmy Grande paroisse z Francúzska. Pri príprave projektovej 
dokumentácie a zabezpečení realizácie bude spolupracovať firma Krebs S.A. 
Francúzsko ako materská firma spoločnosti Chemoprojekt, a.s., ktorá už v minulosti 
zabezpečovala realizáciu výrobne kyseliny dusičnej v rámci IV.etapy, dnes známej ako 
KD II. 
 Podľa zmluvy trvanie realizácie stavby od podpisu zmluvy po uvedenie do 
prevádzky nepresiahne 28 mesiacov. 
 V súčasnom období sa už rozbehli práce na príprave projektu a zabezpečení 
dodávok, ktoré predpokladajú širšie zapojenie pracovníkov jednotlivých útvarov Dusla 
do spoločného diela. Realizácia výstavby má dosiahnuť vytýčený cieľ vybudovať túto 
výrobnú jednotku na špičkovej svetovej úrovni a tak zabezpečiť ďalší rozvoj nášho 
najväčšieho podniku. 
 Zmluvu podpísali RNDr.Jozef Kollár, predseda predstavenstva a Ing.Pavel Krajčí, 
podpredseda za Duslo, a.s. a Ing.Tomáš Plachý, CSc. za Chemoprojekt, a.s.Praha a 
pán Jean Pierre Mouroux, člen predstavenstva francúzskej firmy. 
 
251. 
 
Ako hospodári Roľnícke družstvo 
 
 V obchodnom registri je Roľnícke družstvo v Šali registrované ako otvorená 
kapitálová spoločnosť. Družstvo pôsobí zlúčenou formou v katastroch štyroch obcí: 
Šaľa, Veča, Dlhá nad Váhom a Kráľová nad Váhom. Skutočnosť, že sa družstvo 
nerozdelilo je vzácnou výnimkou v našom okolí. Reštitučné nároky má naše družstvo 
vysporiadané na 80% a ostatné sú v riešení. 
 Vlastníkom družstva je 580 fyzických osôb s celkovým obchodným majetkom 240 
miliónov korún. Výmera poľnohospodárskych pôdy družstva je 3154 hektárov s 1205 
užívateľmi na základe nájomných zmlúv. Družstvo zamestnáva v pracovnom pomere 
325 pracovníkov. 
 Na požiadanie vlastníkov vyčlenilo v uplynulom období 540 hektárov pôdy, ale v 
roku 1997 začali prírastky vyrovnávať a v budúcom roku už nepočítajú s poklesom 



výmery. 
 Na čele družstva od 1.marca 1990 je nepretržite Ing.Július Miškovič, ktorý v tom 
roku vystriedal vtedajšieho predsedu Ing.Emila Dufalu. 
 V roku 1997 veľké množstvo zrážok ovplyvnilo kvalitu dopestovaného obilia. 
Pšenica mala oproti iným rokom menej lepku. U sladovníckeho jačmeňa došlo tiež k 
vyššiemu biologickému poškodeniu. Obe tieto skutočnosti sa prejavili samozrejme aj na 
trhových cenách týchto obilnín. Priemerné hektárové výnosy v roku 1997 boli u pšenice 
ozimnej 6,05 t, u jačmeňa jarného 4,5 t, u cukrovej repy 42,0 t a u kukurice 6,5 t. 
Neskoré jarné mrazy poškodili vysiatu cukrovku, ktorá sa musela po druhý raz vysievať. 
K stratám došlo aj na pozemkoch v medzihrádzovom priestore, kde na ploche cca.10 ha 
došlo pri povodni k poškodeniu plodín. Zimné a neskoré jarné mrazy zapríčinili značné 
škody vo všetkých troch viniciach družstva (na 84.hektároch), kde bola iba minimálna 
úroda. 
 Živočíšna výroba má pomerne dobrú základňu. Družstvo chovalo ku koncu roka 
1997 2592 kusov hovädzieho dobytka, z čoho bolo 805 kráv, 6712 kusov ošípaných, z 
čoho je 562 prasníc. V roku 1997 družstvo odpredalo 4016 tisíc litrov mlieka, 3317 
metrických centov hovädzieho mäsa a 10105q ošípaných v živej  váhe. 
 
Striebro šalianskemu vínu 
 
 Roľnícke družstvo v Šali má v šalianskom katastri pri bitúnku vinohrad o rozlohe 
20 hektárov. Na jeho obrábaní sa zúčastňujú členovia družstva, ktorí majú z neho 40%-
ný podiel. Ostatná časť patrí družstvu. Pivničným majstrom družstva je Erazmus Benes. 
 Z jednotlivých druhov bielych vín pestujú Šaľania najviac veltlín zelený, peseckú 
leáňku a rizling vlašský. Z červených sort je to frankovka a vavrinecké červené. V 
minulom roku napriek tomu, že ľadovec poškodil úrodu, zobrali desať vagónov hrozna. 
Výťažnosť z hrozna bola nižšia, len päť a pol decilitra, kým v lepších rokoch dosahovala 
šesť a pol až sedem decilitra z jedného kilogramu.  
 V družstevnej pivnici mali po vlaňajšej úrode 40 tisíc litrov vína. Šalianske vína sa 
vyznačujú prvotriednou kvalitou. Na výstave Agrokomlexu v Nitre získali v skupine 
slovenských mladých jednoročných vín striebornú medailu za odrodu pasecká leáňka. 
Bol to vynikajúci úspech v rámci celého Slovenska.  
 
252. 
 
Ako hospodárilo šalianske Poľovnícke združenie 
 
 Vo februári 1997 hodnotili svoj hospodársky rok členovia šalianskeho 
Poľovníckeho združstva Družba I. Predseda združenia Dezider Hadnaď vo výstižnej 
správe referoval o členskej základni a minuloročnom hospodárení združenia. 
 Členskú základňu tvorí 24 členov a poľovnícke združenie obhospodaruje 2.100 
hektárov poľovnej plochy, na ktorej chráni zdravotný stav a kondíciu zveri počas celého 
roka. Združenie má svoj vlastný chov, ktorý v minulom roku predstavoval 524 
vyliahnutých malých bažantov, z ktorých vypustili do revíru 276 kusov. Združenie 
zabezpečilo aj 152 kusov osemtýždňových divých kačíc, ktoré vypustili do rákosia pri 
čerpacej stanici. Po prezimovaní vypustili do revíru aj 150 jarabíc. 
 V poľovnom roku sa uskutočnilo sedem spoločných poľovačiek, na ktorých 



členovia združenia ulovili 82 divých kačíc, 138 bažantov a 121 zajacov. Spolu to bolo 
341 kusov diviny v hmotnosti 702 kg a v hodnote vyše 13 tisíc korún. Priemer ulovenej 
diviny na jeden hektár poľovnej plochy činil 0,53 kg, čo možno pokladať k dobrým 
výsledkom. Okrem toho bolo odchytených 111 kusov živých zajacov a ulovený bol jeden 
srnec a dve srnky. 
 Záslužnou činnosťou poľovníkov boli aj dobrovoľné brigády, v ktorých 
zaznamenali členovia združenia takmer 1000 brigádnických hodín. V nich je zahrnutá aj 
starostlivosť o jadrové krmivo a pomoc družstvu pri sezónnych prácach. 
 
Založená bola Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu 
 
 V marci 1997 sa konal v Šali prvý ustanovujúci snem Slovenského poľovníckeho 
zväzu okresu Šaľa. 
 Nová okresná organizácia združuje 15 poľovníckych združení a má spolu 474 
členov. Celková výmera poľovných revírov predstavuje 28 tisíc hektárov. Náš okres tvorí 
štvrtinu celoslovenskej produkcie odchytu zajačej zveri. 
 Na sneme sa dohodlo aj o delení majetku bývalej Okresnej organizácie v 
Galante, ktorý sa rozdelí podľa počtu členov. 
 Ustanovujúceho snemu v Šali sa zúčastnili delegáti zvolení na výročných 
členských schôdzach jednotlivých poľovníckych združení, ktorí si zvolili okresnú radu, 
predstavenstvo Okresnej rady a dozornú radu. Predsedom predstavenstva Okresnej 
rady SPZ sa stal Ing.Jozef Horváth (Drules Trnovec n.Váhom) a podpredsedom 
Dr.Milan Krupa (Selice). V okresnej rade je zastúpených 17 členov a dozornú radu tvorí 
5 členov s predsedom Alexandrom Lenčéšom (Dubina Horná Kráľová). 
 
253. 
 
Šaľa oslavovala 
 
 V septembri oslávilo naše mesto 995.výročie od prvej písomnej zmienky. Rok 
1002 je rokom, od ktorého sa datuje história nášho mesta. 
 Najstaršia zachovalá listina z územia Uhorska z roku 1002 je zriaďovacia listina 
benediktínskeho opátstva na Pannonhalme, ktorá pod názvom Terra Wag spomína po 
prvý raz územie Šale. Pod týmto názvom treba chápať širšie územie, okrem Šale aj 
Diakovce a zrejme aj Kráľovú nad Váhom. Významná poloha tejto lokality, ktorá ležala 
na križovatke Českej cesty a cesty vedúcej z Nitry do Bratislavy jej predurčila ďalší 
vývoj. 
 Už v 11.storočí bola Šaľa významným hospodárskym centrom. Po vpáde Tatárov 
v roku 1251 kráľ Belo IV. daroval Šaľu s okolitými dedinami novozaloženému 
premonštrátskemu kláštoru v Turci, kde patrila Šaľa až do 16.storočia. Do tohto obdobia 
sa z nej vyvinulo centrum celého panstva a v 15.storočí existoval na jej území už 
opevnený vodný hrad. Neskôr toto územie pustošili Turci a 4.januára 1536 Ferdinand I. 
povýšil Šaľu na mesto a pridelil mu právo na vydržiavanie jarmokov. Kráľ Leopold I. v 
roku 1692 tieto práva ešte rozšíril. Šaľa sa postupne stala remeselníckym centrom 
celého okolia. Nepriaznivý vplyv na vývoj mesta mali potom ustavičné turecké nájazdy, 
preto na príkaz Leopolda I. bolo v meste vybudované protiturecké opevnenie. Po 
porážke Turkov pri Viedni a po oslobodení Nových Zámkov sa skončila aj obranná 



funkcia tohto vojenského prezídia. 
 Od 16.storočia sa Šaľa stala majetkom Ostrihomského arcibiskupstva, ktoré ho 
venovalo jezuitom, ktorí tu zostali až do roku 1773, kedy tento rád zrušili. Potom patrila 
Šaľa k majetku kráľovskej komory, ktorá ho pričlenila k študijnej základine, kde potom 
patrila až do zrušenia poddanstva v roku 1848. 
 Od 17.storočia rozvoj mesta prerušovali vojenské akcie protihabsburgských 
povstaní. V roku 1604 obsadili Šaľu Bočkayove vojská a v roku 1626 bola Šaľa a jej 
okolie spustošené vojskami Gabriela Betlena. V dobe Františka Rákócziho II. sa opäť 
odohrávali v okolí významné vojenské akcie a v kaštieli bol vtedy aj hlavný stan 
protihabsburgských vojsk. 
 Rozvoj mesta často rušili aj živelné pohromy, najmä povodne v rokoch 1737, 
1758, 1813, 1830, 1835, 1837, 1844, 1846 a 1848. Štyri razy tu riadila epidémia v 
rokoch 1706, 1830, 1849 a 1866. Mesto sa nevyhlo ani väčším požiarom, z ktorých 
najväčší bol v roku 1830. 
 V 19.storočí v rámci Nitrianskej župy sa Šaľa stala sídlom okresu a 
administratívnym centrom celého okolia. Sídlil tu hlavnoslúžnovský úrad a v roku 1872 
tu bol zriadený okresný súd a od roku 1887 aj Družstvo proti zátopám.V roku 1850 bola 
Šaľa  
 
254. 
 
napojená na železničnú trať Budapešť - Bratislava - Viedeň, čo jej postavenie v regióne 
zvýraznilo. V roku 1873 bola v Šali založená Sporiteľňa a v roku 1909 Úverové družstvo. 
V rokoch 1907-1912 vychádzali v Šali už aj vlastné regionálne noviny Šaľa a okolie 
(Vágsellye és vidéke). 
 Aj po vzniku Československej republiky po roku 1918 zostalo mesto sídlom 
okresu. V roku 1935 tu bola postavená podľa projektov M.M.Harminca nová budova 
Okresného úradu. Od 2.novembra 1938 do 31.marca 1945 patrilo mesto v zmysle 
Viedenskej arbitráže k Maďarsku, no i v tomto období si zachovalo svoje administratívne 
postavenie. 
 Šaľa bola koncom druhej svetovej vojny oslobodená 31.marca 1945 a v rámci 
obnovenej Československej republiky zostalo okresným mestom až do roku 1960. 
Výrazný rozvoj mestečka nastal po výstavbe chemického kombinátu Dusikárne po roku 
1956. Mesto sa tak stalo významným centrom chemického priemyslu. Prílivom 
obyvateľstva a rozvojom priemyslu zaujalo naše mesto administratívno-kultúrne a 
priemyselno-hospodárske postavenie svojho širokého okolia. 
 Toto významné postavenie upevnilo potom aj nové administratívno-správne 
usporiadanie Slovenska, pričom sa naše mesto po 36.rokoch od 24.júla 1996 opäť stalo 
sídlom okresu Šaľa. V Šali dnes sídlia správne, súdne, školské, zdravotnícke a kultúrne 
inštitúcie. 
 Súčasná Šaľa okrem veľkého chemického kombinátu je sídlom aj viacerých 
podnikov priemyselného charakteru, má už tradične dobré poľnohospodárstvo a rýchlo 
sa rozvíjajúcu terciálnu sféru. V meste je registrovaných 2.254 súkromných podnikateľov 
so širokou skladbou poskytovaných služieb. 
 Výchovu a vzdelanie zabezpečuje v meste 8 predškolských zariadení, 6 plne 
organizovaných základných škôl a základná umelecká škola. Na území mesta pôsobí 6 
stredných škôl, rôzne záujmové organizácie a združenia. Bohatý a rozmanitý je kultúrno-



spoločenský a športový život mesta. Mnohé celomestské kultúrne podujatia sa 
pravidelne rok čo rok opakujú a pribúdajú stále nové. Veľmi dobré podmienky sú 
pripravené aj pre oblasť športu. Šaľa má v súčasnosti dve športové haly a ihriská, dva 
kryté plavecké bazény, modernú kolkáreň, jazdecký areál a športoviská pri školách. 
Športové oddiely dosahujú významné úspechy i v celoštátnom a medzinárodnom fóre. Z 
nich možno vyzdvihnúť úspechy hádzanárok, futbalistov, voltižérov, volejbalistov, 
vodákov a karatistov, ktorí sa každoročne prezentujú na rôznych pretekoch a súťažiach, 
kde dosahujú pozoruhodné výsledky. 
 Mesto má dobre vybudovanú sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Občanom 
mesta a okolia dobre slúži Nemocnica s poliklinikou a 29 neštátnych zdravotníckych 
zariadení, moderné Celozávodné zdravotné stredisko pri a.s.Duslo, detské jasle, Dom 
opatrovateľskej služby a kluby dôchodcov. 
 Pri tomto významnom výročí mesta patrí sa poďakovať všetkým tým, ktorí svojou 
bádateľskou činnosťou prispeli k objasňovaniu histórie nášho mesta. Vo svojich 
štúdiách, spisoch, novinových príspevkoch a knižných publikáciách o našom meste sa 
významne zaslúžili: 
Mons.Pavol Macháček, bývalý dekan rím.-kat.farnosti v Šali 
PhDr.František Sedlák, CSc. pracovník Slovenskej akadémie vied Bratislava 
Mgr.Karol Šmida odborný učiteľ tunajšej základnej školy, t.č.dôchodca 
p.Markus Gáll, absolvent Univerzity tretieho veku UK Bratislava, t.č.dôchodca 
PhDr.Veronika Nováková, riaditeľka Štátneho archívu v Šali 
 Patrí im vysoké uznanie za ich náročnú bádateľskú historickú prácu, ktorou 
sprístupňovali minulosť a zaujímavé kapitoly dejín nášho mesta. O ich záslužnej práci 
sme sa zmienili aj v predchádzajúcich ročníkoch mestskej kroniky. 
 
255. 
 
Priebeh šalianskych slávností "995" 
  
 V dňoch 11. - 14.septembra 1997 prebiehali v našom meste slávnosti 995.výročia 
od prvej písomnej zmienky o našom meste. Tieto slávnosti boli spojené aj s tradičnými 
šalianskymi hodami a s 39.výročím začatia výstavby šalianskeho chemického kombinátu 
Dusla. 
 K týmto pamätným príležitostiam pripravilo mesto dôstojné oslavy, spojené s 
bohatým kultúrnym programom, ktorého sa okrem obyvateľov mesta zúčastnili aj 
delegácie a kultúrne súbory našich družobných miest, fínskeho mesta Kuhma, 
moravského Telču a maďarského Oroszlányu. 
 V rámci slávností sa uskutočnilo v našom meste 14 hodnotných podujatí s 
bohatým kultúrnym programom. 
 Program začal už vo štvrtok 11.septembra otvorením Vernisáže výstavy výtvarnej 
tvorby troch generácií v Kultúrnom stredisku. Na tejto výstave otvoril štafetu šalianskych 
slávností primátor mesta Mgr.Július Morávek. Na podujatí sa návštevníkom predstavil 
svojou prácou český fotograf z Telča Karel Křížka a vystavené tu boli aj diela známych 
miestnych výtvarníkov Vilmosa Takátsa, rodiny Gremenovcov a Miroslava Schindlera. 
 Piatok 12.septembra za prítomnosti starostov obcí okresu, delegátov družobných 
miest Kuhma, Telča a Oroszlányu, ako aj poslancov Mestského zastupiteľstva, 
pracovníkov mesta, podnikateľov a obchodníkov primátor mesta slávnostným 



príhovorom otvoril Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v kongresovej sále 
Mestského úradu. Z rúk primátora tu prevzali Ceny mesta Janka a Ladislav Majdlenovci 
(za oblasť športu), Peter Bošňák (za oblasť životného prostredia) a Anna Laczkóová (za 
bezplatné darcovstvo krvi). Pamätné plakety mesta dostali aj poslanci Mestského 
zastupiteľstva, sponzori, pracovníci mesta, starostovia obcí okresu a zástupcovia 
družobných miest.  
 Na amfiteátri bolo popoludní Koncertné vystúpenie Vaša Patejdla, hudobníka a 
speváka, ktorému v programe pomohli aj šalianske deti, ktoré s ním už v minulosti 
vystupovali a nahrali nahrávku CD. 
 Jedným z najlepších podujatí bolo vystúpenie Divadelného súboru Šok Šaľa, 
ktoré sa uskutočnilo na nádvorí kaštieľa v piatok večer 12.septembra. Zveršovaný text s 
názvom Čachtická pani od Jána Bottu v réžii R.Budaiho a M.Demína mal pred 
zaplneným nádvorím asi 400 účastníkov veľký úspech. 
 Na stanovištiach pred Mestským úradom, Domom kultúry, Večierkou a 
Spoločenským domom vo Veči vystúpili sobotu 13.septembra v promenádnom koncerte 
folklórne a hudobné súbory zo Šale, Oroszlányu, Močenku a Telča. Na koncertoch 
účinkovali Folklórny súbor Chemik, Duslanka, Dixieland Telč, FS Podjavoričan, Dechová 
hudba Telč, Dychová hudba Oroszlány, FS Močenečka, mažoretky pri ZUŠ Šaľa a 
mažoretky z Oroszlányu. 
 V športovej hale sa v sobotu konal Celoslovenský evanjelický deň pri príležitosti 
50.výročia návratu Slovákov do vlasti. Predpoludním sa tu konala slávnostná svätá 
omša za účasti asi 3.300 ľudí. V popoludňajšom programe odzneli pozdravy Slovákov 
navrátených z Bulharska, Juhoslávie, Rumunska, Maďarska a Podkarpatskej Rusi 
(Priebeh osláv viď na strane 257) 
 Predpoludním 13.septembra pri Mestskom úrade na parkovisku predvádzali svoje 
ukážky ľudoví remeselníci. Zoltán Rigo z Veče sa tu predstavil s úžitkovým ozdobným 
tovarom z hliny a Peter Božikov zo Zvolena s drotárskymi výrobkami a hlinenými 
keramickými nádobami spevnenými drôtom. 
 
256. 
 
 Na nádvorí kaštieľa sa popoludní konala Vernisáž výstavy Slováci v Oroszlányi, 
spojená s kultúrnym programom. Prehovorili na nej hostia z Oroszlányu a spomenuli tu 
najmä rok 1701, kedy predkovia terajších tu žijúcich Slovákov odišli do tejto oblasti a 
založili tu svoje mesto v ktorom sa dodnes zachováva slovenský kultúrny život a staré 
duchovné tradície. Výstava prezentovala obrázkovú a dokumentačnú časť historického 
vývoja mesta obohatenú aj zaujímavými zachovalými exemplármi tých vecí, ktoré toho 
času doniesli do nového domova slovenskí presídlenci. Medzi nimi tu vystavili najstaršiu 
knihu matrík mesta s rýdzimi slovenskými menami, náboženský spevník v slovenčine a 
iné zaujímavé dokumenty. 
 Škoda, že v tento deň sa nekonali voltížne a parkúrové ukážky v areáli Stredného 
odborného učilišťa poľnohospodárskeho. Parkúroví jazdci museli tento deň odcestovať 
na preteky mimo mesta. Umožnené však bolo deťom zajazdiť si za asistencie 
inštruktorky a návštevníkom sa dala možnosť prezrieť si stajne koní. 
 Sobotu popoludní sa konala po meste pomenáda súborov spojená s ukážkami a 
pozdravmi jednotlivých kolektívov. Folklórne, hudobné, spevácke a tanečné súbory zo 
Šale, Oroszlányu a Telča prešli ulicami mesta od Mestského domu kultúry smerom k 



Mestskému úradu a ku kaštieľu. 
 O 17.30 hod.v sobotu sa na naplnenom nádvorí kaštieľa konal Galaprogram. Tu 
na improvizovanom javisku vystúpili mažoretky Základnej umeleckej školy, dychová 
hudba Duslanka, telčský dixieland a tamojšie mažoretky, ako aj šaliansky folklórny súbor 
Chemik. Škoda, že toto pekné stretnutie predčasne ukončil silný dážď a ďalší program 
plánovaný na amfiteátri sa nemohol uskutočniť. 
 V nedeľu 14.septembra sa od 9.00 hodiny konala za účasti vyše tisíc veriacich 
pred kostolom sv.Margity slávnostná bohoslužba spojená s vysvätením obnovených 
sôch a novej dlažby na nádvorí kostolnej záhrady. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj 
zástupcovia mesta na čele s primátorom Mgr.Júliusom Morávkom a predsedom 
Okresného úradu PaeDr.Ladislavom Kosztankom. (Priebeh slávnosti viď na strane 257). 
 Popoludní sa na amfiteátri konal Dychový festival zúčastnených súborov. Vystúpil 
tu Dychový súbor Telč so šalianskymi mažoretkami ako aj telčiansky Dixieland, dychová 
hudba Močenčanka, dychovka z Mojmíroviec a domáci súbor Duslanka. 
 Záverečný program sa konal o 20.hodine na amfiteátri, kde za účasti vyše tritisíc 
návštevníkov vystúpila známa slovenská skupina Made II Mate. Dobrý zvuk, kvalitný 
spev a hudba umocnili atmosféru šalianskeho publika. 
 Týmto posledným programom sa ukončili šalianske slávnosti, ktoré počas troch 
dní vhodne pripomenuli významné výročia nášho mesta a utužili aj dobrú kultúrnu a 
spoločenskú spoluprácu medzi našim mestom a družobnými mestami. 
 
257. 
 
V Šali sa konal Celoslovenský evanjelický deň 
 
 Sobota 13.septembra 1997 sa niesla v Šali v duchu 50.výročia návratu Slovákov 
do vlasti pod názvom Celoslovenský evanjelický deň. 
 Z blízkeho i vzdialenejšieho okolia prišlo do Šale asi 3.300 ľudí, ktorí naplnili 
miestnu Športovú halu, odkiaľ sa konal aj priamy prenos vysielaný Slovenskou 
televíziou. 
 Po úvodnej hudbe dychového súboru JUBILATE z Vrboviec, privítal prítomných 
evanjelický biskup Západného dištriktu Ivan Osuský. Potom sa konala slávnostná svätá 
omša. Pred príhovorom modlitby a požehnania kázal generálny biskup Július Filo a 
príhovor a spoveď k Večeri Pánovej uviedol Ján Midriak, biskup Východného dištriktu. 
Liturgiu k Večeri Pánovej prisluhoval podľa starej tradície generálny biskup Július Filo v 
doprovode so spevokolmi. Záverečnou hudbou dychového súboru a  s podaním rúk 
účastníkov sa svätá omša skončila. 
 V športovej hale sa konal aj popoludňajší program pod heslom "Spolu naplňme 
dom cirkvi". Prítomných tu privítal Mgr.Július Morávek, primátor mesta a prehovorili tu aj 
Zuzana Rovmerová zo Šale a Dušan Albíny, zborový farár v Diakovciach. V 
nasledujúcom programe odzneli pozdravy Slovákov navrátených z Bulharska, 
Juhoslávie, Rumunska, Maďarska, Podkarpatskej Rusi, ako aj pozdravy hostí a piesne a 
básne v podaní spevokolov a jednotlivcov.  
 
Pred rímsko-katolickým kostolom sa konala Slávnostná bohoslužba a vysvätenie sôch 
  
 V rámci šalianskych hodov pri účasti vyše tisíc občanov sa v nedeľu 



14.septembra 1997 konala na nádvorí pred vstupom do kostola slávnostná svätá omša, 
ktorú cerebroval pán dekan Jozef Blaho. Vo svojej kázni nadviazal aj na históriu 
šalianskeho kostola Sv.Margity, ktorý bol postavený v rokoch 1829-30 v empírovom 
slohu. Pripomenul, že počas 28 rokov svojho pôsobenia na šalianskej farnosti sa na 
kostole a v jeho okolí vykonalo niekoľko náročných úprav. V týchto dňoch sa ukončilo 
vybudovanie novej zámkovej dlažby s mozaikou pred celým vstupom do kostola a 
súčasne sa vybudovali aj prístupové chodníky v kostolnej záhrade. Ukončilo sa aj 
reštaurovanie dvoch sôch na stranách vstupného schodišťa, a to sochy sv.Jána 
Nepomuckého a sv.Floriána. 
 Pri tejto príležitosti vyslovil pán dekan poďakovanie mestskému úradu za 
finančnú dotáciu 300 tisíc kosún na reštaurovanie týchto sôch. Nová dlažba bola pokrytá 
finančnou čiastkou 600 tisíc korún, ktorá bola vyplatená z farskej pokladnice a preto 
nebolo potrebné pre tento účel robiť osobitnú zbierku od veriacich. 
 Počas bohoslužby zaznela pieseň Ave Maria v podaní Henriety Záležákovej v 
doprovode N.Valentovej. 
 Záverom aktu vysvätil pán dekan zreštaurované sochy a odovzdal slovo 
Mgr.Júliusovi Morávkovi, primátorovi mesta, ktorý vysoko vyhodnotil dlhoročnú 
starostlivosť farnosti a veriacich o túto cennú cirkevnú ale aj hodnotnú stavebnú 
pamiatku nášho empírového kostola a jeho okolia.   
 
258. 
 
V Šali sa začali dni zahraničných Slovákov 
 
Rok 1997 bol vyhlásený za Svetový rok Slovákov. Pri tejto príležitosti v dňoch 20. a 21. 
júna 1997 privítalo naše mesto Slovákov zo zahraničia, ktorí navštívili našu krajinu v 
rámci akcie "Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike ´97. Toto podujatie 
organizoval Dom zahraničných Slovákov v Bratislave s príslušným mestom Slovenska. 
 Prvým mestom v poradí, ktoré zahraniční Slováci navštívili bolo práve naše 
mesto. Mnohé významné výročia, ktoré pripadli na rok 1997 prišlo osláviť okolo 150 
účastníkov tohto podujatia. Prišli k nám súbory a umelci z Juhoslávie, Maďarska, USA a 
dokonca aj z Brazílie. Počas ich pobytu v Šali sa uskutočnili rôzne vystúpenia aj v 
okolitých obciach a mestách ako napr. v Horných Salibách, v Galante, v Nových 
Zámkoch a Nitre, kde ich privítal aj kardinál Ján Chryzostom Korec. V sobotu 21.júna 
predpoludním boli zástupcovia súborov prijatí u primátora mesta Mgr.Júliusa Morávka a 
celý ich program v našom meste bol zavŕšený Galaprogramom pod názvom "Naša 
pieseň zo sveta" a recepciou v Mestskom dome kultúry. 
 V naplnenej divadelnej sále Domu kultúry sa uskutočnil hodnotný dvojhodinový 
program, ktorý uviedol primátor mesta Mgr.Július Morávek. Vystúpil tu aj riaditeľ Domu 
zahraničných Slovákov Rastislav Šaling a podpredseda Matice slovenskej Stanislav 
Bajaník. Prvý súbor v rámci bohatého programu predstavil Jozef Šimonovič zo 
Slovenského rozhlasu. Bol to slovenský súbor z obce Seredné na Ukrajine. Potom 
nasledovali ďalšie súbory, ktoré boli predstavované aj Annou - Katarínou Schatzlovovou 
zo Švédska a Jozefom Šoltésom z Nemecka, ktorí sa predstavili tiež spevom a 
vlastnými veršami oslavujúcimi Slovensko a Slovákov. Z Rumunska vystúpil súbor 
Poľanka, z Hlošian v Juhoslávii divadlo VHV s Čechovovými Pytačkami a Matthew a 
Evan Krajči z USA s koncertom pre flautu a violu. Veľký potlesk získal folklórny súbor 



Lúčina z amerického Clevelandu s typickým fľaškovým tancom. Prekvapil aj súbor z 
Brazílie so slovenskými a brazílskymi tancami ako aj súbor v Pivnickom Poli z 
Juhoslávie. Príjemným spestrením folklórnych vystúpení bola produkcia juhoslovanskej 
hudobnej skupiny Žana a pesničkára Ladislava Čániho.  
  V sobotu sa konali aj dve recepcie. Jedna pre účastníkov a druhá pre 
organizátorov a hostí večera. Pretože v roku 1997 nadobúda účinnosť aj nový zákon o 
zahraničných Slovákoch, boli prvé dni návštevy našich bratov v Šali dôstojným 
začiatkom ich putovania po rodnom Slovensku. 
 Toto významné podujatie bolo zo všetkých doterajších, ktoré sa organizovali v 
Šali najnáročnejšie a najzložitejšie. Spokojní boli aj predstavitelia diplomatických zborov 
z Juhoslávie a Brazílie ako aj hostia z Ministerstva kultúry a Matice Slovenskej. 
Poďakovanie mesta bolo vyslovené za pochopenie tejto významnej akcie najmä malým 
a stredným podnikateľom, ktorí sa podielali na polovici finančných nákladov tohto 
významného podujatia. 
 
259. 
 
Priateľské styky medzi našimi mestami pokračujú 
 
Spolupráca a rozvíjanie družobných stykov medzi Šaľou a mestami Telč, Oroszlány a 
Kuhmo sa udržujú už dlhé roky. V tomto roku v rámci partnerských zmlúv vystúpili v máji 
tanečné súbory a hudobné skupiny zo Šale na Telčských slávnostiach a v júni na 
Horáckom jarmoku. Súbory z Telča navštívili naše mesto na oslavách 995.výročia mesta 
v septembri tohto roku. Okrem toho sa uskutočnili aj spoločné výstavy výtvarných prác a 
fotografií. Medzi Šaľou, Telčom a Oroszlányom došlo v tomto roku aj k výmene detí na 
rekreáciách a tiež ku stretnutiu podnikateľov. 
 Najbohatšie boli kontakty Šale a Oroszlányu. Od susedov z Maďarska k nám 
prišli zástupcovia mesta na Dni zahraničných Slovákov a na Šalianske slávnosti. V máji 
sa stretli aj futbalisti oboch miest. Kontakty nadviazali aj rybári a šalianska Miestna 
organizácia Matice Slovenskej s národnostnou menšinou Slovákov v Oroszlányi. Už 
tradičnou sa stali aj rekreačné pobyty našich pri Balatone a maďarských partnerov v 
Kokave nad Rimavicou ako aj športové stretnutia samospráv našich družobných miest. 
Kontakty už nadviazali medzi sebou aj školy. 
 S fínskym mestom Kuhmom boli pre značnú vzdialenosť už kontakty nie až tak 
rozsiahle. V septembri prišla na naše oslavy oficiálna delegácia mesta Kuhmo a naši 
predstavitelia navštívili družobné fínske mesto. 
 V tomto roku sa pripravovali aj nové kontakty s ďalším slovenským mestom 
Bardejovom. 
 Priateľstvá medzi našimi mestami sú cenným prínosom pre život našich miest a 
ich propagáciu vo svete. 
 
Slovenský týždeň  v Oroszlányi 
 
 V rámci výmenných družobných stykov navštívila v decembri naša delegácia 
družobné mesto Oroszlány. Členmi našej delegácie boli riaditeľ Kultúrno-spoločenskej 
organizácie mesta Tibor Kováč, riaditeľka Štátneho okresného archívu Dr.Veronika 
Nováková a členky MO Matice Slovenskej v Šali Mgr.Ľubica Šipická a Ing.Jana 



Moldová. 
 V čase ich návštevy prebiehal Týždeň slovenskej kultúry v Maďarsku, na ktorom 
sa uskutočnili aj v Oroszlányi rôzne kultúrne podujatia zamerané na oživenie tradícií 
slovenskej menšiny v tomto meste pod názvom Slovenský týždeň v Oroszlányi. Naši 
hostitelia využili našu návštevu na oboznámenie s najdôležitejšími kultúrnymi 
pamiatkami ich mesta. 
 Oroszlány, naše družobné mesto sa nachádza na severných svahoch pohoria 
Vértes, južne od Tatabánye, v starej baníckej oblasti severného Zadunajska. Mesto má 
v súčasnosti 22 tisíc obyvateľov. V roku 1701 sa sem nasťahovalo asi 1500 Slovákov, 
ktorí sem prišli za prácou z okolia Trenčína, Nitry a Trnavy. V súčasnosti ich je už len asi 
300. Napriek tomu tu nezabúdajú na svoj pôvod a uchovávajú svoje tradície. 
 Naša delegácia mala možnosť navštíviť tamojší Dom slovenského ľudového 
bývania, ktorého 10.výročie otvorenia si v tomto roku pripomínali. Tento dom sa v 
mnohom podobá našej ľudovej architektúre v Šali. Zaujímavé je typické zariadenie 
domu, ako aj kompletné originálne sedliacke a roľnícke odevy, ich náradie a nástroje, 
ktorými kedysi pracovali. Dom sa vyznačuje množstvom cenných expozícií svedčiacich 
o slovenskom pôvode obyvateľstva. Pri tejto príležitosti sa aj naša delegácia 
prezentovala referátom o šalianskom pamiatkovom dome, o ktorom informoval pán 
Kováč a podrobne popísal túto pamiatku 
 
260. 
 
a porovnal ju s ich ľudovou architektúrou - Tájházom. 
 Potom mala naša delegácia možnosť vzhliadnuť aj jednu z najstarších pamiatok 
na okraji mesta tzv.Majk - areál niekoľkých domov s expozíciou bývania mníchov, ktorí 
tam kedysi žili. Súčasťou tejto pamiatky je aj chrámová veža, kým samotný chrám 
chýba, lebo ho zničil blesk. Táto pamiatka je jedným z drahokamov histórie Oroszlányu. 
 Obyvatelia nášho družobného mesta sú hrdí na svoju históriu. Ukázali našim aj 
múzeum, ktoré sa nachádza v strednej škole, pôvodne rýdzo baníckej.  Škola nesie 
meno významného geodeta Eötvösa Loranda, ktorý bol úzkym spolupracovníkom 
Alberta Einsteina pri vytváraní teórie relativity. Kedysi tu študovali dievčatá, ktoré sa mali 
vyučiť za baníčky, ale neskôr ženám zakázali pracovať v baniach. Táto škola je dnes 
žánrovo rozčlenená a má v súčasnosti 16 vedných odborov. 
 Na konci návštevy Oroszlányu pri spoločnom stretnutí s primátorom mesta 
pánom Antalom Székelyom sa naši členovia delegácie dozvedeli, že spolunažívanie 
Maďarov so Slovákmi je v ich meste veľmi dobré. Slovákom sa dostáva v meste 
dostatok pochopenia a v súčasnosti uvažujú už aj o vytvorení prvej slovenskej materskej 
školy. 
 
Naša delegácia v družobnom meste Kuhmo 
 
 Na základe oficiálneho pozvania predstavenstva mesta Kuhmo navštívila naša 
delegácia Fínsko v dňoch 28.júna - 4.júla 1997. 
 Našu delegáciu tvorili Ing.Ivan Kováč, zástupca primátora, ako vedúci delegácie, 
poslanec Mestského zastupiteľstva Juraj Guláš a vedúca oddelenia kultúry Gabriela 
Fülöpová. 
 Predstavitelia nášho družobného mesta prijali našu delegáciu na vysokej úrovni. 



Pripravili im zaujímavý program, v ktorom mali možnosť navštíviť tamojší skanzen a 
prírodopisné múzeum Kalevala. Uskutočnila sa aj prehliadka moderného domu 
dôchodcov a kultúrneho centra, kde práve vrcholili prípravy hudobného festivalu 
Kamaramusic. Potom nasledovala návšteva miestnej knižnice, drevospracujúceho 
podniku Iritiyssa OI a čistiarne odpadových vôd. 
 V rámci prehliadky mesta uložila naša delegácia kyticu k pomníku padlých 
fínskych vojakov vo Veľkej zimnej vojne. Vo večerných hodinách sa zúčastnili na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, kde sa stretli aj  s jeho predsedom Heikki 
Heikkinenom. 
 Na záverečnej večeri za účasti najvyšších predstaviteľov mesta sa 
prekonzultovali otázky ďalšej vzájomnej spolupráce. Vedúci našej delegácie Ing.Kováč 
tu tlmočil oficiálne pozvanie ich delegácie a folklórneho súboru na 995. výročie osláv v 
Šali. Dohodlo sa ďalej aj o výmene detí medzi Šaľou a Kuhmom, ako aj o nadviazaní 
kontaktov medzi rodinami. V hoteli Kalevala sa nainštaluje stála výstava o Slovensku a o 
meste Šaľa. Pripravia sa tu aj Dni slovenskej kuchyne a v Šali Dni fínskej kuchyne vo 
Vinárni Lucia v Šali-Veči. Prejednali sa ďalej kontakty medzi cestovnou kanceláriou 
Vector Šaľa a Maatka Kuhmo. 
 Pri spoločných rozhovoroch bola ďalej prerokovaná spolupráca v oblasti kultúry, 
cestovného ruchu a gastronómie ako aj výmena delegácii v budúcom roku. 
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30-ročná jubilantka Nemocnic s poliklinikou v Šali 
 
Pred prvou svetovou vojnou pracovali v našom meste a poskytovali služby aj pre okolité 
obce iba dvaja praktickí lekári. Až po vzniku Československa sa objavujú prvé písomné 
spomienky o obvodných lekároch. V tom čase pracovalo v okrese päť súkromných 
lekárov ako obvodní lekári. 
 V roku 1949 tu pôsobilo sedem lekárov a na jedného pripadalo 5860 obyvateľov. 
V tom čase okres Šaľa mal len jedno sanitné vozidlo. 
 Až v máji roku 1952 bola v našom meste otvorená prvá malá nemocnica v dvoch 
budovách terajšieho psychiatrického a pľúcneho oddelenia s lôžkovou kapacitou 80 
lôžok. Z toho bolo 20 lôžok pre interné oddelenie, 20 pre detské oddelenie a 20 lôžok 
pôrodníckych a novorodeneckých. V roku 1952 vznikol aj v Šali Okresný ústav 
národného zdravia (OÚNZ), ktorého prvým riaditeľom sa stal MUDr.Karol Šreier. 
Ambulancie tejto polikliniky boli zriadené v budove bývalého hostinca p.Horvátha, ktorá 
sa nachádzala na mieste terajšej novej budovy Mestského úradu. V roku 1954 sa datuje 
aj nástup prvého gynekológa v Šali MUDr.Maťašovského. Gynekologické oddelenie pre 
pôrodnícku starostlivosť bolo zriadené v budove bývalej hudobnej školy pri ceste na 
starý most na Váhu. Potom boli postupne založené aj ďalšie zdravotnícke zariadenia 
ako Okresná hygienicko-epidemiologická stanica, Okresný kabinet zdravotníckej osvety, 
dorastové lekárstvo, protivenerologická poradňa, kalmetizačné stredisko a ďalšie. 
 Kapacita tejto malej nemocnice bola po začatí výstavby Dusla čoskoro 
nedostatočná a preto bol roku 1962 položený základný kameň pre stavbu novej 
nemocnice vo vtedajšom mladom parku, ktorý bol pred 8.rokmi založený v záhradách 
medzi Kráľovskou a Poštovou ulicou (terajšia Štúrova ul.). V nasledujúcich 5.rokoch 
bola stavba ukončená a dňa 27.októbra 1967 bola novostavba nemocnice slávnostne 



otvorená a daná do užívania. V tom čase plnila nová nemocnica funkciu pre celú 
spádovú oblasť vtedajšieho okresu Galanta. 
 Spočiatku bolo v novej nemocnici 6 oddelení, a to interné, detské, chirurgické, 
gynekologické, pôrodnícke, pľúcne a nervové. Prvým riaditeľom nemocnice sa stal 
MUDr.Karol Bitter, primár centrálneho röntgenu. Nemocnica sa rozšírila aj o poliklinickú 
časť, kde sa zriadili stomatologické, ženské, interné, chirurgické a iné odborné 
ambulancie. Priestorovo a technicky sa rozšírila možnosť zriadenia oddelenia klinickej 
biochémie, hematologicko-transfúzneho oddelenia a neskôr aj fyziatricko-
rehabilitačného oddelenia. 
 Vo vedení nemocnice sa v nasledujúcom období vystriedali MUDr.Karol Bitter, 
MUDr.Alexander Czellárik, MUDr.Štefan Kollárovitsch, MUDr.Vladimír Šilhan, 
MUDr.Bitter, MUDr.Vaško, MUDr.Bečár a MUDr.Vnuk.                  
 V nasledujúcich 30.rokoch sa naša nemocnica rozrástla o ďalšie oddelenia. V 
súčasnosti (1997) má 9 lôžkových oddelení. Špeciálne laboratórne a zobrazovacie 
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vyšetrenia zabezpečujú spoločné vyšetrovacie zložky. Odborní pracovníci poskytujú 
ambulantné služby na odborných ambulanciách, fungujúcich popri lôžkových 
oddeleniach. 
 V súčasnosti (1997) má naša nemocnica s poliklinikou spolu 558 zamestnancov,  
z čoho je 49 lekárov, 3 farmaceuti a 12 vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov (iných 
odborov). 
 K nemocnici patria tieto oddelenia: 
 Lôžkové oddelenia: Interné oddelenie - ženy 
     Interné oddelenie - muži 
     Kožné oddelenie 
     Detské oddelenie 
     Chirurgické oddelenie 
     Anesteziologicko - resustitačné oddelenie 
     Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie 
     Pľúcne oddelenie 
     Onkologické oddelenie 
     Psychiatrické oddelenie 
     Sanatórium pre dlhodobo a opakovane choré deti (v 
samostatnej budove) 
 
 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky: 
     Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie 
     Oddelenie centrálnej sterilizácie 
     Hematologicko - transfuziologické odd.(HTO) 
     Oddelenie klinickej biochémie 
     Radiodiagnostické oddelenie 
     EKG 
  
 Odborné ambulancie: Onkologická ambulancia 
     Rehabilitačná ambulancia 



     Dermato - venerologická ambulancia 
     Hematologická ambulancia 
     Traumatologická ambulancia 
     Cievna ambulancia 
     Ambulancia porúch lipid.metabolizmu 
     Gynekologická ambulancia 
     Mamologická ambulancia 
     Pneumologická ambulancia 
     Detská nefrologická ambulancia 
     Detská gastroenterologická ambulancia 
     Ambulancia rizikových novorodencov 
     Detská imunoalergologická ambulancia  
     Detská neurologická ambulancia 
 
 Detské sanatórium:  Detská pneumo - alergologická ambulancia 
 
Dňa 24.októbra 1997 sa konal v priestoroch Domu kultúry v Šali slávnostný aktív pri 
príležitosti 30.výročia otvorenia Nemocnice s poliklinikou v Šali a zároveň 45.výročie 
zdravotníctva v našom okrese. Pozvaní lekári a zdravotníci si mohli už v predsieni 
divadelnej sály pripomenúť pri malej výstave historické okamihy zachytené na 
fotografiách zo života nemocnice. V sále si vypočuli hudobno-tanečné vystúpenie 
Folklórneho súboru Chemik. Potom sa prenietol film z histórie Šale a okresnej 
nemocnice, ktorý pripravila Slovenská televízia. 
 Na slávnostnom aktíve sa pripomenuli významné medzníky z histórie a aktívneho 
pôsobenia nášho zdravotníckeho zariadenia. Účastníci si mali možnosť vypočuť 
príhovor a moderátorské slovo MUDr.Eduarda Bachratého, primára ARO. Potom sa ujal 
slova MUDr.Vladimír Šilhan, emeritný primár chirurgického oddelenia, Mária Urbanová, 
predsedníčka Záv.org.odborového zväzu, MUDr.Peter Macko, krajský štátny lekár, 
JUDr.Jozef Škula, prvý a dlhoročný správca nemocnice a nakoniec MUDr.Ladislav 
Vnuk, primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a terajší riaditeľ nemocnice. 
Slávnostný aktív 
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sa niesol v symbióze spomienkového, hodnotiaceho a ďakovného podujatia. Vyslovené 
bolo úprimné poďakovanie všetkým zdravotníckym pracovníkom, technickému 
personálu, pracovníkom na zaslúženom odpočinku a sponzorom, ktorí v minulosti a 
súčasnosti pomohli nášmu zdravotníckemu zariadeniu. 
 Účastníci slávnostného aktívu boli potom riaditeľom nemocnice srdečne pozvaní 
do estrádnej sály kultúrneho domu, kde sa pri príležitosti osláv konala malá recepcia. 
  
Celoslovenská akcia projektu Florabus 
 
V apríli sa konala v našom meste celoslovenská akcia Projekt florabus, v rámci ktorej 
merali záujemcom hladinu cholesterolu v krvi a krvný tlak. 
 Medzi 35.mestami Slovenska bola aj Šaľa. Akcia sa uskutočnila v apríli na 
námestí sv.Trojice v pristavenom červenom mikrobuse s označením Flora. V rámci tejto 



akcie poskytli zdravotníci šesťdesiatim občanom mesta tieto zdravotné služby. Akcia 
prebehla veľmi príjemne, lebo naši občania mali veľký záujem o tieto poskytované 
bezplatné služby. Na akcii sa vystriedali všetky vekové skupiny. Namerané hodnoty 
svedčili u mnohých na vysoké hodnoty cholesterolu (aj vyše 9), a vyskytli sa aj veľmi 
pozitívne hodnoty. 
 Všetkým čo mali vyšší cholesterol odporučili vhodnú diétu a poradili im hlásiť sa u 
svojho lekára. Zdravotnícki pracovníci rozdávali občanom aj dotazníky, v ktorých od nich 
žiadali vyplniť údaje potrebné k vyhodnocovaniu. 
 
Spoločnosť pre zdravý životný štýl 
 
V januári 1997 vznikla v Šali Spoločnosť pre zdravý životný štýl. Šalianska miestna 
organizácia je jednou z ôsmich miestnych organizácii na Slovensku. Poslaním 
Spoločnosti pre zdravý životný štýl je posilňovať účasť verejnosti na riešení problémov 
mesta a regiónu v otázkach zdravia občanov ich najbližšieho prostredia a podporovať 
zvyšovanie kvality života všetkých občanov regiónu. 
 Toto združenie má rozvíjať komplexné programy prevencie, zníženie 
konzumácie, rehabilitáciu a vzdelávanie vo vzťahu k užívaniu alkoholu a iných drog. 
Administrácia spoločnosti sídli v priestoroch Centra voľného času Tip-top na 
Štefánikovej ulici. 
 Z činnosti Spoločnosti možno spomenúť aj praktizovanie telesných cvičení - 
hathajógy a relaxačno-vitalizačných cvičení, ktoré sa konajú každý pondelok večer v 
Kultúrnom stredisku Večierka. Čajovňa vznikla v spolupráci Spoločnosti a Mestského 
kultúrneho strediska v Šali za pomoci niektorých firiem a podnikateľov. V čajovni sa 
pravidelne schádzajú záujemci každú sobotu od 15.00 do 21.00 hodiny. Tu sa záujemci 
zúčastňujú na tematických akciách v príjemnom nefajčiarskom a nealkoholickom 
prostredí. 
 
Zlé výsledky zdravotníckeho prieskumu 
 
Výskumný ústav výživy v Bratislave skúmal vo viacerých okresoch Slovenska zdravie a 
životný štýl detí od 11 do 14 rokov a 15-18 ročných. Náš nový okres dopadol v tomto 
výskume veľmi zle. Podľa výskumu nastal nárast obezity u detí, spôsobený nesprávnou 
výživou. Najhoršie dopadol okres Šaľa, kde bol zaznamenaný vzostup cholesterolu u 
detí a zlá situácia bola preukázaná aj v príjme vitamínu C. Len u polovice zo vzorky detí 
boli dostatočné dávky vitamínu, no v Šali to bolo len 33%. Príčinou sú nedostatočné 
raňajky, nevyvážená desiata, absencia ovocia a zeleniny či mliečnych výrobkov a 
naopak príliš veľa mäsa. K tomu sa pridáva aj nedostatok pohybu, pričom máloktoré 
mesto sa môže pochváliť takými možnosťami na šport ako má Šaľa. 
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Z histórie dychovej hudby v Šali 
 
 K najstarším hudobným telesám nášho mesta patrí dychová hudba v Šali. Jej 
história sa podľa najstarších písomných zmienok a zachovalých fotografií traduje už od 
roku 1912, teda 85 rokov. Zakladateľom prvého dychového súboru v Šali bol vtedajší 



správca školy a organista Jozef Péter (1856 - 1925), ktorý v tom čase zastával aj funkciu 
predsedu požiarneho zboru a dirigenta mužského speváckeho zboru Katolíckeho kruhu. 
Oficiálnym názvom tejto prvej kapely bola Dychová hudba katolického kruhu, ktorá 
nacvičovala skladby k potrebe cirkevných, ale i svetských osláv, sviatkov, zábav i 
svadieb. V Šali bol ešte v roku 1875 založený Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého prvým 
veliteľom od jeho založenia až do roku 1952 bol Ľudovít Celler, ktorý prichýlil túto kapelu 
pod patronát hasičského zboru s názvom Dychová hudba požiarneho zboru. 
 História šalianskej dychovej hudby otvára svoju novú kapitolu po vzniku 
Československej republiky. Dňa 22.novembra 1922 prvý správca slovenskej ľudovej 
školy Jozef Bartoš bol zakladateľom a prvým kapelníkom obnovenej dychovej hudby s 
19.členmi. Vďaka zbierkam a pôžičkám si zadovážili potrebné hudobné nástroje. Členmi 
dychovky sa stali niektorí vtedajší roľníci a robotníci na železnici. Nacvičovali najmä 
cirkevné piesne, s ktorými začali vystupovať pri príležitosti cirkevných sviatkov. Názvom 
tejto novej slovenskej dychovky bol Dobrovoľný hudobný zbor. 
 V roku 1928 prevzal vedenie tohto hudobného telesa miestny rodák Vendelín 
Jobbágy (1907 - 1977) pod vedením ktorého hrala šalianska dychovka neuveriteľných 
44 rokov, až do roku 1972. Od roku 1932 účinkovala už pod názvom Dychová hudba 
požiarneho zboru, lebo v tomto roku bol v Šali založený Slovenský dobrovoľný hasičský 
zbor, ktorý prevzal nad hudbou patronát. Vendelín Jobbágy bol mimoriadne nadaným 
hudobníkom, ktorý sa zúčastnil aj na hudobnom učení v Budapešti a potom doma 
účinne pomáhal pri zvyšovaní hudobných vedomostí členov kapely hlavne čítaním z nôt 
a nacvičovaním koncertných skladieb. 
 V roku 1930 prišiel pomôcť kapele aj nový učiteľ a organista Ladislav Hrdina, 
ktorý rozšíril kapelu o 6 ďalších hudobníkov z Čadce. Na koncertoch hrávali v tom čase 
už na tú dobu pomerne náročné skladby, ako napríklad Verdiána, Z dobrých časov, 
Predanú nevestu, Naše Tatry a Pochod Niebelungen. 
 Na začiatku vojnových rokov v roku 1939 založil Vendelín Jobbágy dychovú 
hudbu z radov mladých chlapcov - regrútov v počte 25 členov. Maďarský názov tejto 
dychovky bol Vágsellei levente zenekar - Hudba šalianskych brancov. Po skončení 
vojny sa hasičská a regrútska dychovka spojila do jednej kapely. 
 Nová kapitola v histórii šalianskych dychoviek nastala po začatí výstavby 
chemického kombinátu Dusikárne  v Šali v roku 1958. ktorá bola filiálkou Chemických 
závodov Juraja Dimitrova (bývalej Dynamitky) v Bratislave. Pretože noví zamestnanci 
prichádzali do Šale práve odtiaľ, prišli s nimi aj mnohí tamojší hudobníci, ktorí sa u nás 
predstavili už v roku 1959 pri prvom výročí Dusikárne ako členovia Mládežníckeho 
dychového súboru CHZJD. Pod vedením Ladislava Mataja z posádkovej hudby 
účinkovali v tomto bratislavskom súbore už niektorí budúci zamestnanci Dusla, ktorí 
potom v roku 1962 pod vedením bývalého vojenského kapelníka Vojtecha Sabu založili 
pri závode vlastnú kapelu. Hudobníci zo Šale, Močenku a okolia vytvorili 15-členný 
kolektív, ktorý začal účinkovať pri rôznych príležitostiach, najmä pre Duslo. Pri 
významných akciách si obe dychovky, Duslácka i Hasičská navzájom vypomáhali.  
 V roku 1972 nový nitriansky kapelník Ján Lieskovský (1936 - 1995) ďalej skvalitnil 
úroveň dychovej hudby. Stmelil v Dusle 32-členný Veľký dychový orchester, v ktorom sa 
zišli muzikanti z bývalej dusláckej kapely, noví muzikanti a členovia hasičskej kapely, 
ktorá sa koncom roku 1972 rozpadla. Repertoár Veľkého dychového orchestra 
pozostával už z nových skladieb, veselých i smútočných pochodov ako aj z repertoáru 
pripraveného pre súťaže. 
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Súbor sa zúčastňoval na akciách ako napr.Novoročné vítanie pracujúcich, na oslavách 
1. a 9.mája, na dožinkoch, na vyznamenávaní pracovníkov Dusla, na koncertoch, 
pohreboch a vítaniach delegácií. Súbor sa už predstavoval aj na okresných, krajských a 
celoslovenských festivaloch a súťažiach. V roku 1974 dosiahol už významný úspech, a 
to 1.miesto na krajskej súťaži a 2.miesto na celoslovenskej súťaži Pádivého Trenčín. 
 Popri Veľkom orchestri už v roku 1972 sa súčasne začala formovať Malá 
dychovka, neskôr nazvaná Duslanka, ktorej prvým kapelníkom bol Čech Jaroslav Frídl. 
Kapela sa skladala tiež z členov Dusláckej a Hasičskej kapely. Popularitu si získala 
veľmi rýchlo, lebo v tom období mali u poslucháčov obľubu malé dychovky pre ich 
ľudový žáner. Duslanka hrávala na zábavách, koncertoch i svadbách, spočiatku bez 
spevu a zosilovacej aparatúry. Vo vedení tohto súboru sa vystriedalo päť kapelníkov 
Jaroslav Frídl, František Demanko, Michal Blšťák, Jozef Bystrák a Ľudovít Obola. Do 
súboru postupne pribúdali noví muzikanti, ako aj zosilovacia aparatúra a speváci Janka 
Mikulová a Jozef Zeman. 
 Po odchode Jána Lieskovského, ktorý bol kapelníkom 8 rokov (1972-1980) 
prevzal vedenie Veľkého dychového orchestra Karol Šorman (nar.3.2.1943), ktorý už od 
svojich 15-tich rokov hrával v dychovke. Ako absolvent Ľudového konzervatória v 
Bratislave a pracovník Domu kultúry v Šali mal v náplni práce správu nad všetkými 
hudobnými súbormi dal si za cieľ vychovávať aj mladých hudobníkov. Pod jeho vedením 
Veľký dychový orchester účinkoval i naďalej pravidelne na akciách Dusla, ale aj mesta a 
zúčastňoval sa na mnohých festivaloch a súťažiach. Repertoár súboru obohacoval Karol 
Šorman aj viacerými vlastnými skladbami a úpravami slovenských ľudových piesní. 
 Pod jeho vedením úlohu Veľkej i Malej dychovky so základným obsadením 
prevzala Duslanka v roku 1992. Zúčastňovala sa mnohých súťaží, kde získavala 
popredné umiestnenia. V rámci družobných stykov miest koncertovala v družobných 
mestách v Maďarsku, najmä v Péle a Ajke a v rámci novej družby aj v Rijeke v 
Chorvátsku. Orchester pravidelne vystupoval na všetkých významných domácich 
udalostiach, oslavách a sviatkoch a zúčastnil sa aj na Medzinárodnom festivale 
dychových súborov v Ajke. 
 Po nežnej revolúcii a po otvorení hraníc na západ dostala Duslanka prvú ponuku 
do Nemecka, kde v priebehu piatich rokov 15-krát vystupovala v alpskom mestečku Bad 
Reichenhallu. Doma koncertovala pre HZDS, na táboráku a mítingu SDĽ ako aj v 
Piešťanoch. Od roku 1992 - 1993 po vzniku Slovenskej republiky začala pravidelne 
vyhrávať na Silvestra a v Novom roku. V roku 1993 a 1994 vystupovala v družobnom 
meste Oroszlány a bola opäť trikrát v Nemecku a Maďarsku. V roku 1996 účinkovala v 
rámci družobných vzťahov v Telči na Morave. Doma vystupovala na oslavách SNP, na 
Challenge day a pri slávnostnom otvorení nádvoria kaštieľa pri príležitosti 995. výročia 
od prvej písomnej zmienky o Šali.  
 Pod vedením Karola Šormana, už ako učiteľa dychových nástrojov na Základnej 
umeleckej škole v Šali začal účinkovať v roku 1991 aj Detský dychový súbor ZUŠ. Jeho 
prvou akciou bolo vítanie zimy v Dome detí a vyhrávanie na kočoch s koňmi po meste. 
Detská dychovka počas svojho doterajšieho pôsobenia uskutočnila vyše 70 akcií. V 
priebehu rokov 1991-1996 účinkovalo v tejto dychovke už 17 žiakov. 
 Niektorí absolventi ZUŠ potom v októbri 1996 založili na Strednom odbornom 



učilišti chemickom v Šali Mládežnícku dychovku, v ktorej plechové dychové nástroje 
vyučuje tiež Karol Šorman, klarinety a saxafóny Štefan Szöllösy a flauty Anna 
Današová, všetci učitelia Základnej umeleckej školy. Súbor vystupoval často na vlastnej 
škole, ale aj na športových hrách, na výchovných koncertoch i v meste. 
 Členovia oboch týchto súborov, ak sa po štúdiách vrátia do Šale, sa určite zapoja 
do súboru dospelých, do Duslanky. 
 V dychovom súbore Duslanka sa v roku 1995 menili aj speváci a speváčky 
kapely. Namiesto Jozefa Zemana prišiel Ladislav Doboš, po ňom Dušan Szöllösy a po 
Beate Matejdesovej nastúpila Maja Klačmanová a Angelika Kopáčiková, ktorá spieva v 
súbore dodnes. 
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 Pre nedostatok miesta sme v tomto príspevku nemohli uviesť dlhý rad 
neúnavných členov spomínaných šalianskych dychových kapiel. O nich a podrobne aj o 
činnosti našich súborov sa môžeme dočitať v cennej publikácií Karola Šormana, ktorá 
vyšla na 16.stranách v peknej úprave pod názvom 75 rokov dychovej hudby v Šali a 25 
rokov dychovej hudby Duslanka. Táto publikácia nám podáva stručný prehľad o 
dlhoročnej činnosti dychovej hudby v Šali a je obohatená aj autentickými fotografiami 
dychového súboru od jeho založenia podnes. 
 Duslo a.s.Šaľa na čele s generálnym riaditeľom RNDr.Jozefom Kollárom je v 
súčasnosti jediným sponzorom dychovej hudby Duslanka. Patrí mu preto mimoriadna 
vďaka za udržanie a podporu súboru a za ústretovosť pri vydaní tejto zaujímavej 
publikácie o histórii a súčasnosti dychovej hudby v Šali. 
 
20.výročie založenia oslávil bábkarsky súbor Materinky            
   
 V máji 1997 sa zišli na milej slávnosti bývalé a terajšie členky bábkarskeho 
súboru Materinky, aby si spoločne zaspomínali na krásne roky prežité v súbore. 
Bábkarsky súbor vznikol pred dvadsiatimi rokmi pri Dome kultúry v Šali. Založila ho teta 
Mária Harmathová a prvou režisérkou bola Ružena Bóriová, bábkoherečka Nitrianskeho 
bábkového divadla. Prvými členkami súboru boli prevažne učiteľky materských škôl v 
Šali. 
 Na malej slávnosti, ktorú otvoril zástupca riaditeľa Domu kultúry sa zúčastnil aj 
primátor mesta Mgr.Július Morávek, ktorý sa poďakoval členom súboru a odovzdal 
symbol vďaky - krásnu kyticu kvetov Ruženke Bóriovej, prvej režisérke súboru. 
 Dvadsať rokov v činnosti súboru prinieslo mnoho premiér a predstavení. Členky 
súboru si zaspomínali na prekrásne rozprávky, na Murka, Cilku, Perníkovú chalúpku, 
Ježibabu Cecíliu, Figliara Botafoga, ako aj na Malú Bosorku a Strašidielka, ktoré už 
režíroval Peter Chrenko podľa textov Aleny Bartovicovej - Demkovej. Z režisérov súboru 
treba spomenúť ešte Laca Hučku, ktorého si spomínali z jeho réžie Figliara Botafogu, 
Žabky cárovnej, Palčeka a Pipi dlhá pančucha. 
 V roku 1996 nastúpil do vedenia súboru Miroslav Demín a Branislav Pažitný, ktorí 
upravili hru J.Romanovského a tak vznikla činoherná rozprávka Ku-ku-kukulienka. V 
roku 1997 naštudovali bábkovú hru s otvoreným vedením "Šrófikove dobrodružstvá" v 
réžii Branislava Pažitného. Text a motívy knihy Argilli-Parca napísali spolu s Alenou 
Demkovou. S touto inscenáciou sa súbor prihlásil na Celoslovenskú prehliadku "Deti a 



divadlo - Čadca ´97. 
 Poďakovanie patrí všetkým členkám a členom súboru, ako aj minulému a 
terajšiemu vedeniu Domu kultúry PhDr.Jánovi Kubovi, Xaverovi Chromekovi, Tiborovi 
Kováčovi,...Osobitne treba spomenúť aj na prácu tých, ktorí sa podieľali na výrobe 
bábok, rekvizít a scén ako aj technickom zabezpečení predstavení. Sú to F.Šuba, 
J.Lenčéš, T.Morovič, F.Balla, E.Cicáková, V.Hauser a ďalší. Vďaka patrí aj za úzku 
spoluprácu a pomoc Bábkovému divadlu v Nitre. Najväčšia vďaka však patrí našim 
malým divákom, ktorých veselý smiech a silný potlesk je tým najmocnejším stimulom, 
ktorý vedie našich ochotníkov k príprave ďalších nových a nových predstavení. 
 
267. 
 
Okresné kolo Šalianskeho Maťka   
 
 Vo februári sa v Šali po prvýkrát uskutočnilo okresné kolo tejto už známej 
recitátorskej súťaže, kam postúpili víťazi a najlepší recitátori školských kôl. O 
Šalianskeho Maťka v prednese slovenskej povesti zápolilo 18 chlapcov a dievčat z obcí 
novovytvoreného šalianskeho okresu. 
 Súťaž mala veľmi dobrú úroveň tak vo výbere prednášaných povestí, ako aj vo 
veľmi peknom prednese so správnou výslovnosťou. V súťaži sa objavila aj nová forma 
prednesu, pri ktorom vystupovali dvaja recitátori naraz a v inom prípade bola zas využitá 
v prednese aj ľudová pieseň. 
 Najlepšie si v tomto okresnom kole počínala trojica recitátorov: Zuzana Nováková 
z 8-ročného gymnázia, Lucia Chudá zo Základnej školy na Krátkej ulici v Šali a Martin 
Chrappa zo Základnej školy na Pionierskej ulici v Šali. Do krajského kola v Nitre 
postúpila Zuzana Nováková. 
 O organizáciu tohto okresného kola súťaže sa postaral Odbor školstva a kultúry 
Okresného úradu v Šali, spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej  a Kultúrno-
spoločenskou organizáciou mesta. 
 
Už po štvrtý raz sa konalo v Šali Celoslovenské kolo Šalianskeho Maťka 
 
 V piatok 21.februára 1997 sa v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
uskutočnil 4.ročník Šalianskeho Maťka v prednese slovenskej povesti. 
 Súťaže sa zúčastnilo 16 účinkujúcich z ôsmich krajov Slovenska. Boli to mladší 
žiaci vo veku 7 až 11 rokov, ktorí sa v rámci krajov umiestnili na prvých dvoch 
postupových miestach. 
 Na pôde mesta ich privítal primátor mesta Mgr.Július Morávek. Potom svojim 
krátkym programom pozdravil súťažiacich husľový virtuóz Peter Michalica a deťom sa 
prihovoril herec Štefan Bučko. 
 Medzi členmi poroty boli známe slovenské osobnosti, ako pán Fehér, dramaturg 
divadla J.G.Tajovského vo Zvolene, Anton Habovštiak, spisovateľ, etnograf Kováč, 
Holečková, Bilhan a ďalší. Medzi vzácnymi hosťami boli prítomní aj PhDr.Stanislav 
Bajaník, 1.podpredseda Matice slovenskej, PhDr.Miroslav Pius, básnik a riaditeľ 
Osvetového centra, Ľubica Kepštová za redakciu časopisu Slniečko a mnohí ďalší 
zástupcovia kultúrnych a osvetových zariadení. 
 Pretože bolo ťažko rozhodovať medzi talentovanými recitátormi, porota rozhodla 



všetkým súťažiacim udeliť diplom a malú pozornosť. Piati najlepší recitátori boli bez 
udania poradia odmenení aj krásnou publikáciou Milana Ferku. Slovensko - vlasť moja a 
peknou keramikou. V závere sa predseda MO Matice Slovenskej MUDr.Svetozár Hikkel 
poďakoval účinkujúcim za ich krásny prednes a porote za ich náročnú prácu pri 
hodnotení. Zároveň vyhlásil piaty jubilejný ročník súťaže, ktorého by sa mali zúčastniť už 
aj deti našich rodákov zo zámoria. 
 
268. 
 
Zlatá pridka - Šaľa 1997 
 
 V Mestskom dome kultúry sa v dňoch 2.-5.júna 1997 uskutočnila 26.celoštátna 
súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti pod názvom Zlatá priadka  ´97. 
 Prehliadku organizovalo Národné osvetové centrum Bratislava a zúčastnili sa jej 
detské súbory z Nitry, Martina, Žiaru nad Hronom, Dolného Kubína, Humenného, 
Lučenca, Tvrdošína, Vrábieľ, Prievidze, Bratislavy, Mojmíroviec, Krivej, Senice a súbor 
detí z Maďarska. 
 Zlatú priadku slávnostne otvoril primátor mesta Mgr.Július Morávek a generálny 
riaditeľ Národného osvetového centra Mgr.Miroslav Pius. 
 Za dobre zvládnutý kultúrno-spoločenský sviatok nášho mesta patrilo 
poďakovanie všetkým účinkujúcim súborom, ktoré k nám pricestovali z celého 
Slovenska, aby prezentovali divadelnú prácu, ktorú robia z lásky a z pocitu udržiavania 
kultúrnych tradícií svojich miest a regiónov. Pri organizovaní tejto celoštátnej detskej 
súťaže bolo vyslovené poďakovanie usporiadateľom podujatia, ktorým boli Národné 
osvetové centrum Bratislava, Mesto Šaľa, Mestský úrad Šaľa, Kultúrno-spoločenská 
organizácia mesta Šaľa, Základná umelecká škola Šaľa, Centrum voľného času TIP-
TOP Šaľa, Ponitrianske kultúrne stredisko Nitra, Dudvážske osvetové stredisko Galanta, 
Okresný úrad Šaľa, Dom Matice slovenskej Galanta a Združenie tvorivej dramatiky 
Slovenska. 
 Hodnotné vystúpenia jednotlivých detských súborov počas štyroch dní malo 
možnosť vzhliadnuť aj vďačné obecenstvo žiakov šalianskych základných škôl, ktoré 
živo odmieňalo jednotlivé vystúpenia úprimným potleskom. 
 
Ocenenia ochotníkom 
 
 V dňoch 22.-24.mája 1997 sa konali v našom meste už tradičné Divadelné 
šaľaniny. Pri tejto príležitosti prijal primátor mesta Mgr.Július Morávek v obradnej sieni 
Mestského úradu v Šali zaslúžilých divadelníkov, ktorým odovzdal ocenenia "Za rozvoj 
amatérskeho divadla". 
 Na tomto slávnostnom prijatí boli ocenení títo zaslúžilí šalianski divadelníci: 
 Branislav Pažitný  
 Ružena Bóriová 
 Ladislav Hučko 
 Alena Kovácsová 
 Vladimír Žák 
 Renata Játiová 
 Alena Bečková 



 Tünde Némethová 
 Viliam Kamrada  
 Ľudovít Palánky 
 Helena Brandová 
 Beáta Gálová 
 Andrea Guizonová 
 Mária Kristofová 
 Jana Feketeová 
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Vianočný koncert v Dome kultúry 
 
 Základná umelecká škola v Šali uskutočnila 15.decembra 1997 svoj už tradičný 
Vianočný koncert. V kinosále Mestského domu kultúry sa vystriedali speváci s 
hudobníkmi a nechýbala ani vianočná poézia. 
 V úvode koncertu odzneli vianočné koledy, ktoré s doprovodom zaspievala 
známa šalianska trojica spevákov Rita Záležáková, Zoltán Mikó a Ján Kiss. Potom s 
vianočnými skladbami vystúpili detský orchester školy. 
 Vyvrcholením vianočného koncertu bolo vystúpenie 23-členného Big-bandu 
Štefana Szöllösiho, učiteľa základnej umeleckej školy. Založili ho pred rokom a 
postupne ho doplňovali o najlepších hudobníkov. S viacerými hudobnými skladbami sa 
orchester predstavil aj so svojimi sólistami, ako bola Nora Valentínová na klavíri, Štefan 
Szöllösy na klarinete, Karol Lau na saxafóne a Eduard Čepiga na trubke. Big-band je 
zložený z vynikajúcich hudobníkov a preto aj populárne skladby, ktoré zahral, sa stretli s 
veľkým ohlasom obecenstva. 
 Táto novozaložená hudobná skupina sa rozhodla ďalej nacvičovať americký big-
band, svingové skladby a evergriny. Okrem domácich hudobníkov oslovili aj niektorých 
známych zo Serede a z Galanty. Kapela má veľké ambície a za finančnej  pomoci by sa 
im určite podarilo realizovať svoje ušľachtilé umelecké ciele. 
 Vystúpenie mladých koncertných umelcov malo veľký úspech u šalianskeho 
publika, ktoré po každej skladbe nešetrilo živým potleskom. 
 
Benefičný koncert v rím.kat.kostole 
 
 V čase vianočných sviatkov, a to 26.decembra 1997, sa už tradične konal 
Benefičný koncert miestnych a zahraničných umelcov vo vianočne vyzdobenom rímsko-
katolickom kostole sv.Margity. Nielen tí, ktorí náš kostol pravidelne navštevujú, ale aj 
ostatní Šaľania a mnoho záujemcov z okolitých obcí prišli vychutnať príjemnú vianočnú 
atmosféru spojenú s umeleckým zážitkom na tomto benefičnom koncerte. 
 V úvode odzneli sviatočné vianočné tóny piesní a básní podané šalianskymi 
umelcami. Potom nasledovalo mimoriadne kvalitné koncertné vystúpenie hostí. 
Symfonického orchestra z družobného mesta Oroszlányu, ktoré v hodinovom krásnom a 
náročnom koncerte vhodne spríjemnili sviatočnú náladu a poskytli krásny umelecký 
zážitok návštevníkom kostola. Odznelo tu Vianočné oratórium - Mesiáš od Hendla. 
 Zároveň bola vykonaná aj dobrovoľná finančná zbierka venovaná Slovenskému 
zväzu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Šali. 
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Už druhý unikátny nález: Časť lebky neandertálca 
 
 Na sklonku roka 1995 členovia Archeologického krúžku pri Centre voľného času 
pán Vozák a pán Mihálik uskutočnili v povodí Váhu pri Šali už druhý významný 
archeologický nález veľkého významu. Tvorila ho kompletná časť ľavej polovice čelovej 
kosti spojenej s ľavou temennou kosťou. Podľa predbežného výskumu ide o časť 
mozgovne človeka pravdepodobne vyše 40-ročnej ženy rovnakého vývojového stupňa 
predchodcu človeka, aký bol prvý nález čelovej kosti neandertálca zo Šale z roku 1961, 
ktorý vtedy našiel pán Čerňanský. 
 Aj tento nový nález poukazuje na význam tohto územia pre vývoj človeka z 
obdobia približne pred 40 tisíc rokmi. Nájdená časť lebky má mimoriadnu vedeckú 
hodnotu nielen európskeho, ale i svetového významu. 
 Vedenie Centra voľného času a Archeologického krúžku vynovili a rozšírili svoje 
malé múzeum a doplnili ho o nové zaujímavé exponáty. Slávnostného otvorenia týchto 
priestorov sa zúčastnili i významní hostia, Dr.Jakab z Archeologického ústavu SAV v 
Nitre a hostia z Dudvážskeho múzea, Dr.Lenická a pani Boťanská ako aj Dr.Vrbovský z 
Okresného úradu. 
 
Ďalšie zaujímavé články Markusa Gálla v našich novinách 
 
 Medzi stálych prispievateľov do našich miestnych novín patrí už dlhé roky náš 
neúnavný dopisovateľ Markus Gaál, ktorý každoročne prispieva svojimi novými 
príspevkami k informovanosti našich občanov o udalostiach a osobnostiach nášho 
mesta. Aj v tomto roku vyšli v miestnych novinách zaujímavé a pútavé príspevky, ktoré 
poskytli ďalšie cenné informácie o živote a diele našich rodákov a o riešení niektorých 
problémov nášho mesta a blízkeho okolia v dávnejšej i nedávnej minulosti. V roku 1997 
sa nám prihováral v Šalianskych novinách nasledujúcimi článkami: 
MOŠ II./1/42-Predvianočné stretnutie dôchodcov a.s.Duslo Šaľa 
MOŠ II./1/11 - Vianoce chudobných muzikantov 
ŠN VII./2/21 - Radostné stretnutie dôchodcov 
ŠN VII./4/17 - Majitelia lesných a pozemkových podielov 
ŠN VII./9/5 - Doc.Róbert Jančovič, náš rodák, žiak profesora Brunovského 
ŠN VII./13/4 - Jozef Farkaš, primáš ľudovej kapely ovládal noty 
ŠN VII./16/17-Prečo niet trate Šaľa - Komárno 
ŠN VII./17/6 - Zašlá sláva šalianskej ľudovej kapely 
 
Vysvetlivky: 
ŠN - Šalianske noviny /VII.ročník 1997/číslo vydania/strana 
MOŠ - Magazín Okresného mesačníka/II.ročník/číslo vydania/strana 
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Nové publikácie pečate miest a obcí v regióne Galanty a Šale 
 



 V roku 1997 vyšla u nás jedna hodnotná publikácia pod názvom "Pečate miest a 
obcí v regióne Galanty a Šale. Autorkou tohto cenného príspevku je riaditeľka Štátneho 
archívu v Šali PhDr.Veronika Nováková. 
 Vyšlá publikácia nám na 58.stranách podáva úplný prehľad, popis a vyobrazenie 
pečatí miest a obcí galantského a šalianskeho regiónu a súčasne udáva aj ich archívny 
výskyt. 
 Cieľom publikácie bolo oživiť u našich občanov historické symboly obcí nášho 
regiónu, čo sa autorke určite podarilo. Vo svojej bádateľskej činnosti sa opierala o 
archívne dokumenty uchované v štátnom oblastnom archíve v Bratislave a v Nitre, v 
Slovenskom národnom archíve v Bratislave, v Štátnom okresnom archíve v Trnave, v 
archíve hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave, v archíve geodézie a 
kartografie, v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti a v Štátnom okresnom 
archíve v Šali. 
 Vydať dielo bolo umožnené finančnou podporou miest a obcí nášho regiónu. Táto 
publikácia bude určite dobrým sprievodcom pre obce, ktoré zatiaľ len uvažujú o 
obnovení svojich symbolov a bude užitočným čítaním a poučením aj pre tých, ktorí sa 
zaujímajú o dejiny regiónov Galanty a Šale. Pre hostí z cudziny, ktorí navštívia naše 
obce, je v závere textu spracovaný aj stručný ale výstižný obsah knižky v anglickom, 
maďarskom, nemeckom a francúzskom jazyku. 
 
Renesančný kaštieľ v Šali 
 
 Dňa 13.septembra 1997 pri príležitosti osláv 995.výročia prvej zmienky o našom 
meste sa dostala do rúk našim občanom jedna malá, ale výstižná publikácia o histórii 
našej najstaršej kultúrnej pamiatky - renesančného kaštieľa. 
 Autorom publikácie pod názvom Renesančný kaštieľ v Šali je riaditeľka Štátneho 
okresného archívu v Šali PhDr.Veronika Nováková. Podáva nám v ňom stručný 
historický prehľad najnovších výskumov o existencii hradu a neskoršieho kaštieľa. Je to 
prvá vedecky spracovaná a zverejnená štúdia týkajúca sa vzniku pevnosti v Šali už 
začiatkom 15.storočia a potom vybudovania súčasného kaštieľa - vodného hradu 
koncom 16. a začiatkom 17.storočia. K histórii tejto významnej pamiatky sa viažu mnohé 
majetkovo-právne vzťahy a bohaté historické udalosti, ktoré zapísali naše mesto do 
dejín tohto regiónu ako významné miesto cirkevných, školských, kultúrnych, vojenských 
a nakoniec aj správnych ustanovizní. 
 V úvode tejto knižôčky je príhovor primátora mesta Mgr.Júliusa Morávka a v 
závere sa nachádza poďakovanie občanov mesta všetkým 39.sponzorom, ktorí sa 
podielali na prácach súvisiacich s rekonštrukciou nádvoria kaštieľa v rokoch 1995-1996. 
 
Sponzori akcie: 
Duslo, a.s. Šaľa        Hostinec u Betky 
Šaľa 
Povodie Váhu, závod Šaľa      Pekáreň UNO - Cabaj 
Hydrostav, OZ Šaľa       Tibor Švéda Šaľa 
Supramat, spol.s r.o.Šaľa      E.a J.Baluškovci Šaľa 
Ľudová banka Galanta       Lahôdkárska 
výrobňa Ing.Hadnaď 
L.Klena, Sehatex Šaľa       Miloš Kalaba Šaľa 



Stavmonta, s.r.o.Šaľa       Lahôdkárska 
výrobňa - Fehérová 
ProCs, s.r.o.Šaľa        Roľnícke družstvo 
Šaľa 
A+A Szabó mark s.r.o.Šaľa      Hostinec u Čibrika 
VÚB Galanta        Imrich Tanka s rodinou 
Gabriel Fábik - Gato Šaľa      Siesta p.Korček Šaľa 
Barter Šaľa         Liatris - Ing.Szolík 
Šaľa 
Renex s.r.o.Šaľa        Mestský podnik 
služieb Šaľa 
Lauber Šaľa         Recykla spol. s r.o. 
Šaľa 
Stavoobnova - Orient Gold      Mestský dom kultúry Šaľa 
T.Dubis - Palivá Šaľa       Kult.-spol.org.mesta 
Šaľa 
Št.Gajdošík - Gamal Šaľa      Mestský úrad Šaľa 
IMK - Kováč Šaľa 
Eva Optika Šaľa 
Bufet Alex.Horváth Šaľa 
Balkánska cukr.S.Namik 
ECs Flora - E.Császárová 
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V roku 1997 vyšli tri knihy Jána Johanidesa 
 
 Známy slovenský spisovateľ žijúci už dlhé roky v Šali Ján Johanides, napísal už 
sedemnásť kníh a knižiek. Rok 1997 sa zaradil k jeho najúspešnejším obdobiam. Od 
januára až do konca decembra 1997 mu vyšli tri knihy v troch rôznych vydavateľstvách.  
 V januári mu vyšla vo vydavateľstve Arkus kniha esejí a rozhovorov pod názvom 
Identita v kríze. Ako druhú knižku pod názvom Mýtus o čarodejnom jednorožcovi vydalo 
v júni vydavateľstvo HEVI. Túto knižku možno zaradiť do krásnej literatúry. Ilustrovala ju 
jeho manželka Oľga Johanidesová. V decembri prišla na knižný trh jeho už tretia kniha 
pod názvom Veliteľ Jednotného uhlu pohľadu. Je to poviedka a novela z obdobia druhej 
svetovej vojny a zo súčasnosti. Vydalo ju vydavateľstvo Fragment. 
 Rok 1997 patril k najúspešnejším obdobiam jeho spisovateľskej činnosti. Pre rok 
1998 si dal Ján Johanides istý čas na oddych, aby sa mohol pripraviť na ďalšie svoje 
umelecké dielo. 
 V auguste tohto roku dovŕšil náš spisovateľ 64 rokov. 
 
Vernisáž výstavy obrazov 
 
 V cykle predstavovania umelcov žijúcich v Šali usporiadala Kultúrno-spoločenská 
organizácia mesta v Kultúrnom stredisku Večierka vernisáž výstavy obrazov Ing.Ivici 
Súkeníkovej. 
 Vernisáž výstavy slávnostne otvoril komisár výstavy Tibor Kováč, riaditeľ Kult.-



spol.organizácie dňa 15.decembra 1997. Predajná výstava bola sprístupnená verejnosti 
od 16. do 20. decembra 1997. 
 Ing.Súkeníková vyrastala v Blatnici pri Martine, kde aj navštevovala základnú 
umeleckú školu. K maľovaniu ju inšpirovala krásna príroda Gaderskej a Blatenskej 
doliny. Svoj prvý olej namaľovala na žiadosť svojho otca. Svoje prvé tri akvarely vytvorila 
už v Šali. Spočiatku to boli miniatúry a prvé skúšobné väčšie obrazy. Potom prešla na 
krajinkárstvo a k svojim "snovým" tematikám. Jej manžel bral jej prvé zámery s veľkou 
rezervou, ale časom ho presvedčila a teraz jej už pomáha s dekoráciou a rámovaním 
obrazov. 
 Na výstave sa predstavila s 57 obrazmi. Návštevníci výstavy si so záujmom 
prehliadli cennú tvorbu našej maliarky. Na záver výstavy sa uskutočnila beseda so 
šalianskymi umelcami, ktorých predstavovali Dávid Havetta, Gabriel Dávidík, Miroslav 
Schindler a Ladislav Beták. 
 
273. 
 
Na farme Humanita v Kráľovej nad Váhom  - Živý Betlehem 
 
 Šaľan, Ladislav Beták, pôvodne majster holič, neskôr umelecký stolár a 
reštaurátor stal sa postupne zberateľom rôznych predmetov a veľkým milovníkom 
prírody a zvierat. Najprv sa začal vyžívať reštauráciou starých kočov a chovom 
okrasného vtáctva a neskôr aj malých poníkov a koní. V jeho záľubách pokračoval aj 
jeho syn Bertram Beták. Priestor na chov mu už pri dome v Šali nestačil a pred dvoma 
rokmi zriadil na mieste bývalej slepačiarne v Kráľovej nad Váhom na trojhektárovom 
pozemku detskú farmu s názvom Humanita. Farma sa nachádza v peknom hájiku blízko 
Váhu, kde sú možné aj pekné vychádzky do okolitej prírody. 
 V súčasnosti sa tu už nachádza sedem koní, dva poníky a somáre, šesť kôz, 120 
sliepok, z nich 25 okrasných, 10 bielych, bronzových a divokých moriek, 10 rôznych 
druhov psov, kašice, rôzne druhy oviec, prasiat, malé kožušinové zvieratá, fretky, zajace 
činčily a dokonca je tu aj lama, ktorú majú zo Zoologickej záhrady v Bojniciach. 
 V areáli je sústredených tridsať rôznych kočov z celého Slovenska, niektorých už 
aj pekne zreštaurovaných. Tieto sú príležitostne využívané aj na vozenie návštevníkov. 
Areál je zriadený v jednoduchom ľudovom štýle. Chystajú tu vystaviť aj rôzne náradia, 
ktoré slúžili kedysi tunajším obyvateľom pri domácich a roľníckych prácach.  
 Farma slúži teraz predovšetkým deťom, ktoré tu môžu poznávať a obdivovať 
domáce zvieratá. Na poníkoch a koňoch sa môžu povoziť v sprievode svojich rodičov. 
V detskej farme Humanita by sa mohli liečiť aj mentálne retardované deti pomocou 
hypoterapie. Vstup do farmy je voľný, podľa uváženia návštevníka. 
 K Vianociam pripravil Bertram Beták pre obyvateľov okolia zaujímavé spestrenie 
vianočných sviatkov - Živý Betlehem". Na príprave živého betlehemu sa podielalo okolo 
pätnásť mladých ľudí zo Šale a z Kráľovej, ktorí na farme už predtým pomáhali. 
 V malej otvorenej maštali, nad ktorou žiarila Betlehemská hviezda, sa pri kolíske 
s malým Ježiškom modlili pastieri. Vedľa stála Mária, anjel a Jozef s maličkým živým 
teliatkom. Prišli aj traja králi a poklonili sa dieťaťu. Tento pekný nápad si návštevníci 
veľmi pochvaľovali a ohlásila sa aj televízia Markíza, ktorá tu urobila malý zaujímavý šot 
do Televíznych novín pred Vianocami. Návštevnosť farmy sa týmto nápadom hodne 
zväčšila. Humanita ožila a začala pútať pozornosť ľudí aj z iných vzdialenejších okresov. 



Často sem chodia rodičia s deťmi i školské vychádzky a rôzne služby si tu objednávajú 
aj súkromné firmy. 
 Tento druh podnikania, ktorý si zvolil 25 ročný Bertram Beták nie je ziskový, ale 
zato pre túto dobu veľmi potrebný. Veríme, že sa v budúcnosti ozvú sponzori, firmy a 
organizácie a prispejú k dobrej myšlienke. 
 
274. 
 
Noviny nášho mesta a regiónu 
 
 Od 1.augusta 1997 vychádza u nás  nové periodikum svojím 1.číslom pod titulom 
Šalianský týždenník, ako noviny mesta Šaľa. Tento nový týždenník začal vychádzať v 
spolupráci s redakciou Nitrianskych novín na prvých dvoch stranách venovaných nášmu 
mestu. Jeho cieľom je prinášať informácie nielen zo života mesta, ale spájať naše mesto 
aj s celým Nitrianskym krajom. 
 Tento nový časopis vychádza každý týždeň v pondelok ako mutácia Nitrianskych 
novín. Vydáva ho Masmedia s.r.o. v spolupráci s Mestským úradom v Šali. 
Šéfredaktorom periodika je Miroslav Demín a členmi redakcie sú Miroslav Schindler - 
publicista a Jozef Sklenár - športový redaktor. 
 Ďalšími novými regionálnymi novinami sa predstavilo v tomto roku prvé číslo 
novín Žurnál galantsko-šalianskeho regiónu. Má slúžiť pre občanov Šale, Galanty, 
Serede, Sládkovičova a obyvateľov obcí okresu Galanta a Šaľa. Tieto regionálne noviny 
sa majú stať všeobecným, politickým, hospodárskym, spoločenským, kultúrnym, 
športovým a inzertným informátorom pre obyvateľov okresu Šaľa a Galanta. Noviny 
začalo vydávať šalianske Vydavateľstvo "Helena" v júli 1997. Predsedníčkou redakčnej 
rady a šéfredaktorom časopisu je Mgr.Alena Jaššová, tajomníčkou redakcie Eva 
Kunovská, grafickou redaktorkou Mária Hegedűsová, športovým redaktorom Jozef 
Sklenár a fotoreportérmi sú Milan Horňák a Ján Matušek. 
 Popri Šalianskych novinách, ktoré vychádzajú už siedmy rok, vydáva šalianske 
vydavateľstvo Helena už druhý ročník dvojtýždenníka s titulom Okres Šaľa ako okresné 
noviny. V tomto roku sa ich redakcia zaviazala zverejňovať  už aj politické informácie z 
rokovaní jednotlivých politických subjektov. V roku 1997 začal tento časopis vychádzať 
dvojtýždenne spolu so samostatnou prílohou Šalianskych novín vždy 30.-teho s párnym 
číslom týchto novín.  
 Slovo Šaľanov ako okresný mesačník vychádzal v tomto roku už vo svojom 
druhom ročníku. Vydavateľom a šéfredaktorom tohto časopisu je PhDr.Milan Alakša, 
redaktorom Mgr.Ivan Alakša. Na 32-36 stranách nás tento mesačník informoval o 
najdôležitejších udalostiach nášho mesta a okolia. Vo svojom 12.čísle sa nám predstavil 
už s farebnými titulnými stranami, čím skrášlil aj vzhľad tohto časopisu.  
 PhDr.Milan Alakša je zodpovedným redaktorom aj ďalších miestnych a 
regionálnych časopisov ako je Duslo info - mesačník a.s.Duslo Šaľa, Súkromný 
podnikateľ, regionálny mesačník - časopis pre občanov obchodníkov a podnikateľov, 
informačno-inzertný spravodajca občanov Život v Sládkovičove a obecných zvestí 
Mojmírovčan. 
 PhDr.Milan Alakša vydáva už II.ročník celoslovenského časopisu pre priaznivcov  
jazdeckého športu Jazdectvo a dostihy pre Slovenskú jazdeckú federáciu a Štátne 
závodisko Bratislava, ako aj II.ročník Spravodajcu Okresnej organizácie Slovenského 



poľovníckeho zväzu v Šali pod nadpisom Poľovník. 
 Okrem Súkromného podnikateľa, ktorý sa tlačí v tlačiarni Jamis Nitra a Jazdectva 
a dostíh v tlači Art press Bratislava, všetky ostatné publikácie sú tlačené v miestnej 
tlačiarni Reklama Plus v Šali. 
 V redakcii Mgr.Ivana Alakšu, ako šéfredaktora, sa v júli 1997 objavil u nás aj prvý 
ročník slovenského časopisu - dvojmesačníka orientovaného na science fiction a 
fantasy pod názvom Fantázia v tlači LifeLine Bratislava. Časopis začal uverejňovať 
najhodnotnejšie pôvodné nové poviedky slovenských autorov, ako aj zahraničné 
poviedky, poéziu, publicistiku, recenzie, správy a názory na časopis a jeho vylepšenie. 
 
275. 
 
Šiesty medzinárodný ročník - International Challenge Day ´97 v Šali. 
 
28.mája 1997 sa naše mesto zapojilo do medzinárodného súboja, kde dominovala 
myšlienka 15.minút pre seba a pre svoje mesto. Do tejto súťaže bolo naše mesto 
zaradené za dosiahnuté výborné výsledky v rámci Slovenska už v minulom roku. Už po 
druhý krát prevzal nad týmto podujatím patronát Frederico Mayor, generálny riaditeľ 
UNESCO, čo považovali organizátori súťaže za prejav osobného uznania tohoto 
podujatia. 
 Dňa  výzvy sa tento raz zúčastnili štáty: Japonsko, Írsko, Nemecko, Juhoslávia a 
Poľsko. Zo šiestich miest Slovenska bola Šaľa v tejto medzinárodnej súťaži so 76,33% 
zapojených obyvateľov na prvom mieste. Toto percento zapojených športujúcich 
obyvateľov jej vynieslo celkové štvrté miesto v medzinárodnej súťaži, keď nás od 
tretieho miesta delilo len necelé pol percenta zúčastnených obyvateľov mesta. V tomto 
roku sme súťažili s dvoma mestami, a to s mestom SLIGO (Írsko) a SHINJI-TOWN 
(Japonsko). V súťaži celkove zvíťazilo nemecké mesto Zittau, pred Shinji Town z 
Japonska a ďalším nemeckým mestom Cloppenburgom. Za týmito troma mestami sa 
umiestnila Šaľa, za čo dostala aj blahoprajný telegram od zakladajúceho mesta súťaže - 
kanadského Saskattonu. 
 Challenge Day - Deň výzvy, bolo zábavným dňom, ktorý malo formovať 
uvedomelosť a nadšenie pre zdravý a aktívny životný štýl občanov v zúčastnených 
mestách. Bol to Deň športu pre všetkých, kde sa uplatňovala myšlienka: Nie výber, ale 
všetci obyvatelia mesta majú tvoriť team súperiaceho mesta. V tomto duchu potom 
súťažili aj naši občania v priateľskom súboji v aktivite a úspešnosti svojho mesta. Ľudia 
vyšli do ulíc a hromadne sa zapájali do rôznych súťaží. Všade bolo rušno a veselo až do 
neskorých hodín. 
 Podujatie zahájil budíček vysielaný cestou mestského rozhlasu už o 7.00 hodine. 
Od 8.00 hodiny začali športové podujatia v areáloch škôl. O 9.00 hodine sa začal 
plavecký maratón na SOUCH, za ktorým nasledovala ukážka športovej streľby. Potom 
pochodovala mestom detská dychovka a o 15.00 hodine sa uskutočnil Deň otvorených 
dverí na kolkárni a súťaže v kanoistike na Lodenici. Na atletickej dráhe SOUCH sa 
konali ľahkoatletické súťaže a v klubovni šachového oddielu šachový turnaj pre žiakov. 
Popoludní prebiehal futbalový turnaj Interligy a vystúpenie voltížnej skupiny Slávia 
SOUP, ukážka výcviku psov a ukážka požiarnikov. Pešiu túru a cykloturistiku 
organizovala Matica slovenská MO a Duslo poriadalo cestu pracovníkov do a zo 
zamestnania bicyklami. Pešiu túru absolvovali členovia Klubu dôchodcov v 



medzihrádzovom priestore Váhu. Jazdy zručnosti, pešiu túru, cykloturistiku a aerobik 
zorganizoval Cartech, spol. s r.o., peňažné ústavy mesta a orgány štátnej správy a 
samosprávy mesta. 
 O 14.00 hodine vystupovali na amfiteátri detské súbory z mesta a okolitých obcí, 
ako aj folklórne súbory Mestského domu kultúry. Nechýbali tu ani vystúpenia s 
aerobikom a nakoniec aj veselá diskotéka. 
 O 16.00 hodine sa uskutočnil pochod mestom od Olympie k Mestskému úradu. V 
ňom sa prezentovali mažoretky, dychovka a folklórny súbor. Na čele pochodu boli kone 
a koč s mestskou vlajkou a jazdci s mestskými šerpami. Pred Mestským úradom 
prehovoril k sprievodu primátor mesta Mgr.Július Morávek. Potom nasledovali ukážky z 
karateda, raketového modelárstva, motokár, kynologické ukážky a nakoniec vystúpenia 
divadelných a zábavných súborov. Po hromadných vystúpeniach nasledovala diskotéka 
a tanečný maratón pre juniorov a seniorov.  
 Program tohoto bohatého športového a kultúrneho dňa bol o 21.30 hodine 
ukončený efektným ohňostrojom. 
 
276. 
 
Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 1996 
 
 Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku sa nezabudlo na tradičné 
podujatie, na ktorom sa vyhodnotili najlepší športovci nášho mesta v predchádzajúcom 
roku 1996. 
 Pred divákmi naplnenej estrádnej sály Mestského kultúrneho domu sa konalo toto 
podujatie pod záštitou hlavného organizátora Komisie kultúry, mládeže a športu pri 
Mestskom úrade v spolupráci so športovými organizáciami, inštitúciami mesta a 
miestnych podnikateľov. 
 Po krátkom príhovore primátora mesta Mgr.Júliusa Morávka pokračoval 
dvojhodinový program, na ktorom boli ocenení pamätnými medailami bývalí významní 
športovci, potom najmladšia žiacka kategória športovcov, najlepší organizátori, kategória 
športových kolektívov a nakoniec kategória najlepších športových jednotlivcov. 
 V úvode vyhodnotenia si pamätné medaily prevzali bývalí významní športovci 
nášho mesta, a to Ing.František Kertész, Ladislav Švikruha, Vladimír Kováčik, Jozef 
Sklenár, Ján Hlavatý, František Škrabala, Jozef Vince (za futbal), Juraj Guláš, Rudolf 
Ritter, Žofia Čemanová, František Tóth (za hádzanú). 
 Najlepšími športovcami roka  v žiackych kategóriách boli vyhodnotení Ladislav 
Majdlen (voltíž), Róbert Mittermayer a Katarína Horáková (atletika), Roman Polocik 
(plavec), Vladimíra Kosáčová a Ivica Kašubová (voltíž dvojíc), Ladislav Filip (streľba) a 
Anna Kumajová (atletika). 
 V roku 1996 patrili k najlepším športovým organizátorom Stanislav Skačan 
(bežecký spolok), Žofia Čermanová a Gabriel Lenčéš (tréneri hádzanej), Jozef Sýkora 
(futbalový oddiel), Mgr.Ján Klusa a Peter Hučko (koordinátori športu), Ján Komjáthy 
(športová kynológia), Milan Kleštinec (kolky - tréner) a Milan Melicherčík, in memoriam 
(atletika). 
 Prvenstvo medzi športovými kolektívmi pridelili pretekárom vo voltíži, ktorí získali 
4.miesto na Majstrovstvách sveta. Druhé miesto získali kolektív seniorských hádzanárok 
a bronzovú priečku získali úspešní ligoví kolkári pred športovými rybármi a 



volejbalistami, ktorí budú hrať v ročníku 1997-98 už prvú ligu. 
 V kategórii jednotlivcov primát najlepšieho športovca mesta Šaľa si prevzal David 
Jablonský, ktorý získal 3.miesto vo voltíži na Svetovom pohári vo Francúzsku. Druhá v 
poradí skončila kapitánka hádzanárskych Majstrovstiev Slovenska Janette Pálová a 
tretiu priečku obsadila voltížna pretekárka Lucia Naštická za 3.miesto na Svetovom 
pohári vo Frenštáte. Na ďalších miestach sa umiestnili Tomáš Liptai, majster Slovenska 
v streľbe a Michal Törvényi, lodný modelár, šiesty na Majstrovstvách sveta. 
 Celý program slávnostného večera slovom uvádzal známy slovenský športový 
komentátor Karol Polák. 
 Toto vydarené podujatie vhodne podfarbili vystúpenia nášho folklórneho súboru a 
sólové vystúpenia našej speváčky Henriety Záležákovej. 
 
277. 
 
Už po tretí raz obhájili hádzanárky titul 
 
 Najväčšiu radosť zo športových kolektívov nášho mesta nám pripravili naše 
prvoligové hádzanárky, ktoré robia už dlhé roky dobré meno mestu, okresu i kraja. 
Zodpovednými a najmä v druhej polovici ligovej súťaže aj kvalitnými výkonmi nielenže 
získali majstrovský titul, ale aj potvrdili, že nie je na Slovensku lepšieho kolektívu. 
 V nadstavbovej časti súťaže z 10.stretnutí iba jeden zápas prehrali a jeden 
remizovali. Sedembodový náskok v tabuľke, ako aj prvenstvá v najlepšej streleckej 
produkcii a najmenej inkasovaných gólov potvrdili prioritu šalianskeho kolektívu v tomto 
34-kolovom maratóne. 
 Dievčatá vedené trénerom Dušanom Danišom prevyšovali svojich súperov nielen 
hernou kvalitou a pestrosťou hry, ale vďaka dobrej fyzickej pripravenosti dokázali vo 
viacerých stretnutiach zvrátiť aj nepriaznivý vývoj stretnutia vo svoj prospech. Titul 
nevyhrala jedna - dve najlepšie hráčky, ale celý kolektív. Najväčší kus hádzanárskeho 
umenia odviedli hráčky Tomašovičová, Pálová, Fečová, Flašková, Vlčková a Ritterová. 
V dobrých výsledkoch stretnutí však účinne pomohli aj výkony ostatných hráčiek. O zisk 
tretieho majstrovského titulu sa zaslúžili hráčky nasledovne: Kalašniková (32), Kopecká 
(33/0), Fabiánová (5/0), Kútna (2/0) Pálová (33/84), Konáriková (2/3), Vdovičenková 
(34/47), Flašková (29/96), Celtíková (32/64), Sedláková (12/22), Tamaškovičová 
(31/201), Váňová (7/0), Fečová (33/83), Lešková (18/3), Ritterová (32/125), Vlčková 
(30/91), Dubajová (33/110), Ferenceyová (4/1) a Weibelová (4/2). 
 V priebehu ligovej prestávky v rámci prípravy na nový ročník Extraligy strávili 
hráčky a realizačný kolektív dovolenkové obdobie na Cypre od 17.-25.júna. 
 
Konečná tabuľka skupiny o 1. - 6.miesto 
1. Šaľa    34 30 1 3 933:705 61 
2. Banská Bystrica  34 26 2 6 900:718 54 
3. Nitra    34 22 4 8 897:714 48 
4. Chirana   34 16 5 13 836:773 37 
5. Partizánske   34 15 3 16 802:794 33 
6. Topoľníky   34 15 3 16 784:781 33 
 
Finále Slovenského pohára v hádzanej žien 



 
Usporiadanie tohto podujatia v tomto roku bolo pridelené Hádzanárskemu klubu 
Topoľníky. Do semifinále sa okrem Dusla prebojovali Plastika Nitra, ZVL Prešov a 
prekvapenie Slovenského pohára hádzanárky Lodiara Zlatná. Do finále sa prebojovali 
neporazené celky Plastika Nitra a Duslo Šaľa. 
 Našim reprezentantkám sa v Topoľníkoch nepodarilo zopakovať minuloročný 
triumf, keď v rozhodujúcom stretnutí Plastika Nitra porazila obhajcu titulu Duslo Šaľa v 
pomere 27:20 (polčas 13:11). Šalianky ešte do 40.minúty udržiavali vyrovnanú partiu 
(17:15), ale v záverečnej tretine stretnutia sa im prestala dariť streľba a tak si víťazstvo v 
pohári odniesla Plastika, ktorá sa tak rehabilitovala za neúspech v ligovej súťaži. 
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Futbalisti Dusla opäť v druhej futbalovej lige 
 
 Futbalisti Dusla už 6 kôl pred koncom súťaže naznačili, že sú už druholigovým 
účastníkom. Naši futbalisti si bezkonkurenčne počínali nielen v konečnej tabuľke kde 
zvíťazili s 19-bodovým náskokom pred Myjavou, ale zvíťazili tiež v celkovom bilancovaní 
stretnutí v jesennej časti so ziskom 37 bodov (skóre 34:14) pred Myjavou (27) a Senicou 
(26), ako aj v jarnej odvete, keď získalo 30 bodov (skóre 22:10) pred Novým Mestom 
(29) a Štúrovom (28). 
 Zverenci trénera Jána Rosinského a jeho asistenta Ondreja Takácsa získali 
prvenstvo aj v stretnutiach na domácej pôde, keď v 15.stretnutiach neokúsili trpkosť 
porážky a s počtom 41 bodov a skóre 37:11 predstihli o bod kolektív Dvory nad Žitavou. 
Jednoznačný postup futbalistov Dusla do II.ligy podmienila výborná hra na ihriskách 
súperov, kde Šaľa opäť obsadila prvú priečku so ziskom 26 bodov a skóre 19:13. 
Suverenita postupujúceho Dusla sa prejavila aj v tom, že nastrielalo najviac gólov (56), 
pred Novým Mestom (49) a Štúrovom s Partizánskym, ktoré nastrielali po 45 gólov. 
Chemici zo Šale mali aj najlepšiu obranu s brankárom, keď dostali iba 24 gólov, pred 
Hlohovcom (25) a Štúrovom (27). Najlepším strelcom súťaže sa stal František Czanik 
(Duslo Šaľa) spolu s Bogorom (Nové Mesto n.Váhom), ktorí zaznamenali 15 gólov. 
Duslo dostalo spolu 46 napomenutí a skončilo tak na 5.mieste za Trnavou B (36), Dvory 
nad Žitavou (41) a Zlaté Moravce (42). 
 Stručná štatistika poukazuje na jasnú suverenitu Dusla v III. lige - západ a bude 
zaiste aj dobrým odrazovým mostíkom pre pôsobenie našich futbalistov v druhej 
futbalovej lige. 
 Od augusta 1997 sme už na našom štadióne privítali druholigové mužstvá, medzi 
ktorými bola aj zostupujúca Nitra z I.ligy. V súťaži v tomto novom ročníku je 6 nových 
kolektívov: Nitra a Dubnica, ktoré zostúpili z I.ligy a mužstvá Ličartovce, Šaľa, Zvolen a 
Matador Bratislava, ktoré zvíťazili v treťoligových súťažiach. 
 
Konečná tabuľka III.ligy - západ 
 
1. Šaľa   30 21 4 5 56:24  67 
2. Myjava  30 14 6 10 41:31  48 
3. Nové Mesto  30 13 9 8 49:40  48 
4. Štúrovo  30 14 5 11 45:27  47 



5.  Partizánske  30 14 3 13 45:35  45 
 
Do druhej futbalovej ligy teda postúpila Šaľa. Novými účastníkmi sú víťaz štvrtej ligy - 
skupiny západ, Topoľčany, Považská Bystrica, ktorá k nám prichádza zo skupiny stred, 
Vráble, Hurbanovo a Nové Zámky, ktoré vypadli z druhej ligy. Do štvrtej ligy zostúpili 
Trnava B a Trenčín. 
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Historický úspech šalianskych volejbalistov 
 
 V uplynulom ročníku 2.volejbalovej ligy mužov - skupiny západ šalianski 
volejbalisti dosiahli v histórii tohto športu v Šali historický a doteraz najväčší úspech. Po 
odohratí 40 zápasov zapísali na svoje konto 33 víťazstiev a s náskokom dvoch 
víťazstiev sa stali víťazom súťaže, čo znamenalo postup do prvej ligy medzi 16 
najlepších volejbalových mužstiev na Slovensku. 
 O tento úspech sa pričinili: nahrávač Holota, smečiar Kurňava, Fürjes, Farkaš, 
Moťovský, Dulay, na bloku Kostka, Polónyi, Alföldi, Dojčan, Hamar a na poste 
univerzála Moravanský. Družstvo tvorili hráči do 24 rokov. Najstabilnejšie výkony z 
jednotlivcov podal Moravanský, ďalej Kostka, Holota a Kurňava. 
 Trénerom mužstva bol Ladislav Alföldi, ktorý konštatoval, že za predpokladu 
poctivého trénovania vidí dlhší vývoj družstva a dobré účinkovanie v prvej lige. Na túto 
kvalitnú súťaž ako je prvá liga bude však potrebný širší a dostatočne kvalitný káder 
mužstva.  
 
Konečná tabuľka II.volejbalovej ligy 
 
1. Duslo Šaľa   40 33 7 104:41 73 
2. Inter Bratislava B  40 31 9 106:45 71 
3. ŠK Komjatice  40 21 19 81:73  61 
4. Patrónka Bratislava  40 17 23 68:80  57 
 
Ing.Alexander Magyar držiteľ svetového striebra 
 
 Ing.Alexander Magyar je vzorom pre členov šalianskeho oddielu karatistov, 
ktorým sa už niekoľko rokov venuje. Svojou obetavosťou, zanietenosťou a hlavne 
dosiahnutými športovými výsledkami je veľkým príkladom pre svojich zverencov. 
 Naposledy sa zúčastnil ako člen slovenskej výpravy na Majstrovstvách sveta  v 
talianskom Arezze, ktoré sa konali v dňoch 22. - 24.mája 1997. Naša výprava si 
doniesla z týchto majstrovstiev až 12 medailí z toho 3 zlaté. On si tu v ťažkej konkurencii 
vybojoval striebornú medailu, a to v kata-technike gojur-yu. Toto umiestnenie považuje 
zatiaľ za svoje najlepšie. 
 A.Magyar bol predtým už 6 rokov majstrom Československa i Slovenska (1984 - 
1990). Z jeho zahraničných úspechov možno ešte spomenúť 2.miesto na 
medzinárodných majstrovstvách Poľska v roku 1984 a účasť na Svetovom pohári v roku 
1989 a na Majstrovstvách Európy vo Viedni v roku 1990, kde ešte obsadil len 15. a 
14.miesto. V roku 1995 na Majstrovstvách Európy v Belgicku skončil ako štvrtý. 



 Najlepšie výsledky v tomto športe dosahoval v kategórii kata, čo sú vlastne 
súborné cvičenia jednotlivca. Dobré výsledky však dosahoval aj v kumite, kde bol druhý 
na Majstrovstvách Slovenska a tretí na Čsl.univerziáde v roku 1985. 
 Do Šale sa A.Magyar presťahoval v roku 1991 a od roku 1993 vedie u nás oddiel 
karatistov. V súčasnosti vychováva našu šaliansku karatistickú mlaď, ktorá už začína 
dosahovať úspechy na regionálnej úrovni a mnohí majú predpoklady dotiahnuť to v 
karate ešte ďaleko. 
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Majster republiky v atletike starších žiakov 
 
 Medzi najväčšie prekvapenia Majstrovstiev Slovenska starších žiakov v ľahkej 
atletike, ktoré sa tohto roku uskutočnili v Dubnici patril náš Pavol Kramár, pretekár TJ 
Slovan Duslo Šaľa. Na týchto celoslovenských pretekoch si vybojoval dve medailové 
umiestnenia, keď v hode oštepom vybojoval striebornú medailu a v hode diskom 
dokonca nenašiel premožiteľa a odniesol si prvé miesto - zlatú medailu. 
 Do Dubnice nešiel v pozícii favorita, hoci v hode oštepom  patril v tabuľkách na 2. 
až 3. miesto. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky si výkon ešte zlepšil a hodom 
42,04 metra skončil ako druhý. Napriek tomu, že v hode diskom bol  v sezónnych 
výkonoch iba na 6.mieste v tabuľkách, vo finále hodil svoj osobný rekord 37,54 m, čím 
zaskočil všetkých svojich súperov a získal zlatú medailu. 
 Pavol si medaily zaslúžil nielen za predvedené výkony, ale hlavne za tréningové 
úsilie a zodpovedný prístup k reprezentácii nášho ľahkoatletického oddielu. Za svoj 
úspech vďačí predovšetkým svojmu trénerovi Štefanovi Hošťákovi a Ľahkoatletickému 
oddielu Slovana Duslo Šaľa, ktorý mu umožňoval štarty na pretekoch. 
 V súčasnosti študuje Pavol na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave. 
Od budúceho roku prestúpil medzi dorastencov a zaumienil si nadviazať na úspechy 
známych slovenských predstaviteľov vrhačskej školy Jozefa Laciku a najmä Imricha 
Bugára. Veríme, že svojej skromnosti, ale aj vysokým ambíciám sa s jeho menom 
budeme môcť stretávať pri ľahkoatletickom dianí v budúcnosti častejšie. 
 
Memoriál M.Melicherčíka v cestnom behu 
 
 Šaliansky bežecký spolok v spolupráci s MsO Matice slovenskej a komisiou 
športu a telovýchovy pri Mestskom úrade usporiadali v júni I.ročník Medzinárodného 
Memoriálu Milana Melicherčíka v cestnom behu. Organizátorom Memoriálu sa podarilo 
položiť pevné základy tohto podujatia, ktorým vzdali hold ľahkoatletickému nadšencovi, 
profesorovi tunajšieho gymnázia, ktorému zákerná choroba nedovolila pokračovať v 
nastúpenej ceste. 
 V kategóriách (muži do 40, nad 40 a nad 50 rokov a ženy bez vekového rozdielu) 
súťažilo viac ako 40 pretekárov v uliciach mesta na 3,5 km okruhu na 15 kilometrov. 
 Preteky mali vyrovnanú úroveň a priniesli pre divákov v uliciach mesta hodnotný 
športový zážitok, za ktorým nezaostal ani výkon víťazného M.Jura v kategórii nad 50 
rokov, ako aj výkon 72-ročného Jána Tušku z Komárna, bývalého držiteľa medailí z 
Majstrovstiev Európy veteránov. 
 Najlepším pretekárom odovzdali diplomy, vecné ceny a poháre primátor mesta 



Mgr.Július Morávek, predseda MO Matice slovenskej MUDr. Svetozár Hikkel a 
manželka zosnulého. 
 
Jednotlivé výsledky: 
 
Kategória nad 50 rokov:   
1.Miroslav Jura (Levice)    49,16 min. 
2.Vendelín Krištofiak (Povodie Váhu Šaľa) 53,49 min. 
3.Jozef Sloboda (Trnava)    55,37 min.               
                    
Kategória nad 40 rokov: 
1.Norbert Berky (Prievidza)   50,12 min. 
2.Marián Haluza (Nitra)    52,01 min. 
3.Peter Kypta (B.Bystrica)   53,15 min. 
4.Stanislav Skačan (BS Šaľa)   55,02 min. 
 
Kategória do 40 rokov: 
1.Ján Križák (Skalica)    45,23 min. 
2.Ján Bötcher (N.Zámky)    46,59 min. 
3.Mojmír Lániček (B.Bystrica)   48,51 min. 
4.László Vimmer (DM Pét)   49,28 min. 
 
Kategória žien: 
1.Andrea Bérešová (Bratislava)   54,07 min. 
2.Erika Mártonová (PM Pét)   56,50 min. 
3.Dana Janečková (N.Zámky)   58,07 min. 
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Šalianski voltížni jazdci stále úspešní 
 
 V auguste sa na Slovensku uskutočnili dva preteky Slovenského voltížneho 
pohára v Nitre a Topoľčiankach. 
 16.augusta 1997 sa zišlo 60 pretekárov a Šaľania tu opäť potvrdili svoje kvality a 
takmer vo všetkých súťažiach zvíťazili. V kategórii ženy "A" 1.miesto obsadila Lucia 
Naštická (Časeň),v kategórii muži "A" bol prvý David Jablonský (Časeň),  v kategórii 
muži "B" bol prvý Ladislav Majdlen (Časeň), 2.miesto Daniel Jablonský (Barón) a 
3.miesto Viliam Naštický, všetci z SOUP Šaľa. V kategórii ženy "B" 1.miesto obsadila 
Diana Machová (Barón) a 3.miesto Barbora Naštická (Barón). V kategórii skupín "B" 
obsadilo SOUP Šaľa tiež prvé miesto. 
 O týždeň neskôr na ďalšom kole pretekov v Topoľčiankach sa už zišlo okolo 150 
pretekárov. Aj na týchto pretekoch patrili prvenstvá Šaľanom. V kategórii družstiev "A" 
zvíťazilo SOUP Šaľa pred JK Králiky a TJ Nový Tekov. V našom družstve na koni 
Kapitán cvičili Marek Majdlen, Lucia Naštická, Ladislav Majdlen, Diana Machová, 
Barbora Naštická, Michal Petrovský, Danka Urbanová a Viliam Naštický. 
 Aj v nižšej kategórii "B" zvíťazilo šalianske družstvo pred oddielmi NZ 
Topoľčianky a PP Trenčín. 



 V kategórii jednotlivcov mužov "A" bezpečne zvíťazil David Jablonský, na 
2.mieste skončil Ladislav Majdlen a 3.miesto obsadil Daniel Jablonský, všetci zo SOUP 
Šaľa. 
 V kategórii žien si palmu víťazstva odniesla Lucia Naštická, ktorá je v tejto 
kategórii na čele Slovenského voltížneho pohára. V kategórii mužov zvíťazil Viliam 
Naštický a 3.miesto obsadil Michal Petrovský. 3.miesto v kategórii žien "B" obsadila tiež 
naša Barbora Naštická. Aj v kategórii začiatočníkov sa podarilo vyhrať Šalianke Lenke 
Fialovej. 
 Koncom augusta čakal ešte našich voltižérov aj reprezentačný výjazd na Svetový 
voltížny pohár vo Frenštáte pod Radhoštem. 
 
Úspechy našich v skákaní družstiev 
 
 Po úspešnom vstupe do jazdeckej sezóny pokračovali šalianski jazdci v dobrých 
výkonoch aj v tomto roku. 
 Hlavnou súťažou roka boli už tradične Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali v 
júli na kolbisku bratislavskej Slávie STV. Tu sa už trikrát po sebe podarilo šalianskym 
jazdcom získať titul Majstrov Slovenska v súťaži družstiev. 
 Na dvojkolovom parkúre stupňa "S" (130 cm), získali naši jazdci len 4 trestné 
body: R.Mladý na koni Nova, Ing.Z.Šťastný na koni Herec a MVDr.V.Naštický na koni 
Česáč. Bola to v histórii slovenského jazdectva určite nemalá rarita. 
 MVDr.V.Naštickému sa okrem toho podarilo ešte na koni Limara získať aj 
bronzovú medailu v súťaži pre kone do 8 rokov (v kategórii "B") a Ing.Šťastnému na koni 
Herec 2.miesto v zahajovacom skákaní do 125 cm. 
 4. a 5.októbra 1997 sa na Čiernej Vode pri Bratislave uskutočnili posledné 
preteky pretekárskej sezóny. Zároveň tu boli vyhodnotené aj súťaže pre anjúspešnejšie 
kone za rok 1997 v jednotlivých jazdeckých disciplínach. 
 Na veľmi dobre pripravenom kolbisku sa tu podarilo najmä Ing.Zdenkovi 
Šťastnému zvíťaziť  na koni Herec hneď v dvojfázovom skákaní na 120-130 cm. 
 
282. 
 
V súťaži "S" (130 cm) sa potom umiestnil na koni Limara na piatom a s Hercom na 
6.mieste. 
 V nedeľu v poslednej súťaži v dvojfázovom skákaní (120-130 cm) sa 
Ing.Šťastnému podarilo obsadiť 2.miesto v súťaži o najúspešnejšieho jazdca pretekov. 
 Týmito pretekmi sa skončila pretekárska sezóna, ktorú potom oslávili naši jazdci 
tradičným sviatkom - Hubertom - patrónom všetkých jazdcov. Samotná Hubertova jazda 
- hon na líšku sa uskutočnila v Šali 8.novembra pre dospelých a 12.novembra pre žiakov 
na plážach a v lužných lesoch v medzihrádzovom priestore pri Váhu. 
 
XV.ročník Veľkej ceny Dusla 
Preteky v rýchlostnej kanoistike 
 
 Na rieke Váh v Šali sa uskutočnil dňa 23.augusta 1997 už XV.ročník Veľkej ceny 
Dusla, a.s. v rýchlostnej kanoistike a zároveň aj Maratón Slovenskej republiky na dlhé 
trate. 



 Z poverenia Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky poriadateľom tohto 
podujatia bola Telovýchovná jednota Slovana Duslo Šaľa - oddiel rýchlostnej kanoistiky. 
 Jubilejného XV.ročníka Veľkej ceny Dusla a Maratónu Slovenskej republiky sa 
zúčastnilo vyše 150 pretekárov všetkých vekových kategórii z 15.oddielov z celej 
Slovenskej republiky. 
 Medzi najúspešnejšie oddiely tohto podujatia patrili: 
 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky, ktorý získal 3 prvé miesta, 
 Kajak canoe klub Šamorín so ziskom tiež 3 prvých miest a 
 Kajak kanoe klub Spartak Komárno so ziskom 2 prvých miest. 
 
 Najúspešnejšími pretekármi z nášho domáceho oddielu boli Ladislav Belovič a 
Tomáš Martinek so ziskom 2.miesta a tým aj strieborných medailí na Maratóne 
Slovenskej republiky v disciplíne K2 na 15 kilometrov 13 - 14-ročných žiakov.         
 Toto náročné podujatie nezištne podporilo 21 sponzorov finančnými a vecnými 
darmi, čím tak prispeli k úspešnému priebehu tohto celoslovenského podujatia. 
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Vianočný maratón v aerobiku 
 
 Šalianska palubovka Mestskej športovej haly bola 13.decembra 1997 päť hodín 
vystavená náporu 77 účastníkov ženského pohlavia a jedinému zástupcovi silnejšieho 
pohlavia v maratóne aerobiku. 
 Stretnutie začalo už v sobotu ráno po deviatej hodine. Cvičiteľky fitnescentra 
Perfekt body zo Šale Jana Horňáková, Beata Györödiová a Beata Zabáková začali 
ukážkami cvičenia a striedali sa po 20.minútach. V prvej prestávke sa divákom 
predstavil držiteľ 6.danu v Taek-won-do Yun Nam Gyu z Kórey krátkou zostavou a 
efektným rozbíjaním škridiel a kvádrov. K nemu sa pridali aj ostatní bojovníci tejto školy 
na čele s Vladimírom Machotom z Českej republiky, majstrom Európy a Radkou 
Dlouhou, majsterkou sveta. 
 Potom nasledovala ďalšia hodina aerobiku, ktorú ešte zvládli všetci účastníci. V 
ďalšom prestávkovom vystúpení vystupovali šalianski karatisti pod vedením 
Ing.Alexandra Magyara, viacnásobného majstra ČSSR a Slovenska. 
 Počas tretej hodiny už ubúdali sily cvičeniek a palubovka sa začala prerieďovať. 
Nasledujúce dve prestávky boli už pred početným publikom vyplnené ukážkami 
ázijských bojových umení Kabudo a Aikido predvedené cvičencami bratislavského a 
nitrianskeho oddielu Kobudo. 
 V závere na vyvrcholení maratónu vystúpila na pódium majsterka sveta v 
aerobiku Zora Czoborová z Bratislavy a svojím cvičením rozprúdila krv v žilách aj tým 
najunavenejším cvičenkám a tým, ktoré už vypadli. Pridali sa k nej, aby si zacvičili, aj 
keď už len nesúťažne. 
 Víťazkou maratónu sa nakoniec stala Lívia Žovinová z Leopoldova pred Ildikó 
Soókyovou zo Šale a Ivanou Polákovou z Bratislavy. 
 Porota vyhodnotila aj pätnásť najlepších cvičencov a organizátor maratónu 
PhDr.Milan Alakša odovzdal ceny aj ďalším piatim účastníkom, najmladšej a najstaršej 
účastníčke, najlepšej Šalianke, Miss maratónu a jedinému najlepšiemu mužovi. Okrem 
toho s cenou odišlo aj 15 divákov, ktorých vstupenky boli zlosovateľné. 



 Porotu tvorili PhDr.Ľudovít Major (vydavateľ a šéfredaktor časopisu Muscle and 
Fitness), Jana Kolníková-Bieliková (Slov.zväz aerobiku), Petra Juhászová (rozhodkyňa 
aerobiku), Paed.Dr.Mária Švecová (vicemajsterka sveta v aerobiku), Mgr.Gabriela 
Vargová (Fitnesscentrum Perfect-Body Šaľa) a Mgr.Július Viršík (programový riaditeľ 
Rádia Koliba). 
 Vianočný aerobikový maratón bol vianočným nielen  časom svojho konania, ale aj 
šľachetným činom organizátorov. Výťažok z akcie putoval spolu s príspevkami firmy 
Demo-Jozef Benčík zo Šale a Rokos, s.r.o.Bratislava, Július Borza a Slavomír Nožička 
na zakúpenie vianočného darčeka Ústavu pre postihnuté deti v Šali. Bol to suchý bazén 
s loptičkami, ktorý vo finále akcie odovzdali vedúcej zariadenia pani Šimkovej. 
 Vďaka bola vyslovená za podporu tejto akcie Františkovi Vangelovi, majiteľovi 
šalianskej firmy Andrea-Shop, generálnemu reklamnému partnerovi maratónu ako aj 
primátorovi mesta Mgr.Júliusovi Morávkovi a 59.firmám a organizáciám bez ktorých by 
sa táto náročná akcia nebola mohla uskutočniť. 
 O veľmi dobrú propagáciu akcie sa postarali časopis Muscle Fitness, Rádio 
Koliba, časopis CD Tip a regionálne časopisy Slovo Šaľanov a Súkromný podnikateľ. 
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Počasie v roku 1997 
 
Z hľadiska počasia bol rok 1997 bez výrazných výkyvov v jednotlivých zložkách 
pozorovaných meteorologických javov. Z tohto rámca sa vymyká jedine nezvyklé 
zvýšenie hladiny rieky Váh, ktoré nastalo v dôsledku výdatných zrážok na celom území 
Slovenska v júli tohto roku. 
 
Teploty 
V zimnom období, hneď od 1.januára, sme zaznamenali výdatné sneženie a vzniklá 
súvislá snehová pokrývka vydržala až do 9.februára. Najnižšia teplota bola 
zaznamenaná 27.januára, kedy bolo nameraných -13°C a po druhý raz klesol teplomer 
na -10,7°C 3.februára 1997. Január bol v tomto roku najchladnejším mesiacom s 
najnižšou priemernou teplotou -2,6°C. Jar prichádzala len veľmi pomaly a neskoré 
mrazy sa vyskytli dosť často aj v apríli, kedy napr.9.apríla bola zaznamenaná teplota -
5,8°C, 14.apríla -6,8°C a posledný mráz bol zaznamenaný 24.apríla, kedy zaznamenali 
ešte -4°C. Prvé jesenné mrazy sa dostavili 14.októbra, kedy bol aj prvý mráz -0,4°C a 
potom 17.októbra bolo už -2,2°C. V dňoch od 20. do 30.októbra vydržal ešte celodenný 
mráz, ale potom sa začalo otepľovať a 8.novembra dosiahla teplota vzduchu dokonca 
až +20°C. Prvý krát snežilo 18. a 22.novembra, ale snehová pokrývka sa neudržala. 
December bol pomerne teplým mesiacom, iba v dňoch 15. - 19.decembra nastalo 
nakrátko ochladenie s teplotami -6°C až -7°C. 
 Najvyššia priemerná denná teplota 25,6°C bola nameraná 4.júla a potom 
28.augusta, kedy bolo 23,7°C. Vôbec najvyššia nameraná teplota bola však už 29.júna, 
a to 35,4°C a 4.júla 32,3°C. Tropické teploty nd 30°C boli namerané už 15.mája (30,6°C) 
a potom v dňoch 4.júla (32,3°C), 15 augusta (31,7°C), 21 augusta (30,5°C), 22.augusta 
(30,4°C), 23 augusta (30,0°C). Najteplejším mesiacom bol august s priemernou 
mesačnou teplotou 20,5°C. 
 



Zrážky 
V celoročných súčtoch (I.-XII.mesiac) napadnutých zrážok bol rok 1997 blízky 
dlhoročnému priemeru. Rozdiel medzi Šaľou a Žihárcom bol však dosť nápadný, lebo vo 
vegetačnom období (IV.-IX.mesiac) napršalo v Žihárci 480,0 mm, kým v Šali len 314,3 
mm a v hydrologickom roku (XI.-X.) napadlo v Žihárci až 748,0 mm, zatiaľ v Šali len 
448,9 mm, teda o 299,1 mm menej. Celoročné množstvo zrážok v kalendárnom roku (I.-
XII.mesiac) však už nevykazoval tak veľký rozdiel, lebo v Žihárci napadlo spolu 559,4 
mm a v Šali 511,2 (len o 48,2 mm menej). 
 
Slnečný svit 
Úhrnný celoročný slnečný svit 1995,8 hodín zodpovedal v tomto roku dlhoročným 
nameraným hodnotám. O niečo nižšie hodnoty vykazoval v daždivých letných 
mesiacoch v júni až auguste, kým v septembri prekročil doterajší priemer. 
 Uvedené zistenia o počasí sú chronologicky spracované v tabulkách na ďalšej 
strane. Údaje sú použité z pozorovaní na meteorologickej stanici SHMÚ v Žiharci a chod 
zrážok aj z pozorovania na dvore Roľ.družstva Šaľa na osade Hetmín. 
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Ročný chod zrážok, teploty a slnečného svitu v kal.roku 1997 meraný na pozorovacej 
stanici SHMÚ v Žihárci 
 
mesiac  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
 XI. XII. Rok 
zrážky  16,9 14,2 20,8 35,5 56,4 70,5 117,0 58,1 33,0 21,1 94,1
 21,8 559,4 mm 
teplota  -2,6 2,0 5,0 7,7 16,4 18,9 19,1 20,5 15,1 7,6
 5,1 2,1 9,7°C 
slnečný svit  17,6 117,3 176,1 210,1 269,7 224,7 206,8 269,2 258,1 165,3
 54,4 26,5 1995,8 hod. 
 
Ročný chod zrážok v kal.roku 1997 meraný na hosp.dvore v Hetmíni 
 
mesiac  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
 XI. XII. Rok 
zrážky  12,4 26,2 15,5 31,8 41,2 59,2 96,7 63,1 22,3 23,3 100,9
 18,6 511,2 mm 
 
Priemerná teplota vzduchu v °C  za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac)
 16,2°C 
      za hydrologický rok (XI.-X.mesiac) 8,7°C 
      za kalendárny rok  (I.-XII.mesiac)
 9,7°C 
 
Množstvo zrážok v mm   za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac)
 480,0 mm v Šali 314,3 mm   
      za hydrologický rok (XI.-X.mesiac) 748,0 



mm  448,9 mm 
      za kalendárny rok  (I.-XII.mesiac)
 559,4 mm  511,2 mm 
 
Slnečný svit v hodinách   za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac)
 1254,0 hod.  
      za hydrologický rok (XI.-X.mesiac) 1712,3 
hod. 
      za kalendárny rok  (I.-XII.mesiac)
 1995,8 hod. 
 
Automatická pozorovacia stanica SHMÚ, ktorá v Šali fungovala v minulých rokoch za 
kaštieľom, bola koncom roka 1996 zrušená, preto pre tento rok už doteraz sledované 
údaje nemôžme uvádzať. 
 
Niektoré údaje z fenologických pozorovaní 
Začiatok jarných poľných prác: 
 Začiatok siatia: jačmeň jarný  28.február 
    cukrová repa 13.marca 
    po vymrznutí 23.marca 
    kukurica  23.apríla 
 Zber úrody:  pšenica ozimná 15.júla 
    jačmeň jarný  15.júla 
    kukurica  10.októbra 
    cukrová repa 15.októbra 
Priemerné hektárové výnosy: 
    pšenica ozimná 6,05 t 
    jačmeň jarný  4,5 t 
    cukrová repa 42,0 t 
    kukurica  6,5 t 
 
Živelné pohromy sa vo väčšom rozsahu v tomto roku nevyskytli. K menším stratám 
došlo po rozvodnení Váhu v medzihrádzovom priestore, kde na ploche cca.10 ha došlo 
k poškodeniu plodín. Neskoré jarné mrazy poškodili vysiatu cukrovku, ktorá sa musela 
po druhý raz vysievať. Značné škody však zapríčinili zimné a jarné mrazy vo všetkých 
troch viniciach, kde bola len minimálna úroda. 
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Mimoriadne udalosti 
 
Požiarnici museli zakročiť na Sídlisku vo Veči, na ulici Hollého č.12.   
      24.apríla 1997 večer o pol ôsmej ohlásili na šaliansku požiarnu stanicu požiar na 
večianskom sídlisku. Na prvý pohľad to vyzeralo hrôzostrašne, nakoľko hustý dym sa 
valil z okien piateho a šiesteho poschodia. Neskôr však zistili, že ohnisko požiaru bolo v 
suteréne, kde horela plocha asi štyroch štvorcových metrov a dym unikal hore preto, že 
nájomníci si tu odvetrávali byty a vznikol tak akýsi komín, ktorým sa valil dym až do 



vyšších poschodí. Vysokou sálavou teplotou sa roztopil aj ventil na plynovom potrubí v 
suteréne, čo mohlo spôsobiť aj výbuch plynu, ku ktorému však našťastie nedošlo. 
 Požiar bol a pomocou privolanej pomoci požiarnikov z Dusla a z Galanty úplne 
zlikvidovaný asi za jednu hodinu. Polícia po vyšetrení zistila páchateľa požiaru. 
Nezdravým javom však bolo, že mnohí obyvatelia domu a okolia, najmä však deti, 
sťažovali svojou prítomnosťou prácu požiarnikov, pričom nepomohla tu ani prítomnosť 
mestskej a štátnej polície. 
 Požiar nakoniec skončil bez tragédie a veľkých hmotných škôd. 
    
Požiar v nákupnom stredisku Olympia. 
 Šalianskych požiarnikov vyburcoval v noci zo 14. na 15.októbra 1997 oheň v 
nákupnom stredisku Olympia na Námestí A.Dubčeka. Požiar spôsobil neznámy 
páchateľ, ktorý najprv rozbil sklený výklad a potom doň vhodil fľašu s horľavinou, ktorú 
zapálil. Následkom vzniklého požiaru popadali na práčky a chladničky stropy. Ohnivé 
jazyky v predajni Tibi-Elektro Praga Centrum a vo vedľajších športových potrebách 
patriacich súkromným podnikateľom spôsobili škodu 2,8 milióna korún. Požiar tu zničil 
bielu techniku: práčky, chladničky, mrazničky a rôzne elektrospotrebiče, audio a 
videotechniku. 
 Neostala však pred nimi ušetrená ani susedná predajňa potravín MIX, patriaca 
SD Jednota. Družstvo malo v predajni tovar za 1,7 milióna korún, ktorý sa preniknutým 
plynom a sadzami znehodnotil. Značné škody vznikli aj na samotnej budove a zariadení 
miestností nákupného strediska Olympia, ktorá je takisto majetkom Jednoty. 
 Požiar sa našťastie zaobišiel bez obetí na zdraví a životoch ľudí. 
 
Dopravná nehodovosť v Šali v roku 1997 
Podľa evidencie Dopravného inšpektorátu bola dopravná nehodovosť v Šali nasledovná: 
 Počet všetkých evidovaných dopravných nehôd bol v roku 1997  
 271 
 Počet usmrtených osôb, pri dopravných nehodách bol    
 2 
 Počet ťažko zranených osôb        
 14 
 Počet ľahko zranených osôb        
 78 
 Vzniklé hmotné škody pri týchto dopravných nehodách    
 10.932.700,-Sk 
Príčinami týchto nehôd boli najviac vodiči motorových vozidiel (223 prípadov), najmä 
osobných automobilov (172 prípadov), pri nedodržiavaní základných povinností (87 
prípadov) a spôsobu jazdy (77 prípadov) 
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Dve júlové povodňové vlny na Váhu 
 
 Výdatné dažde v júli 1997 na celom území Slovenska a susednej Moravy 
spôsobili značné zvýšenie hladín našich riek. Aj u nás v Šali napadlo v dňoch 5.-8. júla 
73 mm a 18.a 19.júla ešte ďalších 34 mm dažďa. Väčšie množstvo vlahy však napadlo v 



horských oblastiach, čo spôsobilo naplnenie väčšiny vodných nádrží na Váhu a značné 
zvýšenie hladiny vody aj na našom úseku toku. Druhé nebezpečenstvo hrozilo zdutím 
Dunaja, ktorý už neprijímal príval vážskej vody. 
 Aktivita tretieho povodňového stupňa nastala na našom úseku rieky po prvý raz o 
dňoch 9. až 14.júla a po druhý krát pre úsek Vlčany - Neded od 21. do 24.júla do 
6.hodiny rannej. Prietok na vodnom diele Kráľová bol dňa 10.júla 1550 metrov kubických 
za sekundu, pričom najvyšší doteraz nameraný prietok do vodného diela bol 2.160 
metrov kubických v roku 1965. Priemerný prietok v Šali je pritom len 152,6 metrov 
kubických za sekundu. Výška hladiny pod cestným mostom dosahovala 10.júla 821 cm. 
Prvý stupeň povodňovej aktivity nastáva už pri výške hladiny 550 cm, druhý stupeň pri 
650 cm a tretí stupeň pri 800 cm. V roku 1960 bol najvyšší stav hladiny 885 cm pri 
prietoku 1825 metrov kubických za sekundu. 
 Voda kulminovala 10.júla 1997 o 16.hodine, keď prietok 1550 kubíkov za 
sekundu bol 56 násobne väčší ako priemerný ročný prietok 152,6 kubíkov. Potom 
23.júla sa prietok znovu zvyšoval  ale už "len" na 818 kubíkov, a to bolo ráno medzi 
jednou a druhou hodinou.  
 Prijali sa patričné opatrenia. V pohotovosti boli všetky hliadkové čaty rozostavané 
na násypoch a sledovala sa hladina Váhu a priepustnosť hrádzí. 
 Voda sa rozliala až ku hrádzam a zatopila tunajšie lužné lesy, ale aj tu obrábané 
poľnohospodárske pozemky a záhradkové osady v medzihrádzovom priestore. Pre 
lužné lesy to bolo normálne, ba i potrebné, ale úroda na poliach a v záhradkách v 
medzihrádzovom priestore bola úplne zatopená a zničená. 
 Na Vodnom diele Kráľová prišlo aj k poruche na provizórnom hradení, ktorá však 
nezvýšila povodňový stav pod vodným dielom. Porucha tu vznikla pri prepúšťaní 
povodňových vôd cez plavebnú komoru, ktorá je v čase povodňovej aktivity vo funkcii 
piateho haťového poľa. 
 Pretrhnutie hrádzí síce nikde nehrozilo, skôr došlo k menším priesakom na päte 
hrádze medzi Trnovcom a Selicami, kde boli navezené vrecia s pieskom a tým sa 
hrádze dostatočne spevnili. 
 Najväčšie škody spôsobila povodeň pondelok 14.júla o 5.hodine ráno na stavbe 
Vodného diela Selice. Voda tu vtedy stále stúpala, vbehla do nedokončenej plavebnej 
komory, lomcovala roztvorenými železnými vrátami a hrala sa ďalej do nedokončených 
priestorov na dolnej rejde. S vypätím všetkých síl a techniky sa stavbárom podarilo obe 
krídla vrát zafixovať lanami ku brehom. Besniaca voda tu pred očami stavbárov 
pochovávala dve hydraulické skrine, ktoré tu mizli pred zrakom stavbárov. Celé kmene 
stromov búšili do stavby 
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a kopili sa pri vrátach. Obrovský tlak vody si tu pohral so 150 centimetrov širokým 
betónovým múrom a potlačil ho nabok o 25 centimetrov. Aj oceľové zvodidlové steny 
boli pokrivené a posunuli sa. Zatopená bola aj stavba malej vodnej elektrárne, elektrické 
inštalácie, rozvodné skrine, trubková sieť hydrauliky a zanesené boli potrubia rozvodov 
a hydraulické valce ako aj ďalšie citlivé časti, kam prenikol piesok. Ešte dobre, že v časti 
elektrárne neboli ešte inštalované dve turbiny na inštalovaný výkon 2,5 milióna kWh za 
rok. 
 Termín odovzdania stavby do užívania nadobro odplával a dobehne sa 



pravdepodobne až v máji 1998. Celkové škody zapríčinené povodňou v júli 1997 boli na 
vodnom diele Selice odhadnuté až na 23 miliónov Sk. 
 Na odstraňovaní škôd mohli stavbári priehrady začať pracovať až od 15.augusta 
1997, kedy už poklesla hladina toku. V prvej fáze prác sa musela vyčerpať voda zo 
stavebnej jamy. Potom sa v septembri začalo s odstránením poškodeného oporného 
múru dolného zhlavia, ako aj oceľových zvodidlových stien. V októbri sa prikročilo k 
vybudovaniu 31 m dlhého betónového múru, ktoré sa ukončilo v novembri. Súčasne sa 
vykonalo aj vyčistenie plavebnej komory od nánosu a vybudovala sa nová tepelná 
izolácia a celá nová elektrická inštalácia. 
 Dňa 12.decembra 1997 sa mohlo potom znova zatopiť celé obnovené vodné 
dielo. K osadeniu vodných turbín však ešte nedošlo, lebo tieto do konca roka neboli 
výrobcom dodané. 
 S úplným ukončením stavby priehrady sa počíta až v máji 1998. 
 Vážna bola povodňová situácia aj na čerpacom objekte IV. Dusla, kde dosiahla 
hladina vody 9,7 m v sacej nádrži a preto sa tento objekt musel 10.júla odstaviť. V 
prevádzke ostal len čerpací objekt I. s možnosťou regulácie hladiny vody v sacej nádrži. 
Počas III.stupňa povodňovej aktivity museli byť na objekte zabezpečené služby 
technických pracovníkov po dobu 24 hodín. Priesaky vody do suterénu rozvodne boli 
stále odčerpávané, dodávka vody po podniku bola však zabezpečená bez prerušenia. 
 Na vodohospodárskych zariadeniach odkalísk v Amerike hrozilo nebezpečie 
vplyvom prúdenia vôd, ktoré mohlo zapríčiniť vymývanie a podmáčanie telesa hrádze z 
oboch strán. Najmä na odkalisku Amerika I. bolo najväčšie riziko, lebo sem sú zaústené 
všetky odpadové vody z produkcie podniku. Preto sa tu prikročilo k uzavretiu vypúšťania 
odpadových vôd z odkaliska do rieky. V noci 11.júla sa rozhodlo o prisypaní hrádze 
zeminou v najrizikovanejších miestach, zúženia hrádze. V sobotu 12.júla však poklesla 
hladina vody a mohlo sa opäť začať s vypúšťaním odpadových vôd do Váhu. 
 Stúpnutím hladiny rieky hrozil aj spätný nátok vážskej vody cez výstupný objekt 
rybníka za obcou Trnovec nad Váhom a rozsiahle zaliatie priestoru odkaliska Amerika II. 
a následne aj časti samotnej obce. Včasným opatrením uzatvorenia výtoku z rybníka 
však aj tu sa podarilo zamedziť vzniku havarijnej situácie a materiálnym škodám. 
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Úvodom do roku 1998 
 
 Rok 1998 bol mimoriadne bohatý na významné politické, hospodárske, ako aj 
kultúrne a športové udalosti. Bol posledným rokom uplynulého volebného obdobia a 
vyznačoval sa intenzívnou prípravou na nastávajúce voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky ako aj na komunálne voľby v našom meste. Mesto preto podrobne vyhodnotilo 
svoju činnosť za uplynulé obdobie a v rámci predvolebnej kampane posúdilo aj úroveň 
plnenia svojho programu vytýčeného v roku 1995 v schválenej koncepcii rozvoja mesta. 
 Aj v tomto roku sa v živote nášho mesta mnoho zmenilo, pribudli nové objekty, 
stavby, obchody a organizovali sa mnohé podujatia a rôzne akcie, ktoré mali urobiť náš 
život bohatším  a lepším. Pri tejto činnosti hral rozhodujúcu úlohu ľudský faktor a 
samozrejme aj ekonomické možnosti. Pravda nie vždy bolo možné s týmito faktami 
vysloviť plnú spokojnosť. 
 Mesto si aj pre tento rok stanovilo priority, z ktorých bola rozhodujúca časť 
zabezpečená. V popredí boli najdôležitejšie ekologické stavby, riešenie bytovej 
výstavby, rozvoj obchodu a služieb, ako aj postupná rekonštrukcia centra mesta, 
riešenie domova pre starších občanov a zriadenie azylového domu.  
 Pozitívne možno hodnotiť rozvoj mnohých šalianskych firiem, ako aj 
zabezpečenie chodu okresných inštitúcií. Na zabezpečovaní investičnej činnosti sa 
okrem mesta v značnej miere podielali aj ďalšie podnikateľské subjekty, inštitúcie a 
organizácie. Podstatná časť kapitálových výdavkov mesta bola určená ekologickým 
stavbám, ktoré tvoria prioritu mesta a ktoré boli podmienkou pre ďalší rozvoj mesta. I 
keď nie sú tieto stavby navonok vizualizované, sú však pritom pre chod mesta 
mimoriadne dôležité (čistiareň odpadových vôd, kanalizácia, plynofikácia, cesty a iné). 
Ich realizácia je základom pre ďalšiu bytovú výstavbu, obchodnú sieť, rekonštrukciu 
stavieb, budovanie nových trafostaníc, verejného osvetlenia a pod. 



 Dôležitou súčasťou života mesta bola aj široká paleta kultúrno-spoločenských 
podujatí. Tieto boli poriadané v súčinnosti mesta, Kultúrno-spoločenskej organizácie ako 
aj ďalších inštitúcií a organizácií pôsobiacich v meste. Potešiteľným faktorom bolo, že 
mesto malo dostatok možností, priestorov a zariadení na rozvoj kultúry a športu. 
Občania mesta mali možnosť aj v tomto roku vzhliadnuť desiatky kvalitných kultúrnych 
vystúpení domácich a zahraničných súborov a jednotlivcov. Naďalej úspešne 
vystupovali naše divadelné, umelecké a folklórne súbory, a to nielen v Šali, ale aj v 
družobných mestách a na rôznych súťažiach a výstavách doma i v zahraničí. Rovnako 
úspešne prebiehala aj telovýchovná a športová činnosť, kde sa aj v tomto roku 
zopakovali vynikajúce výsledky našich klubov a jednotlivcov v krajských, celoštátnych i 
medzinárodných súpereniach. 
 V ročníku 1998 tejto kroniky som sa snažil vystihnúť tie najdôležitejšie udalosti v 
našom meste, ktoré charakterizovali jednotlivé oblasti nášho života v roku 1998. 
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Plnenie programu koncepcie rozvoja mesta 
 
 Po uplynutí roka 1998 mohlo hodnotiť plnenie programu Koncepcie rozvoja 
jednotlivých oblastí života mesta, ktoré si vytýčilo na obdobie rokov 1994-1998. V 
predchádzajúcich rokoch sme plnenie tohto programu postupne uvádzali aj na stranách 
našej kroniky. Ako plnilo mesto tento program v tomto poslednom roku, uvedieme 
stručne v nasledujúcich kapitolách. 
 V roku 1998  bol Mestským zastupiteľstvom schválený urbanistický projekt 
obytnej zóny Orechová II a na jeho základe sa spracovala projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie na inžinierske siete, komunikácie a spevnené plochy. Výstavba sa 
tu bude uskutočňovať etapovite a celý objekt má hodnotove predstavovať cca.25 
miliónov Sk (viď podrobnejšie aj na strane 298 tejto kroniky.) 
 V oblasti územného rozvoja mesto odsúhlasilo budovanie areálu spoločnosti 
ProCs s.r.o. Šaľa do časti parku na križovatke Vlčanská a Dolná. Žiaľ po výstavbe 
garáží táto spoločnosť nakoniec v ďalšej výstavbe nepokračovala, čo vyvolalo 
znepokojenie obyvateľov, ktorí už pôvodne so zámerom umiestnenia tohto areálu v 
parku nesúhlasili.  
 V rámci investičného rozvoja sa v tomto roku uskutočnila rekonštrukcia 
komunikácie na ulici Priemyselnej a oprava zhotovením asfaltového povrchu na 
spájajúcom úseku ulíc Váhová s Nábrežnou (pod cestným mostom) a na celej ulici 
Nábrežnej. 
 Pripravil sa aj projekt realizácie obslužnej komunikácie, ktorá má spájať paralelne 
s ulicou Hlavnou ulicu Štúrovu a Kráľovskú. 
 V máji  tohto roku bola ukončená prvá etapa stavby Čistiarne odpadových vôd, 
ktorá sa do konca tohto roku uviedla do skúšobnej prevádzky. Týmto bola ukončená 
realizácia výtlaku z čistiarne do Váhu a odľahčenie kanálu Görse, kde boli odpadové 
vody doteraz odvádzané. Bola to rozhodujúca stavba pre rozvoj mesta, ktorej náklady 
prevýšili 34 mil.Sk. 
 V budovaní kanalizácie ulíc sa ukončil posledný úsek výstavby kanalizácie na 
ulici Dóžovej do Veči, ktorá vedie cez záhradkársku osadu po centrálnu kotolňu. 
 V novej obytnej zóne Orechová ul. II. sa v tomto roku postavila nová trafostanica 



s nízkonapäťovým rozvodom a začala tu výstavba 19 rodinných domov. 
 Výrazné zlepšenie vzhľadu mesta nastalo v centrálnej mestskej zóne na strane 
od Budovateľskej ulice k súsošiu sv.Trojice. Bola to prvá etapa budovania pešej zóny, 
ktorá značne skrášlila najfrekventovanejšiu ulicu nášho mesta. Okrem vhodnej 
povrchovej úpravy prispelo tu aj nové efektné osvetlenie celej zóny, ako aj súsošia 
sv.Trojice a priečelia kostola. 
 V tomto roku sa vyriešil aj zložitý a náročný problém skládky komunálneho 
odpadu mesta. Bol vybudovaný a uvedený do prevádzky medzisklad komunálneho 
odpadu v Šali-Veči v areáli kotolne CK-34, čím sa podstatne zlepšili podmienky vývozu 
komunálneho odpadu z celého mesta. 
 V oblasti ochrany ovzdušia došlo na území mesta k zníženiu prašného spádu od 
roku 1987 cca o polovicu (z 1000 kg/ha na 548 kg/ha) a v rámci toho aj k zníženiu 
anorganickej zložky prašného spádu vďaka splynofikovaniu komunálnych kotolní v 
meste. 
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 V rámci vytvárania komplexného a funkčného informačného systému bola pre 
intravilán a extravilán mesta zhotovená digitálna katastrálna mapa s polohopisom celej 
Šale a Veče. 
 V rámci údržby kultúrnych a sakrálnych pamiatok bola uskutočnená rekonštrukcia 
sochy sv.Vendelína na Vlčianskej ulici a pamiatky zasvätenej Sedembolestnej Panne 
Márii v zelenom páse pri ceste za Šaľou smerom na Vlčany. 
 Naďalej však pretrvávali už vleklé nedostatky, s ktorými bolo potrebné naďalej 
bojovať. Bola to najmä sťažená údržba čistoty mesta (špina na sídliskách, pomaľovanie 
stien a ohrád) a poškodzovanie zelených plôch a budov. 
 
 Okrem výstavby zabezpečovanej mestom sa na území mesta vybudovali ďalšie 
významné stavby financované inými subjektami.                 
 V tomto roku započala už dávno očakávaná rekonštrukcia a rozšírenie 
železničnej stanice, vybudovali sa tenisové kurty tenisového klubu Salus na obytnej 
zóne Orechová II. Na pešej zóne vyrástla novostavba obchodného strediska Andrea 
shop a na druhej strane ulice novostavba Slovenskej poisťovne a niekoľko rozšírených 
predajní na pešej zóne. Na Hlavnej ulici sa zrekonštruovali dva objekty Allba a Speko, 
čím sa a na tejto strane Hlavnej ulice výrazne začal zlepšovať vzhľad centra mesta. Za 
Olympiou sa dokončila stavba novootvoreného nábytkového obchodu Kings. 
 V priemyselnej zóne za železničnou traťou vybudovala firma Sigmatech, s.r.o. 
nový veľký sklad hutného materiálu aj s peknou úpravou verejného priestranstva pred 
objektom. 
 Odomknutím dolného Váhu boli pre Duslo, a.s.vytvorené podmienky lacnej 
prepravy produktov lodnou dopravou z prístavu pod cestným mostom. Zároveň sa 
otvorili aj lepšie podmienky pre rekreáciu a vodné športy na rieke Váh.  
 Na frekventovaných uliciach a sídliskách boli otvorené desiatky nových predajní a 
služieb a na železničnej stanici prevádzka na zabezpečenie výkupu, triedenia  a úpravy 
kovového odpadu od občanov a organizácii. Napriek rozvoju obchodnej siete a rôznych 
prevádzok sa javí ešte stále potreba zriadenia niektorých chýbajúcich prevádzok a 
služieb, čo možno dosiahnuť hlavne uprednostňovaním podnikateľských aktivít. 



 V oblasti kultúry boli uskutočnené spomienky na významné výročia pripadajúce 
na tento rok. Boli to 885.výročie prvej písomnej zmienky o Veči, 30.výročie založenia 
Centra voľného času, 25.výročie otvorenia Mestského domu kultúry, 400.výročie 
jezuitského kolégia, významných osobností mesta a medzinárodná konferencia  k 
dejinám školstva v Šali. 
 Bohatý program mala aj Kultúrno-spoločenská organizácia mesta v organizovaní 
záujmovo-umeleckej činnosti rôznych súborov a krúžkov a pravidelným vydávaním 
mesačníkov a kultúrnikov. K propagácii akcií vhodne prispievali aj miestne časopisy 
Slovo Šaľanov a Šalianske noviny ako aj Šaliansky týždenník v spolupráci s Mestským 
úradom. 
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Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.1998 
 
Príjmy 
 
Daňové príjmy       Plán 1998 
 Plnenie 1998  % čerpania 
1. Daň z príjmov FO      25.900 tis.Sk 23.854 tis.Sk 92% 
2. Daň z príjmov PO      8.000   6.832 
  85% 
3. Daň z nehnuteľností      10.700  10.257
  96% 
4. Miestne poplatky      3.314   2.748  
 83% 
5. Cestná daň       1.900   1.997 
  105% 
6. Nedaňové príjmy      100   94  
 94% 
7. Nájomné z pozemkov      952   1.003 
  105% 
8. Správne poplatky      2.400   3.077  
 128%    
9. Poplatky za uloženie odpadu     1.150   1.149 
  100% 
10. Príjem z predaja základných kapitálových aktivít 26.822  26.331 
 98% 
 Iné príjmy       7.820   7.533 
  96% 
 Vlastné príjmy spolu     101.223  98.346
  97% 
 
 Prijaté úvery       3.500   3.500 
  100 
 Dotácie       7.374   3.377 
  46 



 
 Príjmy spolu      112.097 tis.Sk 105.223 
tis.Sk 94% 
 
Výdavky 
 
Neinvestičné výdavky      Plán 1998 
 Plnenie 1998  % čerpania 
1. Kultúra        657 tis.Sk  635 
tis.Sk  97% 
2. Vodné hospodárstvo      550   539 
  98 
3. Údržba miestnych komunikácií    2.040   2.039  
 100 
4. Mestská polícia       5.773   5.764 
  100 
5. Požiarna ochrana      70   69  
 100 
6. Školenia        65   62 
  95 
7. Príspevkové organizácie     7.450   7.450 
  100 
8. Sociálne výpomoci      438   430 
  98 
9. Komunálne činnosti      14.290  14.224
  100 
10. Odmeny poslancom      650   627 
  96 
11. Životné prostredie      700   619 
  88 
12. Mestský úrad       12.044  11.491
  95 
13. Prevádzka COV      2.554   2.357  
 92 
14. Výstavba miest a obcí     2.580   1.519  
 59 
15. Úroky        3.209   3.217 
  100 
16. Príspevky pre FO a PO     200   200 
  100 
17. Ostatné výdavky      2.060   2.188 
  106 
  
 Neinvestičné výdavky spolu    55.330  53.430
  97 
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Kapitálové výdavky 
1. Trafostanica - Orechová ul.II. Šaľa    4.940 tis.Sk  4.244 
tis.Sk  86% 
2. Kanalizácia Veča      4.930   4.901  
 99 
3. Čistiareň odpadových vôd Šaľa    5.910   3.647  
 62 
4. Centrálna mestská zóna - Pešia zóna Hlavná ulica 3.620   3.546  
 98 
5. Kanalizácia - Dóžova ulica     1.900   2.259 
  119 
6. Vodovod - Budovateľská ulica    385   386  
 100 
7. Dom smútku - cintorín Šaľa - Veča    500   500 
  100 
8. Trafostanica ul.Hlavná Šaľa     300   300 
  100 
9. Projektové práce      1.395   1.378  
 99 
10. Inžinierske siete - Orechová ulica    380   380 
  100 
11. Rekonštrukcia komunikácií     1000   985 
  99 
12. MIS        440   434 
  99 
13. Dom dôchodcov      8.000   429  
 5 
14. Nákup investícií      50   46  
 66 
15. STL plynofikácia Centrálnej kotolne CK 34  3.500   0  
 0 
16. Polyfunkčné trhovisko - svetlík    165   165 
  100 
17. Finančné investície      200   200 
  100 
18. Pešia zóna pre Okresný úrad Šaľa    600   1.264 
  211 
19. Autobusová zastávka na ul.Pázmáňa   200   182 
  91 
20. Inžinierske siete za Olympiou - 59 b.j.ul.Hlavná  3.303   1.813 
  55 
 
 Kapitálové výdavky spolu    47.718  27.059 
 65 
 
  Celkové výdavky spolu     97.098 tis.Sk 



  Celkové príjmy spolu     105.223 tis.Sk 
  Rozdiel       - 8.125 tis.Sk 
 
Stav obyvateľov mesta Šaľa k 31.12.1998 
Počiatočný stav k 31.12.1997  25.439 
V roku 1998 bol počet 
 narodených    237 
 prisťahovaných   476 
 prírastok    713 
V roku 1998 bol počet 
 zomrelých    140 
 odsťahovaných   655 
 úbytok    795 
Úbytok za rok 1998   -82 
Stav obyvateľstva k 31.12.1998  25.357 
 
V roku 1998 bol po prvý raz zaznamenaný úbytok obyvateľov nášho mesta o 82 osôb 
oproti predchádzajúceho roku. Úbytok obyvateľov bol spôsobený odsťahovaním 655 
obyvateľov, čo bolo za posledných 10 rokov najviac odsťahovaných občanov z nášho 
mesta. 
 
298. 
 
Výstavba bytov a domov bude pokračovať 
 
 Programové vyhlásenie vlády, ktoré prerokoval parlament Slovenskej republiky 
sa týkajú aj výstavby bytov. Boli vytvorené legislatívne a ekonomické podmienky, ktoré 
majú pomáhať žiadateľom o byty najmä prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja 
bývania, hypotekárneho úverovania a programami bývania. 
 Po dokončení inžinierskych sietí sa aj v našom meste začala v auguste 1998 prvá 
etapa výstavby polyfunkčných domov. Do októbra budúceho roku sa má ukončiť na 
priestranstve za Olympiou na Hlavnej ulici 59 bytov na kľúč a 1200 štvorcových metrov 
komerčných plôch. Domy budú atypické a budú mať vysokú estetickú a urbanistickú 
úroveň. Autorom projektu, investorom a dodávateľom stavby je trnavská spoločnosť 
Investprojekt. Stavebne bola už ukončená výstavba technickej infraštruktúry, ktorú 
financovala táto firma. Z celkovej hodnoty necelých 10 mil.Sk Mestský úrad doteraz 
uhradil len 1 milión 800 tisíc Sk. 
 V druhej etape, ktorá sa začne už na budúci rok sa uvažuje s rovnakým počtom 
bytov a komerčných plôch ako v predchádzajúcej etape výstavby. 
 Naďalej pretrváva v Šali aj záujem stavať rodinné domy. V súčasnosti je 
zaregistrovaných 110 budúcich stavebníkov. Mesto pripravuje pre nich pozemky v 
územnom celku Orechová II. Tento obytný celok je v návrhu zameraný hlavne na 
vytvorenie podmienok individuálnej bytovej výstavby, občianskej vybavenosti (obchody, 
služby, parkovanie, garáže) a podnikateľských aktivít. Návrh rieši vybavenosť tohto 
územia potrebnými inžinierskymi sieťami s možnosťou napojenia objektov na verejné 
rozvody vody, plynu, elektrickej energie a kanalizácie s napojením na miestnu 
komunikačnú sieť. 



 Predpokladaný počet nových bytových jednotiek vo dvoch obytných domoch s 3-
4 podlažnosťou je 84 bytových jednotiek. Navrhnutý počet samostatne stojacich 
rodinných domov je 59 a rodinných domov v rámci radovej zástavby 42. Postupná 
časová realizácia výstavby je riešená v štyroch etapách, ktoré majú postupovať od 
jestvujúcej zástavby Roľníckeho družstva smerom k železničnej trati. S rozvojom 
bývania sa má v tejto lokalite posilniť aj občianska vybavenosť. Pripravuje sa tu 
výstavba areálu domova dôchodcov a areálu tenisových kurtov, ktoré budú situované v 
mieste vstupu do obytného súboru. Na tento areál má nadväzovať malé vybavenostné 
centrum (predajne, stravovacie zariadenie). Návrh centra počíta aj s rekonštrukciou 
objektu sýpky a s jeho využitím pre účely športovo-rekreačného centra. Spolu s 
objektom nákupného centra s reštauráciou sa tu má vytvoriť malé ústredné námestie. 
Medzi 3-4 podlažnými domami je navrhovaný park a plochy detských ihrísk. Pred 
budúcim domovom dôchodcov bude zastávka miestnej hromadnej dopravy. Garáže a 
parkoviská sú navrhované pozdĺž hlavnej komunikácie pod obytnými domami. 
 Doposiaľ sa v tejto zóne vybudovala plánovaná trafostanica, niekoľko rodinných 
domov a areál tenisového klubu. V tejto prvej etape zástavby v roku 1998 rozparcelujú a 
odovzdajú žiadateľom 22 pozemkov na výstavbu rodinných domov. 
 Poslanci Mestského zastupiteľstva sa v januári 1998 mohli oboznámiť s 
vypracovaným návrhom urbanisticko-architektonickej štúdie pod názvom "Obytný celok 
Šaľa-Veča", ktorý vypracovala spoločnosť Stavspol s.r.o.Šaľa. Návrh bol spracovaný v 
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta vypracovanou v roku 1994. Rieši 
územie Veče ohraničené ulicami Fr.Kráľa, Základnou školou na ul.Hollého, jestvujúcou 
zástavbou obytných domov a záhradami rodinných domov z ul.Komenského. Návrh 
uvažuje s výstavbou 23 vilových rodinných domov, 25 rodinných domov v radovej 
zástavbe, vilových domov s väčšou výmerou stavebného pozemku v počte 6, 
obchodného centra, športového areálu, ako aj s dopravným prepojením nových štvrtí s 
jestvujúcou komplexnou bytovou výstavbou. V budúcnosti ostáva najskôr vyriešiť 
majetkové prevody, dopracovať pripomienky mesta k štúdiu, no a zabezpečiť zo strany 
mesta spôsoby financovania realizácie tohto projektu. 
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 Aj v ďalších častiach mesta došlo v uplynulom roku k využitiu uvoľnených 
nezastavaných pozemkov na novú výstavbu. 
 Dvojpodlažnú budovu bývalého Úradu práce na Diakovskej ceste za železničnou 
traťou uvolnil Úrad práce pre Mesto Šaľa. Mesto plánuje vytvoriť v tejto budove 
tzv.Azylový dom. 
 Uvoľnil sa aj pozemok bývalej skládky uhlia pri kotolni na Kvetnej ulici, ktorá bola 
plynofikovaná. Tu bolo vytvorených 71 stavebných pozemkov na výstavbu garáží. 
Všetky tieto pozemky boli už odpredané obyvateľom mesta. Na túto lokalitu bol 
vypracovaný projekt montovaných garáží, ktoré sa tam budú v blízkej budúcnosti stavať.  
 Na lokalite ulice Agátovej, kde sa nachádzala doteraz záhradková osada, bolo 
rozparcelovaných 21 stavebných pozemkov pre obyvateľov mesta. Všetky tieto 
pozemky boli už záujemcom odpredané a započala sa tu ďalšia výstavba rodinných 
domov.  
  
Na Hlavnej ulici v Šali vyrástla nová budova Slovenskej poisťovne 



 
 Vedľa zrekonštruovanej budovy Slovenskej sporiteľne v centre mesta vyrástol v 
tomto roku impozantný nový objekt Slovenskej poisťovne, akciovej spoločnosti, ktorá sa 
sem sťahuje z Galanty do Šale. 
 Vo vypísanom konkurze na obsadenie realizátora stavby získala prvenstvo 
akciová spoločnosť Invest Šaľa podľa projektu Ing.arch.Pavla Kuzmu z Bratislavy. Firma 
začala s demolačnými prácami už roku 1996. Potom museli práce zastaviť pre zmenu 
pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá nastala preto, lebo Šaľa sa medzičasom stala 
okresným mestom. Potom v septembri 1997 stavbári znovu nastúpili k pokračovaniu 
stavby, ktorá už nasledovala v rýchlom tempe a bola stavebne ukončená do konca tohto 
roku. Bola to zatiaľ najväčšia novostavba tejto firmy a vôbec najväčšia na Hlavnej ulici. 
Náklad stavby predstavoval okolo 60 miliónov korún. 
 Novú budovu poisťovne tvorí efektné priečelie budovy s oblúkmi a s veľkými 
presklenenými stenami s využitím kvalitných hliníkových výplní otvorov. Na stĺpoch sú 
umiestnené umelecké diela a fasáda je pokrytá prírodným kameňom. Celá budova je 
farebne zladená s ulicou a susednou budovou sporiteľne. Stavba je 24 metrov široká, 32 
metrov dlhá a vysoká 11 metrov. 
 Po montáži interiérov bude nová budova slúžiť verejnosti asi už od apríla 
budúceho roku. Slovenská poisťovňa tu bude mať 55 zamestnancov a bude poskytovať 
komplexné služby pre svojich klientov. 
 Nová budova poisťovne aj vhodne doplní vzhľad budujúcej sa pešej zóny, ktorej 
druhá etapa bude riešiť aj túto stranu Hlavnej ulice. 
 
300. 
 
Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny 
 
V marci 1998 bola zahájená prvá etapa postupnej rekonštrukcie centrálnej mestskej 
zóny v Šali od kostola na ľavej strane až po Budovateľskú ulicu. Cieľom tejto stavby bolo 
v prvom rade skvalitnenie životného prostredia v centrálnej mestskej zóne a dosiahnutie 
výraznejšieho mestského rázu Hlavnej ulice. 
 Rekonštrukcia bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie firmy ADOS 
Trnava pod vedením Ing.arch.Dóku a Ing.Lauzaričovej. Dodávateľom stavby bol 
poverený Vodomont VHS spol.s r.o.Šaľa. Na prestavbe má svoj podiel aj firma PPC 
servis zo Šale, ktorá mala na starosti osvetlenie tejto časti mestskej zóny. 
 Stavba sa uskutočnila za 8 mesiacov v čase od marca do konca októbra 1998. 
Investorom stavby bolo Mesto Šaľa. Uskutočnenie prác bolo sťažené aj tým, že bolo 
potrebné práce koordinovať s výstavbou nového objektu Andrea shop a prístavbami 
niekoľkých ďalších obchodov, ktoré súčasne prebiehali na tejto strane ulice. 
 Skultúrnenie tejto časti pešej zóny spočívalo najmä zvýšením terénu cca o 40 cm, 
vyspádovaním celej plochy od domov po komunikáciu a rozšírením sústavy chodníkov. 
Celá táto plocha bola upravená zámkovou dlažbou s umelokamennými prvkami 
kombinovanými farebne i tvarovo. Vyriešili sa aj bezbariérové vstupy do predajní v 
prízemí dvoch obytných domov. Architektonické riešenie bolo zvýraznené mestským 
mobiliérom, ktorého súčasťou sú kruhové zostavy lavičiek a obruby stromov, stojany na 
bicykle a odpadové koše. Vybudovalo sa tu aj efektné osvetlenie v dvoch radoch, 
riešenie novými parkovými kandelábrovými osvetľovacími telesami. Plocha pred 



budovou Okresného úradu sa upravilo na parkovanie osobných vozidiel. Pamätalo sa aj 
na zeleň v ohraničených kruhových zostavách a zachovali sa aj pôvodne tu rastúce 
stromy. Súčasne sa urobilo aj osvetlenie súsošia sv.Trojice na križovatke pred kostolom 
v celkovej hodnote 100 tisíc Sk s účasťou mesta a príspevkom Farského úradu v čiastke 
70 tisíc Sk. 
 Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny má pokračovať na budúci rok, a to 
smerom od budovy Mestského úradu k novej budove Sporiteľne. Hodnota doteraz 
vykonaného diela začatej rekonštrukcie Hlavnej ulice predstavovala 6,4 miliónov Sk a 
bola plne financovaná z prostriedkov mesta. 
 
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd prvá etapa stavby ukončená 
 
Intenzívny rozvoj mesta vyvolal zvýšené množstvo a čoraz väčšie znečistenie 
odpadových vôd. Existujúca kapacita pôvodnej čistiarne odpadových vôd už dlhé roky 
nepostačovala. Odpadové a dažďové vody z mestskej kanalizácie sa doteraz odvádzali 
na odľahčovací objekt, kde dažďové vody prepadali do kanála Görše, do ktorého boli 
zaústené aj vyčistené odpadové vody. Bolo preto potrebné pristúpiť k rekonštrukcii 
čistiarne, ktorej prvá etapa sa uskutočnila v čase od 15.marca 1996 do 5.mája 1998. 
 Investorom tejto náročnej akcie sa stalo mesto Šaľa s podielom 22,6 miliónov Sk 
a Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Šaľa s podielom 15 miliónov Sk. 
 Prípravu projektu a stavebný dozor vykonávala spoločnosť Koodis s.r.o. Šaľa, 
ktorá koordinovala aj práce medzi mestom a vodárňami. Dodávateľom stavby bol 
Consult v.o.s.Bratislava. 
 V rámci mestskej časti stavby sa vybudovala prívodná stoka, odľahčovacia stoka, 
dažďové nádrže a prečerpávacia stanica dažďových vôd. Časť stavby, ktorú investovali 
Vodárne, bola prečerpávacia stanica, výtlak do Váhu  a jednotlivé prepojenia vody a 
elektriny v areáli čistiarne. 
 
301. 
 
 Na areáli čistiarne sú tri dažďové nádrže, každá po 770 m3, z ktorých po ich 
naplnení sa do 8 hodín vypúšťa odpadová voda do čistiacieho procesu. Prečerpávacia 
stanica má tri plnoautomatické čerpadlá s výkonom 1,5 m3 za sekundu, ktoré nebežia 
naraz, ale len podľa potreby a samočinne sa zapínajú. Jedna z nich je stále 
ponechávaná v rezerve. Prečerpávacia stanica odvádza vyčistené odpadové vody do 
recipientu - rieky Váh smerom k železničnému mostu. Predtým išla táto voda do kanálu 
Görše, smerom na Vlčany. 
 Skúšobná prevádzka čistiarne prebiehala do 31.októbra 1998 a potom sa 
vyhodnotili jednotlivé technologické uzly, ich priepustnosť a dosiahnutie plánovaných 
ukazovateľov. 
 Tento proces s odpadovými vodami je zatiaľ len mechanický. Slúži na 
odstránenie plávajúcich nečistôt a hlavne na piesok, ktorý doteraz veľmi ničil čerpadlá. 
Biologická časť čistiarne sa plánuje budovať v nasledujúcich rokoch. Táto bude 
pozostávať z troch menších etáp, ktoré už nebudú natoľko finančne náročné. Tento 
projekt bol už spracovaný a je len otázka času a potrebných financií, aby sa ďalšia 
etapa stavby mohla uskutočniť. 
 



Plní sa ekologický program mesta 
Medzisklad komunálneho odpadu otvorený 
 
 Naše mesto dlhé roky vyvážalo komunálny odpad na skládku v lokalite osady 
Hetmín. Nakoľko však táto lokalita bola z hľadiska ochrany spodných vôd nevyhovujúca, 
bol zakázaný ďalší vývoz odpadu na toto miesto.  
 Riešenie tohto problému sa začalo na prelome rokov 1997/98. V spolupráci so 
spoločnosťou Kalná, spol. s r.o. v Kalnej nad Hronom, došlo roku 1997 k uzatvorenie 
zmluvy, na základe ktorej sa dohodlo vybudovanie medziskladu tuhého komunálneho 
odpadu v Šali - Veči, v areáli centrálne kotolne CK 34 na ulici Fraňa Kráľa. Pre 
vybudovanie tohto medziskladu poskytlo mesto investorovi pozemok.  
 Investorom stavby bola Kalná, spo. s r.o. Účelom tohto medziskladu bolo v 
podstate dočasné uloženie odpadu a následný plynulý odvoz na centrálnu skládku v 
Kalnej nad Hronom. Tento spôsob likvidácie komunálneho odpadu je dohodnutý s 
Kalnou na dobu 20 rokov. 
 Stavba medziskladu pozostáva zo samotného prístrešku pre špeciálne 
kontajnery, v ktorých sa odpad odváža z prevádzkového objektu. V ňom sú priestory pre 
obsluhu, váhové zariadenie nad 25 ton, odlučovač ropných látok a prípojky k verejným 
rozvodom inžinierskych sietí. Celý areál bol pekne upravený k príležitosti jeho 
slávnostného otvorenia.  
 Akt slávnostného odovzdania prekladiska sa uskutočnil 7.júla 1998 v priestoroch 
prekladiska. Zúčastnili sa ho prednosta Okresného úradu Paed.Dr.Ladislav Kosztanko, 
primátor mesta Mgr.Július Morávek, technický riaditeľ firmy Lamesch z Francúzska, 
zástupcovia firmy Kalná, s.r.o., pracovníci okresného a mestského úradu, zástupcovia 
okolitých miest a obcí.  
 V úvode programu vystúpili šalianske mažoretky. V príhovore primátor mesta 
Mgr.Július Morávek vyslovil potešenie, že sa v Šali podarilo zrealizovať toto potrebné 
zariadenie, ktoré je v súlade s ekologickým programom ozdravenia mesta. Poďakoval sa 
aj všetkým tým, ktorí sa na realizácii skládky podieľali. Zástupca firmy Kalná 
konštatoval, že tento medzisklad je prvý, ktorý na Slovensku vybudovali a že bude slúžiť 
aj ako vzor pre ďalšie mestá so záujmom o takýto medzisklad. 
 Po slávnostnom prípitku a prestrihnutí pásky ukončil oficiálny program folklórny 
súbor Chemik. 
 
302. 
 
Začala výstavba nového rím.-kat.kostola vo Veči 
 
 V posledných júnových dňoch mohli obyvatelia mestskej časti Šaľa-Veča a 
predovšetkým obyvatelia osemtisícového sídliska tejto časti mesta zaznamenať zvýšenú 
pracovnú činnosť stavbárov a pohyb stavebných mechanizmov na sídlisku na Hollého 
ulici vo Veči, v priestoroch pred miestnou základnou školou.  
 Začalo sa s výstavbou diela, ktorého oficiálny názov nesie meno Ekumenické 
centrum pri rímsko-katolíckom farskom úrade Šaľa-Veča. Ide tu o výstavbu nového 
moderného rímsko-katolického kostola, fary, klubových a športových priestorov. 
 Objednávateľom diela je Farský úrad Šaľa-Veča. Návrh a projektová 
dokumentácia je výsledkom práce projektového ateliéru Marianum Trnava. Realizáciou 



stavebných prác bol poverený závod spoločnosti Invest s.r.o. v Šali. Pozemok pod dielo 
poskytlo mesto Šaľa formou prenájmu. 
 Ekumenické centrum je projektované v dvoch častiach. Prvú časť tvorí Kostol 
Panny Márie - Pomocnice kresťanov, druhá časť rieši dispozične priestory rímsko-
katolického farského úradu, učebne a klubové priestory, technicko-hospodárske 
priestory, sadové úpravy a rekreačno-športové priestory. V súčasnosti sa začala 
realizovať prvá časť projektu s termínom ukončenia stavby v decembri 1999. 
 Začalo sa teda vo Veči budovať nové moderné dielo, ktoré má vyplniť v priestore 
sídliska medzeru, ktorá vznikla v dôsledku ideologického smerovania riadenia 
spoločnosti do roku 1989. Útulný, ale priestorovo už nevyhovujúci starý večiansky 
kostolík nahradí našim veriacim občanom moderná a priestranná novostavba kostola s 
potrebnými vedľajšími  priestormi.  
 Veríme, že toto záslužné dielo po jeho dokončení bude vhodne usmerňovať kroky 
mladej i staršej generácie a že v ňom budú všetci nachádzať duchovnú útechu, 
odpočinok, poučenie, silu vo viere, v práci, v životných radostiach a ťažkostiach. 
 
Rekonštrukcia ciest 
 
 V rámci systému údržby vozoviek bola cesta prvej triedy č.I/75, ktorá spája 
okresné mestá Šaľu a Galantu zaradená ešte v roku 1997 do celkovej rekonštrukcie. 
Vzhľadom na zvolenú vhodnú technológiu rekonštrukcie, zvýšenia únosnosti vozovky, 
bola celková oprava rozdelená na dve etapy. Prvá etapa medzi Galantou a Kajalom sa 
uskutočnila už v roku 1997. K ďalšej etape po Šaľu však neostali už dostatočné financie 
a preto až po zvýšenej snahy Slovenskej správy ciest sa predsa mohlo začať s 
rekonštrukciou aj tohto úseku. Napriek spomaleniu premávky v čase letnej údržby bol 
23.septembra 1998 ukončený aj úsek medzi Kajalom a Šaľou. Stihli to ešte v letnom 
čase a tak je teraz i tento úsek cesty dobre pripravený na zimné obdobie. Dodávateľom 
stavby boli Cesty, a.s. Nitra, ktoré úspešne obstáli vo verejno-obchodnej súťaži, 
ponúknutím najnižšej ceny za realizáciou opravy. Potešiteľná bola aj skutočnosť, že sa 
na tomto úseku osadili už nové dopravné značky, ktoré zodpovedajú modernej dobe.  
 Na území samotného mesta bola tiež uskutočnená rekonštrukcia vozovky na 
celom úseku Nábrežnej ulice a v priemyselnom areáli Diakovskej cesty za železničnou 
traťou smerom k firme Palivá, čím aj táto priemyselná časť nášho mesta dostala 
príjemnejšiu tvár. Tu pribudla aj veľká skladovacia hala armatúr firmy Sigmatech. 
 
303. 
 
Pribudla ďalšia dominanta mesta Dom nábytku Kings 
 
Na Hlavnej ulici za Olympiou otvorili 3.júla 1998 ďalší obchodný dom Dom nábytku 
Kings. Obchodná spoločnosť Kings rozšírila tým svoju obchodnú sieť z Trnavy, Senca a 
Bratislavy aj k nám do Šale. Ďalšie svoje predajne chce táto firma rozšíriť aj v Nových 
Zámkoch a v Nitre. Šaľa má v budúcnosti tvoriť pre túto obchodnú firmu centrum, 
nakoľko pri šalianskom obchodnom dome je vybudovaný aj veľkosklad nábytku. 
 Na dvoch podlažiach o rozlohe 900 štvorcových metrov predajnej plochy tu 
ponúka firma kompletný sortiment nábytku do bytov, domácností, úradov, závodov a 
inštitúcii. Stretávame sa tu s tovarom, aký v našom meste doposiaľ ešte nebol. Je to 



hlavne štýlový nábytok dovážaný z Rumunska, ktorého je táto firma priamym dovozcom. 
Nábytok je tu na veľkej ploche rozložený účelovo, prehľadne a vkusne. Je tu aj široký 
sortiment doplnkového tovaru, ako sú obrazy, keramika, sklo, nástenné hodiny a rôzne 
darčekové predmety. 
 K budove patrí aj veľkosklad o rozlohe 1100 štvorcových metrov, kde bude firma 
prijímať obchodníkov, ktorí si tu budú môcť vybrať nábytok pre ďalší predaj. 
 Budova nového obchodného domu je ďalšou peknou dominantou nášho 
okresného mesta. Odovzdaním tejto novostavby sa otvorila ďalšia výstavba doposiaľ 
nezastavanej časti Hlavnej ulice od budovy Olympie smerom k železničnej stanici.  
 
Nový obchodný dom na pešej zóne Hlavnej ulice 
Obchodný dom Andrea shop 
 
 Vysoká štvorpodlažná budova novostavby obchodného domu medzi dvoma 
obytnými domami skrášlila novovybudovanú pešiu zónu na Hlavnej ulici. Výstavba tejto 
efektnej budovy trvala pomerne krátky čas, od marca do novembra 1998 a pritom ani 
neprerušila premávku na tejto strane ulice. 
 Dodávateľom stavby bola galantská firma Staveco a architektom Ing.arch.Marián 
Ravaszom. Majiteľom a investorom budovy je známy šaliansky podnikateľ František 
Vangel. 
 Novostavbu predstavuje architektonicky vhodne riešená podpivničená 
štvorpodlažná budova, ktorá tvorí veľmi pekný a vzhľadný obchodný komplex, ktorý 
vhodne zapadol do novej pešej zóny. Na prízemí a prvom poschodí s otvorenou galériou 
a točivými schodmi, ktoré skrášľujú celkový dizajn, je umiestnená široká ponuka 
spotrebnej elektroniky a hore sa nachádza biela technika, ako sú práčky, chladničky a 
mrazničky, vysávače a komplet kuchynské elektrospotrebiče. Ďalšie dve poschodia dal 
majiteľ do prenájmu iným obchodníkom. Na druhom poschodí sa nachádza Róka-textil. 
V moderných priestoroch tu ponúkajú tovar pre dámy od spodnej bielizne až po vrchné 
ošatenie. Na treťom poschodí otvorili predajňu klasického a moderného českého skla 
Bohem  glass so širokou ponukou skla od firmy Crystalex. 
 Okrem točivého schodišťa spája jednotlivé poschodia aj pohodlný moderný výťah 
pre tovar a osoby. 
 Nové predajne v obchodnom dome Andrea Shop lákali návštevníkov už od 
začiatku, ako sa obchodný dom v predvianočnom období otvoril. Vysoká budova pekne 
zapadla do novej pešej zóny a vytvorila novú dominantu Šale. 
 
304. 
 
Obnovujú sa domy na Hlavnej ulici 
 
 Dve jednoposchodové budovy oproti vybudovanej pešej zóne na Hlavnej ulici boli 
prvými novými budovami postavenými na tejto ulici po druhej svetovej vojne. Spočiatku 
v nich sídlila Okresná vojenská správa a Okresný výbor KSS. Po zrušení okresov v roku 
1960 využívali tieto budovy striedavo rôzne organizácie. Sídlila tu naposledy materská 
škola, detské jasle i elokované triedy základnej školy.  
 Mesto v roku 1997 odpredalo obe tieto budovy súkromným podnikateľom, ktorí v 
tomto roku uskutočnili potrebnú rekonštrukciu budov s vynovenou fasádou a v nových 



priestoroch umožnili súkromným firmám svoju činnosť. 
 V polyfunkčnom dome s názvom Allba zahájili v tomto roku činnosť Prvá 
stavebná sporiteľňa, pobočka BMG-Invest s.r.o. a obchody parfuméria a kozmetika 
T.Berger, Diskont-predajňa textilu a obuvi, Steberk-Jeans top model - dámske odevy, 
textil a značková predajňa Adidas, poľovnícke potreby, kvetinárstvo, záhradkárske a 
domáce potreby, zlatníctvo a piváreň Áčko s letnou záhradou za budovou objektu.                         
 V polyfunkčnom dome s názvom Speko má svoje sídlo Supramat a Novomat - 
údržba hracích automatov, Poľnobanka a kaviareň Victoria Caffe. 
 Obe tieto vynovené budovy budú svojim vzhľadom a účelným využitím vhodne 
zapadať do pešej zóny na tejto strane ulice, ktorá sa má začať budovať v nasledujúcom 
roku. 
 
Bývalá kotolňa na Pohotovostnom sídlisku prebudovaná na Obchodné centrum Imeco 
 
 Od roku 1990 pribúdajú v Šali na mnohých miestach nové predajne. Na sklonku 
minulého roku sa k nim zaradilo aj nové obchodné centrum firmy Imeco. 
 Šalianska firma Invest zrekonštruovala bývalú kotolňu na Pohotovostnom sídlisku 
v Šali v rekordnom čase od júla do decembra minulého roka. Efektne vyriešila nové 
priečelie budovy ako aj parkovisko pred budovou. Vnútorné renovované priestory slúžia 
odteraz firme Imeco ako predajne a administratívne priestory. 
 V tomto obchodnom centre otvorila firma priestrannú predajňu s kvalitným 
značkovým textilným tovarom, ktorý dováža sama zo zahraničia. Zameriava sa na textil 
predávaný v nemeckej obchodnej sieti Neckerman. Ponúka aj značku Kenvelo, 
predávanú v predajniach Himi´s na celom Slovensku. Sú tu však zastúpení aj najlepší 
domáci výrobcovia.  
 Otvorením nového obchodného centra získalo Pohotovostné sídlisko vhodne 
upravený a využitý priestor na ďalšie podnikanie a uspokojenie zákazníkov aj v tejto 
časti mesta. 
 
305. 
 
Televízny káblový rozvod umožní príjem 25 televíznych programov v Šali 
 
 Mesto Šaľa má televízny káblový rozvod (TKR) od roku 1992. V Šali ho začal 
budovať ešte štátny podnik Duslo Šaľa už na začiatku 90-tych rokov najskôr len pre 
svojich zamestnancov bývajúcich v podnikových bytoch, neskôr aj pre družstevné a 
mestské byty ako aj rodinné domy. 
 Po transformácii štátneho podniku Duslo na akciovú spoločnosť v júli 1996 
odkúpila od a.s.Duslo televízny káblový rozvod (TKR) spoločnosť Invest, s.r.o. Táto 
začala hneď aktívnu činnosť s cieľom dosiahnutia vyššieho štandardu a poskytnutia 
možnosti širšieho spektra prijímaných staníc. Investu, s.r.o. bola dňa 20.decembra 1996 
udelená Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie Bratislava Licencia na vysielanie 
TKR v meste Šaľa do roku 2009. 
 Invest pripravilo pre nové okresné mesto rozšírenie a skvalitnenie svojich služieb. 
Vypracovala novú projektovú štúdiu a vykonávaví projekt, ktorý bol ukončený v januári 
1998. Uskutočnila optické prepojenie svojich doterajších šiestich staníc do jedného 
centra, ktoré sa nachádza na streche Slobodárne na ulici Pázmáňa na Pohotovostnom 



sídlisku v Šali. Toto znamenalo možnosť zriadenia celomestského infokanála aj pre 
mestskú časť Veča. Vybudovaním systému optického vysielača a prijímačov bola 
zabezpečená v celej Šali rovnaká úroveň televíznych signálov z jedného miesta s 
rozšírením počtu šírených programov. Zabezpečili si profesionálnu digitálnu vysielaciu 
stanicu, ktorá umožnila ďalšie rozšírenie počtu vysielaných programov a po zriadení 
televízneho štúdia mestom Šaľa aj pravidelné vysielanie infokanála. Do konca roku sa 
rozšíril počet vysielaných programov na 25. 
 Stabilizovalo sa vysielanie českých televíznych programov, a to ČT-1, ČT-2, 
Nova a ďalších štyroch českých televíznych staníc. Prima, Galaxie, Viva a RTL-club. V 
druhej etape do 15.12.1998 prebehla rekonštrukcia, v ktorej sa dobudovala už len jedna 
vysielacia stanica, čím sa stabilizovali všetky programy a rozšírili sa rozvádzané 
televízne signály o ďalšie štyri programy. 
 Koncom tohto roka sa súbežne s druhou etapou začala realizácia tretej etapy, a 
to rekonštrukciou terciálnych trás a hviezdicovým zapojením na sídliskách Šaľa-Veča, 
Váh I. a Dolná ulica. 
 Ku koncu roku 1998 bolo možné účastníkom televízneho káblového rozvodu 
sledovať už 21 televíznych programov, a to: slovenské: STV-1, STV-2, Markíza, VTV, 
české: Nova, Prima, Galaxie, ČT-1, ČT-2, maďarské: MTV-1, TV-2, RTL-klub, Duna, 
rakúske: ORF-1, nemecké: SAT-1, Pro-7, RTL-II, DSF-Live, VIVA, Super RTL, anglická: 
BBC-WORLD. 
 
Zvonkohra na kostolnej veži 
 
 Prešovská firma SEAK ponúkla nášmu mestu možnosť umiestnenia zvonkohry 
na kostolnú vežu. Mesto rovnako ako pán dekan Farského úradu, prejavili záujem o 
montáž tohto zariadenia v kostolnej veži šalianskeho kostola a tak od augusta tohto roku 
vyhráva už pekná zvonkohra na frekventovanom Hlavnom námestí. 
 Zvonkohra hrá automaticky na začiatku každej hodiny inú melódiu v dĺžke 1-3 
minút z repertoáru ľudových melódií, ale aj slávnych majstrov. Počas nočného kľudu 
nehrá a v čase vianočných sviatkov hrá iba vianočné melódie a koledy. 
 Montáž tohto efektného zariadenia mala cenu aj s dopravou 175 tisíc korún, ktorú 
zabezpečili sponzorstvom súkromných firiem zo Šale a sčasti Farským úradom. 
 
306. 
 
Odomknutie dolného Váhu - Vážska vodná cesta 
 
 6.jún 1998 bol u nás slávnostným dňom. V tento deň sa vymbolicky otvoril dolný 
tok Váhu pre plavbu oboma smermi od Komárna po Šaľu, aby sa neskôr otvorila plavba 
aj pre celé Považie. 
 V sobotu 6.júna už od 9.00 hodiny sa schádzali občania Šale, blízkeho a 
vzdialenejšieho okolia, aby mohli byť prítomní tejto nevšednej a významnej udalosti. Už 
v podvečer slávnostného odomknutia dolného Váhu sa na šalianskej pláži uskutočnil 
Pltnícky táborový oheň s veselicou pri ľudovej a country hudbe. Dolu Váhom až po Šaľu 
sa plavili dve plte. Na jednej sa nachádzali goralské súbory a na druhej folklórny súbor 
Zobor. Šaľania si mohli pozrieť aj príchod štyroch lodí Kriváň, Čadca, Ondava a Martin, 
ktoré potom neskôr slúžili na plavbu dole Váhom. Veselá zábava na brehu trvala až do 



neskorých hodín.  
 Hlavný slávnostný program sa potom uskutočnil nasledujúci deň 6.júna - sobotu v 
prístave Šaľa-Veča na ľavom brehu Váhu. Pred hlavným programom vyplňovali čas 
dychové a ľudové hudby, ako i folklórne súbory z rôznych miest a obcí. 
 Ako prví prišli na túto slávnosť predseda Národnej rady SR Ivan Gašparovič a 
minister pôdohospodárstva Peter Baco. Slávnostný akt programu začal po príchode 
vládnej delegácie na čele s predsedom vlády Vladimírom Mečiarom. Hosťami 
slávnostného programu boli aj minister hospodárstva Milan Cagala, vedúci úradu vlády 
Ing.Milan Topoli, štátny tajomník Ministerstva dopravy Gejza Szabo, generálny riaditeľ 
a.s. Duslo Šaľa RNDr.Jozef Kollár, generálny riaditeľ Hydrostavu Ing.Stanislav Klikáč, 
primátor mesta Považská Bystrica, prednosta Okresného úradu PaedDr.Ladislav 
Kosztanko a primátor mesta Mgr.Július Morávek. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj 
zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku - veľvyslanci Rumunska, Poľska a 
Bulharska. 
 Po predstavení hostí nasledoval slávnostný príhovor predsedu vlády SR a 
príhovor RNDr.Jozefa Kollára, generálneho riaditeľa Dusla a primátora Považskej 
Bystrice Ing.Luboša Lackoviča. 
 V programe nasledoval slávnostný akt odomknutia - splavnenia dolného Váhu so 
všetkými poctami a slávnostným rituálom. Krst sa nezaobišiel ani bez šampanského. 
Symbolický pohár prípitku patril "Vážskemu Neptúnovi", aby ochraňoval lodníkov, ktorí 
sa budú odo dneška plaviť na svojich lodiach po Váhu. Prvá plavba bola požehnaná aj 
ekumenickou modlitbou s požehnaním plavby po Váhu. Slávnostný ceremoniál sa 
ukončil vystúpením zboru Kantika nova pod vedením zbormajstra Dr.Kalapoša. 
 Odpoludňajší program pokračoval plavbou osobnými loďami zo Šale dolu Váhom 
k Vodnému dielu Selice. Tu v programe vystúpil vysokoškolský folklórny súbor Zobor 
SPU z Nitry, dychová hudba Lapašanka, domáce mažoretky, Vlčianske fialky a 
mažoretky z Hlohovca. Záver patril folklórnemu súboru Chemik, ktorý sa predstavil 
širokým prierezom svojho bohatého programu.  
 Otvorenie Vodného diela Selice uskutočnil prestrihnutím pásky minister 
pôdohospodárstva Peter Baco a štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácii Gejza Szabo. Vodné dielo vlastnoručne slávnostne uviedol do 
prevádzky Vladimír Mečiar. 
 Po tomto akte sa cez otvorené vráta dostali lode do dolného toku za vodné dielo 
a po nalodení a preplavení lodí sa účastníci vrátili späť do Šale. Tu nasledovali 
bezplatné vyhliadkové plavby pre verejnosť. Večer sa uskutočnil v Športovej hale 
galaprogram pod názvom Váh - rieka, ktorá spája. 
 K tejto príležitosti vydalo Povodie Váhu, o.z.Piešťany aj malý buletin, ktorý oživil 
históriu, minulosť i súčasnosť vodnej cesty na Váhu. Do buletinu prispel hodnotným 
príspevkom aj občan a historik nášho mesta Markus Gáll, ktorý tu zaujímavo opisuje 
najstaršie zachovalé písomné správy o vodnej ceste na rieke Váh od najstarších čias 
podnes. 
 
307. 
 
Vodné dielo Selice 
 
Vodné dielo Selice sa začalo budovať pod gesciou štátneho podniku Povodia Váhu v 



novembri roku 1993 známou osvedčenou firmou Hydrostav v subdodávateľskom vzťahu 
s technologickými firmami a.s.Tlmače, Regotrans - Santer Bratislava, Elektrovod 
a.s.Bratislava, STS a.s.Dubnica nad Váhom. 
 Skoro každé vodné dielo na Váhu bolo počas ich výstavby ohrozené 
povodňovými vodami. Ani vodné dielo Selice neporušilo túto tradíciu. V septembri 1996 
sa museli vykonať rozsiahle protipovodňové opatrenia, aby sa zachránila stavebná jama 
pred zatopením. Koncom mája 1997, kedy už prechádzala výstavba do záverečnej fázy 
však prišla ďalšia povodeň. V dňoch 7.-28.júla 1997 úplne zatopila voda celú stavbu. 
Táto povodeň spôsobila značné škody najmä na technologických zariadeniach a na 
ľavostrannom betónovom a oceľovom múre. Odstránenie následkov posunulo 
slávnostný okamžik stavby zo septembra 1997 na jún 1998. 
 Vodné dielo Selice je viacúčelové vodné dielo charakteru riečneho stupňa. Z 
inžinierskeho hľadiska je to úzky riečny stupeň, umiestnený priamo v koryte Váhu v 
riečnom kilometri 43,9 s plavebnou komorou na pravom brehu, ktorá vyrovnáva rozdiel 
hladín  3,5 metra. 
 Plavebná komora je budovaná pre plavebnú triedu VI s užitočným rozmerom: 
 dĺžka  110 m 
             
 šírka  24 m 
             
 hĺbka vody 4,5 m               
   Hať má dve polia klapkovej hate so šírkou poľa 12m, hradiacou výškou 2,6 m, s 
kapacitou 154,5 m3/sek. a prepadovú hať v dĺžke 280 m pre povodňové storočné 
prietoky. 
 Význam vodného diela Selice spočíva v zabezpečení vodného diela Kráľová, 
lebo plní funkciu vyrovnávacej nádrže. Zlepšuje hladinový režim na úseku Kráľová - 
Selice, pretože odstraňuje kolísanie hladiny a ohrozenie stability svahov koryta a 
brehových opevnení. Umožňuje dokonalejšiu cirkuláciu a výmenu vody v koryte Váhu na 
tomto úseku a stabilizuje hladinu vody na odber užitkovej vody pre Duslo a.s.Súčasťou 
stavby je aj malá vodná elektráreň, ktorá umožňuje využiť aj energiu toku. Disponuje 
dvoma turbínami s výkonom 260 kW, ktoré ročne vyrobia 2,747 MWh elektrickej 
energie. Plavebné komory dovolia plavbu lodí, približne 220 dní v roku na úseku 
Komárno - Sereď. Plavebná dráha má šírku 40 m s hĺbkou 2,10 m. Postupne sa tieto 
údaje majú zvyšovať, keďže pracovné parametre pre medzinárodnú dopravu majú byť 
minimálne 80 a 2,80 m. 
 Dočasný prístav v Šali vybudovaný spoločne s Duslom a.s. umožní praktické 
využitie pokusných plavieb s predpokladom 60. - 110.tisíc ton priemyselných hnojív za 
rok. Pre tento účel sa plánuje ešte aj projekt trvalého prístavu na ľavom brehu Váhu nad 
železničným mostom. Realizované technické riešenie vodného diela minimálne 
zasahuje do prirodzeného rázu krajiny. Bočné ramená rieky nad vodným dielom sa 
ponechali v pôvodnom stave. Ich oživenie sa plánuje v ďalšej etape. Vo vzťahu k 
podzemným vodám sa očakáva vzostup minimálnych hladín len o 20 až 40 cm v úseku 
približne 3 km nad vodným dielom. Súčasná dynamická hladina sa podstatne nezmení. 
Vzniklá vodná nádrž v koryte rieky v dĺžke približne 20 km až po vodné dielo Kráľová 
neohrozí kyslíkové pomery v rieke, naopak pri prepúšťaní vody umožní cirkuláciu vody v 
nádrži. Tým sa zabráni aj usadzovaniu suspendovaných látok vypúšťaných z 
poľnohospodárskych, priemyselných a komunálnych jednotiek. Kvalita vody vo Váhu sa 



bude na tomto úseku pohybovať v rámci I.b - II.triedy čistoty. Vytvoria sa na tomto úseku 
aj nové podmienky pre ekologizáciu a revitalizáciu, ako aj rekreáciu, vodné športy a 
športové rybárstvo. 
 Podľa projektov by sa mali náklady stavby vodného diela vrátiť do 11 rokov. V 
priebehu 20 rokov by mal byť Váh splavnený až po Žilinu a prepojený s riekou Odrou k 
baltickým prístavom Štetín a Gdansk. Vážska vodná cesta od roku 1995 figuruje už v 
zozname medzinárodných vodných ciest s kódom E 81. 
 
308. 
 
Zo šalianskeho prístavu na Váhu odplávala prvá nákladná loď na Váhu. 
 
Dňa 14.septembra 1998 sa začala prvá obchodná plavba nákladnej lode zo šalianskeho  
prístavu. Do šalianskeho prístavu priplávalo plavidlo akciovej spoločnosti "Slovenské 
plavby a prístav" (bývalá Dunajplavba) dunajský remorkér Muflón a loď "Dunaj Európa". 
 Do plavidla naložili 800 ton umelých hnojív s ponorom poldruha metra, čo 
znamená jeho využitie asi na dve tretiny. Dusíkaté hnojivá z akciovej spoločnosti Duslo 
vyplávali na tejto lodi po prvý raz zo šalianskeho prístavu k odberateľovi do Nemecka. 
 Pokusná plavba sa konala na preverenie vhodnosti plavidla a problémov vodnej 
cesty z hľadiska smerového a výškového. Pri tejto prvej plavbe neboli zistené podstatné 
problémy, aj keď sa plavba konala v čase najväčšieho sucha a minimálnych vodných 
stavov na Dunaji. Naša rieka Váh od Komárna po Kolárovo je výrazne ovplyvnená 
vodným stavom na Dunaji. Trasa vodnej cesty z Kolárova do Šale sa už dá ovplyvniť 
vodnou nádržou Kráľová. 
 Otvorenie prvej obchodnej plavby na Váhu otvára novú históriu využitia vodnej 
cesty na Váhu. V budúcom roku sa už uvažuje s trvalou plavebnou prevádzkou zo Šale 
dolu Váhom k Dunaju. 
 
Nová železničná stanica pred ukončením 
 
Dlhoročný problém nevyhovujúcej budovy železničnej stanice v Šali sa začal v tomto 
roku konečne riešiť. Do konca roku 1998 sa postavili na oboch stranách starej budovy 
dve prístavby. 
 Celá stavba bola rozdelená na tri etapy. Prvá bola na strane starej budovy 
smerom k Trnovcu, ktorá tvorí 23 metrovú prízemnú a podpivničenú budovu, ktorá bude 
slúžiť na prevádzkové priestory pre pracovníkov stanice. V druhej etape sa pristavila 
rovnaká budova na opačnej strane, kde po dokončení budú priestory slúžiť pre 
cestujúcu verejnosť. V tretej etape sa počíta s rekonštrukciou starej poschodovej budovy 
so všetkými podlažiami. Nástupište pred touto budovou bude zastrešené. K tejto etape 
prestavby dôjde až po dokončení nových priestorov, kde sa dočasne umiestní aj výdajňa 
cestovných lístkov, ktorá sa potom vráti do zrekonštruovaných starých priestorov. 
 Komplexne zreštaurovaná budova železničnej stanice má byť odovzdaná do 
užívania v budúcom roku. Rekonštrukciou a prístavbou budovy sa určite podstatne 
zlepšia podmienky kultúry cestovania, čakania vlaku ako aj sociálne zabezpečenie 
cestujúcich a pracovné podmienky železničiarov. 
 
309. 



 
V septembri 1998 bola založená spoločnosť podnikateľov regiónu Šaľa 
 
 Myšlienka založiť spoločnosť podnikateľov šalianskeho regiónu vznikla na 
pracovnom stretnutí špičkových predstaviteľov podnikateľských firiem, spoločností a 
štátnej správy v júni tohto roku. 
Mottom tohto podujatia bola spoločná snaha podnikateľov, firiem, inštitúcii a organizácii 
vychádzať si navzájom v ústrety, nachádzať spoločnú reč pri riešení problémov a 
pomáhať si na každom kroku. Spoločne koordinované kroky v tejto oblasti by mali 
napomáhať rozvoju mesta a celého okresu. Spoločné združenie podnikateľov by malo 
spojiť sily k riešeniu aktuálnych problémov a prispievať na lepší život v meste a v 
regióne, ale zároveň zúčastňovať sa aj na jeho riadení. 
 Pred konaním tohoročných komunálnych volieb podnikatelia zdôraznili, že mesto 
a jeho budúca samospráva so zastupiteľstvom musí byť oveľa pružnejšia a aktívnejšia 
najmä vo vzťahu ku podnikaniu a podnikateľom. Pokladali za potrebné dať príležitosť 
viesť mesto a podielať sa na spolurozhodovaní o ďalšom rozvoji mesta aj tým občanom, 
ktorí vo svojej podnikateľskej alebo riadiacej činnosti dokázali, že sú schopní riadiť, riešiť 
problémy a efektívne nakladať s majetkom mesta ako aj komunikovať s občanmi i 
poslancami a v neposlednom rade získavať podnikateľov pre realizáciu rozvojových 
zámerov mesta. 
 Združenie podnikateľov bolo založené v zmysle zákona č.83/1990 o združovaní 
občanov a bolo zaregistrované pod názvom "Spoločnosť podnikateľov regiónu Šaľa". 
Založili ho predstavitelia šiestich významných šalianskych spoločností pôsobiacich v 
regióne Šaľa. Sú to ProCs, Invest, Menert, Sigmatech 
 Členmi tejto novovzniklej spoločnosti sa môžu, stať aj ďalší podnikatelia nášho 
regiónu, ktorí sa stotožnia s cieľmi a poslaním spoločnosti. 
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistrovalo Spoločnosť podnikateľov 
regiónu Šaľa dňa 23.septembra 1998. Poslaním spoločnosti bude vytvárať priestor pre 
vlastnú sebarealizáciu členov, rozvoj a prosperitu mesta Šaľa a regiónu okresu Šaľa. 
 Spoločnosť sa zároveň rozhodla kandidovať v komunálnych voľbách aj svojich 14 
kandidátov pod hlavičkou spoločnosti. Vyslovila presvedčenie, že koordinovaná 
spolupráca medzi podnikateľmi a mestom môže len prospieť mestu a jeho občanom. 
 
Podnikatelia zo Šale a okolia na internete 
 
 Internet ako informačná základňa poskytuje záujemcom aktuálne informácie o 
kultúre, udalostiach, firmách a rôznych inštitúciách i mestskej samospráve. Mesto Šaľa 
má na internete tak ako aj iné mestá na Slovensku svoje oficiálne informácie, 
tzv.stránky. V Šali poskytuje tieto služby firma Salamon, riaditeľom ktorej je Ing. Viktor 
Šafár. 
 V súčasnosti preniká internet intenzívne aj do oblasti podnikania. Mnohé 
podnikateľské subjekty sa snažia na internete zviditeľniť a takto ponúkať svoje výrobky 
či služby. Toto nové médium sa od klasických médií (napr.noviny) líši predovšetkým 
rýchlosťou prenosu informácií na obrovské vzdialenosti. Prezentáciu firiem na internete 
možno dosiahnuť prostredníctvom tzv.webových stránok. Tieto služby poskytuje firma 
Salamon kompletne od grafickej prezentácie po umiestnenie stránky na svojich 
počítačoch, ktoré sú spojené s internetovou sieťou. Firma ponúka aj služby s pripojením 



na internet prostredníctvom modemu a telefónnej linky a prenájom priestoru na 
počítačoch Salamon. Každý účastník internetu disponuje elektronickou adresou a môže 
prijímať a odosielať informácie prakticky kamkoľvek na svete za minimálnu cenu. 
 V spolupráci s Mestským úradom pripravila firma Salamon register 
podnikateľských subjektov pôsobiacich v Šali a okolí. Tento obsahuje základnú 
kontaktnú informáciu pre záujemcov - akýsi internetovský telefónny zoznam 
podnikateľov zo Šale a okolia. Tieto informácie budú sprístupnené cez webovské 
stránky priamo na register a tým budú prístupné z ktoréhokoľvek miesta na svete. 
 
310. 
 
Slávnostná spomienka  
40 rokov Dusla 
 
37.týždeň tohto roku bol týždňom osláv 40.výročia založenia akciovej spoločnosti 
DUSLO Šaľa. Z histórie podniku vieme, že začiatkom päťdesiatych rokov začali v 
odborných kruhoch úvahy o výstavbe závodu na výrobu dusíkatých hnojív s cieľom 
zvýšiť hektárové výnosy z poľnohospodárskej pôdy. Odborníci posudzovali rôzne lokality 
na Slovensku, ale i na Morave a v Čechách. Napokon vláda ČSR uznesením č.333 z 
9.apríla 1958 schválila - Úvodný projekt nového závodu v Šali. 
 História Dusla sa začala písať v nedeľu 7.septembra 1958 položením základného 
kameňa budúcej chemickej továrne, ktorá zmenila tvár nielen Šale, ale i celého regiónu. 
 Názov Duslo bol odvodený od spojenia Dusikáreň Slovensko, skrátené na Duslo 
a používalo sa už v štúdiách z roku 1956. 
 Z poľnohospodárskeho päťtisícového mestečka sa stalo čoskoro priemyselné 
mesto, mesto chémie, dominantou ktorého je Duslo, a.s.Vlajková loď slovenskej 
ekonomiky. 
 Veľmi rýchlo boli vybudované prevádzky: výrobňa čpavku, liadku, kyseliny 
dusičnej, technických plynov, chloroprénového kaučuku a elektrolýzy. V šesťdesiatych 
rokoch nasledovali ďalšie etapy výstavby. Vybudované boli chlórové technológie 
močovina, NPK, výrobňa elektrolýzy, výroba PVAC disperzií, výroba elektrickej energie 
a vodárenských zariadení. Realizácia výstavby IV.etapy sa zvýšila výrobná kapacita 
čpavku a močoviny, modernizovala sa výroba kombinovaných hnojív NPK. 
 Nová kapitola histórie výroby sa začala v roku 1978, kedy bola zahájená výroba 
antioxidantu a neskôr výroba agrochemikálií. Popri rozširovaní výrobní dôležitá bola aj 
ich rekonštrukcia a orientácia na ekologicko-nezávadnú výrobu.  
 Poslednou výrobňou, ktorej výstavba začala 10.marca 1998 bola nová výstavba 
výroby kyseliny dusičnej, ktorej dokončenie je plánované na leto 1999. 
 Duslo však nie je len množstvo prevádzok, hál a komínov... Sú to aj ľudia, ktorých 
prácu si cení podnik i tým, že vychováva svojich adeptov vo svojom odbornom učilišti 
chemickom, a to už plných 30 rokov. Zamestnanci Dusla mali a dnes tiež majú možnosti 
profesionálneho rastu, realizácie i kultúrneho rozvoja. Duslu vďačí mesto za veľký rozvoj 
bytovej výstavby, široké možnosti zamestnania obyvateľov v podniku ako aj za veľký 
rozvoj kultúrneho života v meste. Dom kultúry postavený podnikom oslávi v tomto roku 
už 25.výročie svojho vzniku. 
 Pri príležitosti tohto významného výročia bola vydaná aj reprezentačná publikácia 
o Dusle, a.s. a plaketa k 40.výročiu založenia podniku. 



 Slávnostné zhromaždenie zamestnancov Dusla sa konalo 11.septembra 1998 v 
Dome kultúry. Slávnostný prejav tu predniesol generálny riaditeľ RNDr.Jozef Kollár, 
ktorý zhodnotil 40 rokov existencie a budovania firmy Duslo a spomenul všetkých, ktorí 
sa svojou prácou významnou mierou pričinili o to, že meno Dusla už 40 rokov niečo 
znamená. Poďakoval sa bývalým i súčasným pracovníkom Dusla a ocenil pamätnou 
medailou Michala Vazana niektorých, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj  
Dusla. Boli to: Ing.Juraj Korin, Ing.Milan Otiepka, Ľudovít Tatran, RNDr.Andrej Gažík, 
Ing.Jozef Bizmár a Ing.Štefan Hrubý, in memoriam. 
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V kultúrnom programe, ktorú moderovala Danica Lehocká vystúpili šalianski umelci 
Anežka Kmotríková (operný spev), Mário Kollár (huslové sólo), Róbert Papp (gitarové 
sólo), Danka Chudá (klavír) a doprovod p.učiteľka Gyurovszká. 
 V týždni osláv sa konali športové podujatia (hádzanársky, futbalový a kolkársky 
turnaj), šachový turnaj, ako aj akcia polmaratón mestom Šaľa, deň otvorených dverí v 
krytej plavárni a rôzne kultúrno-spoločenské akcie (filmové predstavenia, otvorenie 
výstavnej expozície v priestoroch Dusla, výletné plavby loďou po Váhu). 
 
Vyšla reprezentačná publikácia 40-ročné Duslo 
 Pri príležitosti 40.výročia založenia chemického kombinátu Duslo Šaľa vyšla v 
tomto jibilejnom roku pekná reprezentačná publikácia pod názvom 40-ročné Duslo. 
 Túto krásnu účelovú publikáciu z písomných archívnych materiálov spracoval Ján 
Blaško. Zodpovedným redaktorom bol PhDr.Milan Alakša a grafickú úpravu navrhol jeho 
syn Mgr.Ivan Alakša. V publikácii boli použité okrem textu aj výstižné farebné fotografie 
z archívu akciovej spoločnosti Duslo.  
 Publikácia má 93 strán, z toho 50 strán textu a 43 strán farebných fotografií. 
Práca pozostáva z týchto šiestich kapitol: 
 1.Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa a.s.Duslo Šaľa 
RNDr.Jozefa Kollára. 
 2.Spomienka na Michala Vazana 
 3. Doterajší riaditelia Dusla 
 4. 7.september 1958 - 7.september 1998 (z histórie obce Močenok a mesta Šaľa) 
 5. Duslo - vlajková loď slovenskej ekonomiky (O 40.-ročnej histórii budovania 
podniku). 
   6. Výrobný program akciovej spoločnosti Duslo: 
  -Priemyselné hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín 
  -Gumárenské chemikálie 
  -Polyvinylacetátové disperzie a disperzné lepidlá      
      -Špeciálne výrobky organickej a anorganickej chémie 
 V úvode publikácie, za príhovorom generálneho riaditeľa, sa nachádzajú aj 
stručné cudzojazyčné informácie o podniku v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. 
 Nová publikácia o Dusle zahrňujúca roky od pamätného 7.septembra 1958 živo 
opisuje cestu a najdôležitejšie udalosti, ktorými podnik prešiel za uplynulých 40 rokov. 
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Nová výstavba v Dusle 
Položili základný kameň kyseliny dusičnej 
 
 V prvej polovici marca 1998 sa začala nová etapa revitalizácie a.s.Duslo Šaľa. 
Slávnostným položením základného kameňa novej výrobne kyseliny dusičnej, 
poklepaním a vložením zakladajúcej listiny sa začala obnova starého systému výroby 
kyseliny dusičnej, ktorá bola už nevyhnutná. Výstavba novej výrobne sa má podľa plánu 
dokončiť na jeseň budúceho roka. Týmto dňom sa obnovuje investičný proces v akciovej 
spoločnosti Duslo Šaľa. 
 Slávnostný príhovor, poklepanie a vloženie zakladajúcej listiny uskutočnil 
generálny riaditeľ Dusla, a.s.RNDr.Jozef Kollár a generálny riaditeľ Chemoprojektu, 
a.s.Praha Ing.Tomáš Plachý,CSc. Položenia základného kameňa sa zúčastnili pozvaní 
hostia, pracovníci CHP Praha a zamestnanci Dusla. Ing.Tomáš Plachý,CSc potvrdil, že 
bude dodržaný termín uvedenia tejto jednotky do skúšobnej prevádzky 17.júla 1999 pri 
dodržaní plánovaných rozpočtových nákladov. 
 Revitalizáciou starej časti fabriky sa nahrádza stará, neefektívna a už prekonaná 
technológia výroby kyseliny dusičnej, ktorá je významným komponentom pre výrobu 
priemyselných hnojív pre poľnohospodárov. 
 Generálnym dodávateľom stavby novej výrobne je Chemoprojekt Praha. 
Výstavby sa zúčastnia aj naše domáce firmy, ku ktorým patrí aj ProCS Šaľa a stavebnej 
časti ďalšia domáca firma Invest Šaľa, ktorá vyhrala konkurz na výstavbu výrobne 
kyseliny dusičnej č.3. 
 Vybudovanie novej modernej výroby kyseliny dusičnej s kapacitou 900 ton denne 
v hodnote 1,5 miliardy korún, v Dusle bude znamenať nielen významný prínos v kvalite 
poskytovaných priemyselných hnojív, ale aj významný čin z ekologického hľadiska, 
pretože modernizácia technologickej časti zabezpečí aj výrazné zníženie emisií oxidov 
dusíka, vypúšťaných do ovzdušia.  
 
Certifikáty riadenia a kvality pre a.s.Duslo Šaľa 
 
 V akciovej spoločnosti Duslo Šaľa bol dňom 10.-15.augusta 1998 švajčiarskou 
firmou SQS vykonaný certifikačný audit environmentálneho riadenia spoločnosti podľa 
ISO 14001 rozšírený o certifikačný audit podľa ISO 9001. 
 Certifikačné audity oboch systémov riadenia boli úspešné a tak organizácia 
získala certifikáty ISO 14001 a ISO 9001 platné pre celú akciovú spoločnosť. 
 Odovzdanie týchto certifikátov uskutočnil auditor švajčiarskej firmy pán 
Wunderlich na slávnostnej akadémii v Primaciálnom paláci v Bratislave dňa 8.septembra 
1998 pri príležitosti 40.výročia založenia podniku. 
 Aktom odovzdania certifikátov bola ukončená 9-mesačná etapa príprav a 
zavádzania systému environmentálneho riadenia spoločnosti a rozšírenia ISO 9002 na 
ISO 9001. 
 Získané certifikáty sú dokladom, že organizácia Duslo, a.s.Šaľa má zavedený 
funkčný systém environmentálneho riadenia spoločnosti a kvality. Stali sa však aj 
záväzkom našej spoločnosti pre udržanie a rozvíjanie systémov s cieľom trvalého 
znižovania negatívnych vplyvov činnosti spoločnosti na životné prostredie. Tým sa majú 
aj naplniť princípy environmentálnej politiky spoločnosti. 
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Spoločnosť Menert držiteľom certifikátu kvality 
 
 Koncom októbra 1998 sa v Dome kultúry v Šali konala oslava siedmeho výročia 
založenia spoločnosti Menert. Táto oslava bola spojená aj s prevzatím získaného 
certifikátu ISO EN 9001:1994. 
 Menert je významnou firmou nášho regiónu pri zabezpečovaní meracej techniky 
na hodnotenie prietokov kvapalín. Postupné rozširovanie jeho podnikateľských aktivít 
vyústilo v tomto roku do tej podoby, že sme mohli teraz byť svedkami získania cenného 
osvedčenia podľa Európskej normy ISO 9001. V činnosti spoločnosti od októbra roku 
1991 je možné konštatovať zmysluplnú činnosť s jasným cieľom. Dnešnému vysokému 
oceneniu predchádzali už mnohé dosiahnuté úspechy v minulosti. Začalo to už v rokoch 
1992-93 získaním ocenenia z výstavy Interracio a čestným uznaním z Racioenergie v 
roku 1994 za meradlo množstva tepla v horúcej vode. Menertu bola udelená aj hlavná 
cena na tejto výstave za meradlo prietoku vody Flostar v spolupráci s francúzskou 
firmou Schlumberger a v minulom roku hlavná cena za exponát Hydrastep. V marci 
tohto roku sa a.s.Menert aj s niektorými šalianskymi firmami zúčastnila aj na výstavisku 
Incheba v Bratislave. Bola to doteraz najväčšia trojvýstava, čo do počtu stánkov a 
expozícií, ale aj podľa záujmu návštevníkov. 
 Na tomto slávnostnom podujatí odovzdal Certifikát kvality Ing.Jozef M.Šíma,CSc. 
generálny riaditeľ spoločnosti SKQS zo Žiliny riaditeľovi Menert, s.r.o. Ing.Miroslavovi 
Wöllnerovi. Po tomto významnom akte nasledovali príhovory hostí, a to generálneho 
riaditeľa a.s.Duslo Šaľa RNDr.Jozefa Kollára a generálneho riaditeľa Slovenskej 
energetickej asociácie Ing.Miroslava Kučeru. 
 Po príhovoroch hostí v slávnostnej časti vystúpil na záver riaditeľ spoločnosti 
Ing.Miroslav Wöllner, ktorý vyhodnotil sedem rokov činnosti spoločnosti. Poďakoval sa 
svojim spolupracovníkom, ktorí boli ochotní poddať sa tvrdým podmienkam a vyslovil 
presvedčenie, že získanie tohto vysokého ocenenia zaväzuje všetkých súčasných 150 
zamestnancov spoločnosti k ďalšej aktívnej činnosti. 
 Po slávnostných príhovoroch a skončení aktu odovzdávania certifikátu sa 
prítomní hostia stretli na recepcii vo veľkej sále Domu kultúry. Slávnostný prípitok 
predniesol generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Duslo Šaľa RNDr.Jozef Kollár a po 
ňom nasledovali osobné gratulácie riaditeľovi spoločnosti Menert Ing.Miroslavovi 
Wöllnerovi a jeho manželke Marte Wöllnerovej. 
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Certifikát kvality pre firmu Sigmatech 
 
 V šalianskej firme Sigmatech sa 21.júla 1998 uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie certifikátu systému kvality podľa noriem ISO 9000. 
 Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili zástupcovia Okresného a Mestského 
úradu v Šali, riaditelia miestnych bánk, Daňového úradu, Okresného úradu práce, 
najväčších miestnych spoločností s ručeným obmedzením ako aj zástupca TÜV Bayern 
Sachsen, ekonomickí námestníci Hydrostavu a OZ Povodia Váhu Piešťany. 
 Získaným certifikátom deklaroval Sigmatech svoju vysokú odbornú spôsobilosť 



vykonávať všetky činnosti v režime systému kvality podľa normy ISO 9002. Táto firma 
počas piatich rokov svojej existencie sa vypracovala na jednu z najväčších firiem na 
Slovensku v oblasti dodávok hutného materiálu, priemyselných armatúr, ich opráv a 
servisu, čerpacej techniky a elektro-pohonov. Okrem toho má firma v Šali aj moderný 
sklad hutného materiálu, strojársku dielňu a dielne strojárskej výroby. 
 V súčasnosti má Sigmatech 230 zamestnancov. Postupne rozširuje svoje 
obchodné aktivity po celom Slovensku. Otvoril predajné miesta v Bratislave, Žiline, vo 
Zvolene, v Kútoch, Novákoch, Košiciach, Poprade, Prešove a v Mochovciach. Má svoje 
prevádzky aj za hranicami našej vlasti v Česku a v susednom Maďarsku. 
Prostredníctvom týchto predajných miest sa firma dostala do povedomia veľkých 
zákazníkov - odberateľov ako sú energetické podniky, podniky plynárenského a 
vodárenského priemyslu ako aj chemických a iných veľkých podnikov. 
 Rozhodnutie o vybudovaní systému kvality padlo už v roku 1995. V rokoch 1996-
97 sa potom začala zabezpečovať jeho rozsiahla legislatíva a jej uvedenie do života. 
Koncom roku 1997 nadviazal Sigmatech spoluprácu s firmou TÜV Bayern Sachsen. Jej 
pracovníci RNDr.Šalke a Ing.Tomasich pomohli pri dobudovaní tohto systému 
dopracovaním legislatívnej základne a predprípravou na certifikačný audit, ktorý sa 
potom uskutočnil 12. - 13. marca 1998. Pri jeho certifikovaní firma ešte úzko 
spolupracovala aj s externým pracovníkom Ing.Petrom Švecom, ktorý od roku 1996 tiež 
účinne pomohol pri budovaní a certifikovaní celého tohto systému. 
 Certifikát kvality potom prevzal z rúk Ing.Mateja Tomasicha terajší riaditeľ firmy 
Ing.František Eliáš, ktorý sa v slávnostnom príhovore poďakoval všetkým, čo sa podielali 
na tomto veľkom úspechu firmy  a vyjadril sa aj o ďalších perspektívach a strategických 
cieľoch firmy. 
 Potom nasledovali pozdravné príhovory niektorých hostí. Medzi nimi vystúpil 
Dr.L.Kosztanko, prednosta Okresného úradu, Ing.Štefan Bartošovič riaditeľ ProCs s.r.o., 
Ing.Štefan Zaťko riaditeľ Techagry s.r.o. a Ing.Peter Švec externý konzultant systémov 
kvality, ktorí vysoko ocenili získanie certifikátu firmou Sigmatech Šaľa a popriali jej veľa 
ďalších úspechov v budúcnosti. 
 Po prehliadke moderného areálu a jednotlivých útvarov firmy sa hostia zúčastnili 
na slávnostnej recepcii. 
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Oslavy 885.výročia prvej písomnej zmienky o Veči 
 
 V spoločenskom dome vo Veči sa dňa 15.mája 1998 konali oslavy 885.výročia 
prvej písomnej zmienky o Veči, ktorá tvorí dnes mestskú časť nášho mesta na ľavom 
brehu Váhu. 
 Pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva za 
účasti najvyšších predstaviteľov mesta a okresu ako aj zástupcov družobných miest 
Telča a Oroszlányiu. Slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia podnikov, inštitúcií, škôl ako 
aj členovia záujmových združení mesta a obyvatelia nášho mesta. 
 K účastníkom slávnosti sa prihovoril primátor mesta Mgr.Július Morávek. Vo 
svojom príhovore oživil spomienky na dávnu historickú Veču, poukázal na jej spätosť so 
Šaľou a vystihol klady a zápory rieky Váh pre Večanov v minulosti ako aj jej súčasný 
dynamický rozvoj. Poďakoval sa všetkým, ktorí tu žili a žijú a prežívajú tu svoje radosti a 



starosti pričom sa usilujú aj o zveľaďovanie a zviditeľňovanie súčasnej modernej a 
vzrastujúcej časti nášho mesta. 
 Prítomných pozdravil aj prednosta Okresného úradu. Paed.Dr.Ladislav 
Kosztanko, ktorý vysoko ocenil skutočnosť, že jednotlivé obce okresu si začínajú 
uvedomovať  svoju svojbytnosť a snažia sa zapájať do zveľaďovania svojho bydliska. 
 Účastníkov osláv pozdravili aj zástupcovia družobných miest Telča a Oroszlányu. 
 Po príhovoroch odovzdal primátor mesta 96 pamätných plakiet občanom, ktorí sa 
zaslúžili o zviditeľnenie a rozvoj Veče. 
 Po oficiálnej časti osláv nasledovala kultúrna časť, v ktorej vystúpil hodnotným 
programom tanečný a spevácky súbor Chemik. Vydarené oslavy ukončil večer efektný 
ohňostroj. 
 
Stručne z histórie obce Veča 
 
Najstarším archeologickým nálezom dokazujúcim prítomnosť človeka na území terajšej 
obce bola čelová kosť neandertálskej ženy zo strednej doby kamennej, ktorá bola 
vybagrovaná z koryta Váhu neďaleko terajšej lodenice. Tento vzácny nález sa datuje na 
150.-40.tisíc rokov pred naším letopočtom. Z mladšej doby kamennej pochádzajú ďalšie 
vzácne keramické nálezy z lokality Hidas, ktoré svedčia o procese neolitizácie na tomto 
území. Odkrytý bol v polohe osady Andelek aj zatiaľ ojedinelý žiarový hrob s typickou 
keramikou. V katastri obce (Hidas a Duslo) sa našli aj počiatky osídlenia z doby 
bronzovej v podobe šperkov, kostených korálkov, medených dýk a iných, ktoré patria k 
pohrebiskám ľudu nitrianskej kultúry. V intraviláne Veče boli odkryté aj nálezy črepov zo 
staršej doby železnej, ktoré už naznačujú miestnu výrobu železných predmetov. Pri 
Andelku, Hidasu a Dusla sa našli aj zvyšky keltských obydlí z 2.storočia pred naším 
letopočtom. Z nich na Andelku sa našli keltské mince s bronzovým jadrom a strieborným 
povlakom ako aj mince medené. Z prvých štyroch storočí nášho letopočtu máme tu aj 
odkryté najstaršie žiarové pohrebisko (400-500 hrobov) na polohe Vinohrady so 
zlomkami zbraní, germánskych nádob ako aj bronzových nádob. Na polohe Vízállás sa 
odkrylo výskumom sídlisko datované z 2. a 3.storočia n.l. z doby rímskej sa našla aj 
mozaika osídlenia v lokalite Židovskej Veče. 
 Koncom 6.storočia prenikali na Slovensko slovanské kmene, ktoré sa dostali do 
styku s kočovnými kmeňmi Avarov. Z tejto doby boli tu odkryté a preskúmané viaceré 
zmiešané kostrové pohrebiská. Na území Dusla a Vízállásu boli odkryté pohrebiská zo 
7. a 8. storočia. V mnohých hroboch sa našli hlinené nádoby so slovanským zdobením. 
Na bývalom pieskovisku bolo objavené pohrebisko 25.kostrových hrobov z čias 
Veľkomoravskej ríše, ktoré sa datuje do druhej polovice 
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9.storočia. Z prvej polovice 10.storočia sa na tomto bývalom pieskovisku našiel už aj 
hrob svedčiaci o prítomnosti staromaďarských kmeňov. Z obdobia uhorského štátu sa 
našlo v katastri obce Veča v polohe Andelku aj pohrebisko z konca 10.-11.storočia a 
ďalšie pohrebisko v polohe Hidas ako aj kostrové hroby neďaleko cintorína v intraviláne 
obce. Z najstarších dejín osídlenia Veče bolo odkryté pohrebisko zistené pri výstavbe 
sídliska v polohe Židovská Veča. Toto pohrebisko pochádza už z 12.-13.storočia, t.j.z 
doby stredovekej feudálnej spoločnosti. 



 Oblasť Veče patrila k mimoriadne zaujímavým ako aj využívaným regiónom od 
počiatku historického vývoja Slovenska. Atraktivita prostredia, úrodná pôda a brody cez 
Váh lákali sem ľudí, ktorí potom svojou prácou vytvárali základy, na ktorých stojí aj 
dnešná moderná spoločnosť.  
 Prvý písomný prameň, ktorým vstupuje Veča do histórie je tzv.druhá zoborská 
listina vydaná kráľom Kolomanom z roku 1113. Táto obsahuje súpis pozemkových 
majetkov a hraníc zoborského kláštora na Slovensku. Veča sa v tomto spise spomína 
pri opise hraníc pozemku obce Močenok (Mučeník). V ďalších administratívnych 
písomnostiach  sa meno obce písalo týmito formuláciami: v roku 1113 - Vuza, 1246 - 
Weche, 1251 - Wecha a od XVI.storočia Vecse. Na pôvod a význam týchto pomenovaní 
vyslovili slovenskí jazykovedci rôzne teórie. Väčšinou sa však zhodujú v tom, že názov 
Veča je osobné meno pravdepodobne slovanského pôvodu. Zoborská listina z roku 
1113 svedčí o starobylosti obce Veča ako aj o starobylosti jej pomenovania siahajúceho 
do predkresťanských čias. 
 Druhá písomná zmienka o Veči, ešte o kráľovskom majetku, je z roku 1246. V 
rokoch 1237 a 1246 sa obec spomína po predmení šľachticov, ktorí tu mali majetky. V 
listine kráľa Belu IV. z roku 1251 sa obec spomína pod názvom "Villa Vecha" a bola tu 
uvádzaná ako hranica turčianskeho prepošstva. V tejto listine sa po prvýkrát spomínajú 
dvaja tunajší šľachtici Bartolomej z Veče (de Weche) a Urban. Kráľovná Mária roku 
1268 daruje tomuto Bartolomejovi zem Kesy v Nitrianskej stolici. Na začiatku 14.storočia 
vzrastajú majetky rodu Peech na oboch stranách Váhu (od Hlohovca po Pered) a tam sa 
Veča viackrát spomína v rôznych pozemkových zmenách v tomto storočí.  
 Po nobilitácii (premene) bývalých kráľovských služobníkov sa vo Veči utvorilo 
dedinské spoločenstvo zemanov, ktorého členmi boli zemianske rodiny tejto dediny. 
Tieto patrili viac-menej medzi strednú šľachtu. K povýšeniu do šľachtictva mohlo dôjsť 
medzi rokmi 1246-1308. Z polovice 13.storočia poznáme zatiaľ 6 listín so zmienkami o 
Veči, a to z rokov 1246, 1248, 1251, 1267, 1269 a 1270. Najstarší zemani-šľachtici 
pochádzajúci z Veče sú z prvej štvrtiny 14.storočia. V roku 1404 sa v dokumentoch po 
prvý raz objavuje meno Apon, neskôr vo forme Apponyi. V rámci apponyiovských 
majetkov bol spomínaný aj dištrikt Veča, Hetméň, Šók a Trnovec. Medzi 
najvýznamnejších obchodníkov s drevom patrili Marek Beck a synovia Lazar Ruhiga a 
Adolf Weiss. 
 V dejinách obce zaznamenávame v 16.storočí nepokojné časy. Veča bola 
viackrát obsadená Turkami a toto obdobie sa skončilo až oslobodením Nových Zámkov 
v roku  
Za tureckých čias musela Veča odvádzať vynútené uznávacie poplatky Turkom  a tým si 
vykupovať mier. 
 Začiatkom 18.storočia, v rokoch Rákócziho oslobodzovacích bojov vznikol vo 
Veči vojenský tábor. V rokoch 1752-1753 dochádza k usadzovaniu nových obyvateľov. 
V poslednej štvrtine 18.storočia a v prvej štvrtine 19.storočia bývalo vo Veči okolo 20 
zemianskych rodín. V súpise zemanov z roku 1781 sa tu stretávame s týmito menami 
zemanov: Babó, Babothy, Bartaloš, Bíróci, Bitto, Czigler, Olléš, Ostini, Pápay, Petrovič, 
Rácz, Repkay, Szokolczy a Szabó. V druhom súpise figurujú ešte aj mená Czígler, 
Csernyanský, Illéš a Kiss. V prvej štvrtine 18.storočia sa do Veče prisťahoval značný 
počet židovských obyvateľov z juhovýchodnej Moravy. Títo tu vytvorili osobitnú usadlosť 
tzv.Židovskú Veču. Zaoberali sa hlavne obchodom so stavebným drevom a rôznymi 
remeslami. Drevo sem dovážali na pltiach dolu Váhom z Trenčianskej, Oravskej a 



Liptovskej župy. Boli to už skôr spomenutí Marek Beck, Lazar Ruhiga a Adolf Weiss. 
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Podľa sčítania ľadu z roku 1828 bolo vo Veči 145 domov a 1011 obyvateľov. V 
19.storočí sa už Veča spomína ako jedna celistvá dedina i keď sa ešte často používali 
názvy Veľká a Malá Veča, Šľachtická Veča a Židovská Veča. K obci patrili aj majere, 
ako Andelek (Angyalka), Baránek, Kopanica a cigánska osada. 
 Najbohatšími zemepánmi tu boli Hunyadyovci a rodina Cziglerových. Neskôr 
potom aj rodiny Tuchynszkých, Hertelendyových a rodina Ajtitsa Horvátha. 
 Obec patrila do Nitrianskej župy a Šalianskeho okresu. Chotár (kataster) obce v 
roku 1869 mal 2066 katastrálnych jutár a v roku 1910 už 2171 kj.Pestovali sa prevažne 
obilniny, najmä jačmeň, pšenica, raž a v polovici 19.storočia už aj tabak. Rozšírený bol 
chov ošípaných, chov oviec ako aj chov včiel. Značná časť obyvateľstva bola 
zamestnaná v remeslách (obuvník, zámočník, krajčír, kováč, stolár, tkáč, čižmár, pekár 
a kolár). V poľnohospodárstve pracovalo 143, v priemysle 57 a v obchode 33 ľudí. 
Vysoký bol počet nádenníkov, ktorý dosahoval až 128 osôb. 
 V zmysle uhorského zákona o členení obcí z roku 1872 vytvorila Veča spolu s 
Trnovcom nad Váhom a Dlhou nad Váhom obvodný notársky úrad. Od 1.januára 1907 
sa však vytvoril nový obvodný notársky úrad vo Veči, kam už patrila len Dlhá nad 
Váhom. 
 Na čele obce stál richtár a písomnosti boli overované obecným pečatidlom, ktoré 
znázorňovalo prekrížené veslá doplnené slnkom a mesiacom. Na čele obecného 
zastupiteľstva stál obecný richtár a poslanci. Z obecných richtárov sú známi nasledovní: 
Jozef Petrovič (1869), Štefan Škabla (1888), Vendelín Kadvan (od roku 1888), Dezider 
Horváth Ajtits (1898), Jozef Beck (1898-1901), Jozef Babó (1901-1902), Vendelín 
Sloboda (1903-1911) a Štefan Rehák (1917). 
 Na rozvoj obce mali neblahý vplyv rôzne epidémie a z nich hlavne cholera, ktorá 
tu riadila viackrát a vyžiadala si veľa obetí. Tak v rokoch 1831 - 105 obetí, 1849 - 53 a v 
roku 1866 - 66 obetí.  
 Nová škola vo Veči vznikla v druhej polovici 18.storočia za podpory miestnych 
šľachticov. V roku 1869 učiteľom tu bol Peter Szentkereszty, na židovskej škole 
Šalamún Blau. Pôvodná cirkevná škola sa uvádza v roku 1888 ako štátna škola a k nej 
pripojili v roku 1843 aj židovskú školu. Prvá školská budova s dvoma učebňami už 
nepostačovala a preto sa v roku 1909 presťahovala do novopostavenej poschodovej 
budovy. Pomerne skoro, už koncom 19.storočia, bola v obci aj škôlka, ktorá bola v 
prevádzke cez jarné a jesenné mesiace.  
 Z hospodárskeho hľadiska veľký význam mal v živote obce liehovar, ktorý začal 
svoju činnosť v roku 1912. Jeho majiteľom bol Jozef Erdélyi. Tu pracovalo na dve smeny 
16 pracovníkov. Z obyvateľov obce si zaslúži pozornosť Dezider Ajtits Horváth, ktorý ako 
poslanec Uhorského snemu v mnohom napomohol rozvoju obce. 
 Po skončení prvej svetovej vojny prechádza obec Veča dôležitými zmenami. 
Stáva sa súčasťou novovzniklej Československej republiky. Najväčšie zmeny priniesla 
prvá pozemková reforma, a s tým súvisiace dosídlovanie obyvateľov z Moravy, v rámci 
ktorej došlo k rozparcelovaniu pôdy veľkostatkára grófa Ladislava Hunyadiho. Jeho 
majetok bol pridelený 72 občanom, ako aj právnickým osobám (obci Veča) a Cukrovaru 
v Šuranoch. Touto parceláciou sa posilnilo hlavne stredné roľníctvo a zmenilo sa aj 



národnostné zloženie obyvateľstva.  
 Pri sčítaní ľudu v roku 1919 sa k tzv.československej národnosti hlásilo 269 a k 
maďarskej 980 občanov. Pri sčítaní ľudu v roku 1930 sa už počet občanov hlásiacich sa 
k československej národnosti zvýšil na 738 a k maďarskej národnosti sa hlásilo už len 
340 občanov. Ku zmenám dochádza aj na miestnej štátnej škole, kde v roku 1921 bol 
počet maďarských žiakov 189 a slovenských 38 a v roku 1930 bol už tento pomer 
opačný. V maďarských triedach bolo 101 žiakov, v slovenských už 127. 
 Z hospodárskych jednotiek naďalej tu pracovala píla, ktorej majiteľom boli bratia 
Ruhigovci, ako aj liehovar Jozefa Erdélyiho a Vincenta Bordácsa, ktorý tu pracoval do 
roku 1933. Jeho činnosť bola obnovená počas 2.svetovej vojny. Po vojne sa obnovila 
činnosť úverového družstva a vzniklo aj potravinové družstvo - Spotrebné družstvo 
Henza. Pasienkové družstvo bolo založené 27.novembra 1927 so 40.zakladajúcimi 
členmi a pôsobilo tu do roku 1934. Jeho zakladateľom bol vtedajší richtár Teodor 
Marcinkech. Spomedzi spolkov 
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naďalej pokračoval v aktívnej činnosti miestny Hasičský spolok, ktorý tu bol založený už 
v roku 1879. 
 Politické udalosti tridsiatych rokov značne ovplyvnili osud obce. Vzmysle 
Viedenskej arbitráže 10.novembra 1938 prišli do Veče jednotky maďarskej armády a 
obec bola pričlenená k Maďarsku. Vojna a okupácia priniesla utrpenie mnohým 
obyvateľom. Židovské obyvateľstvo bolo takmer vyvraždené v koncentračných táboroch 
v Nemecku. 
 K oslobodeniu obce došlo 1.apríla 1945. Povojnové roky priniesli nové politické  a 
hospodárske zmeny. Majetky občanov maďarskej a nemeckej národnosti boli v zmysle 
Košického vládneho programu skonfiškované. Vo Veči to boli majetky najväčších 
poľnohospodárskych majiteľov Vincenta Bordácsa, rodiny Ajtitsa Horvátha, ako aj 
majetok družstva Hanza, ktoré boli v rámci II.pozemkovej reformy rozdelené občanom 
obce. V 50.rokoch potom dochádza k násilnému združstevňovaniu pôdy aj vo Veči, ako 
v celej našej vlasti. Zakladá sa Jednotné roľnícke družstvo Veča, ktoré tu pôsobilo 
samostatne až do roku 1960, kedy bolo v rámci spájania obcí zlúčené s Jednotným 
roľníckym družstvom Šaľa.  
 Veča si zachovala svoj dedinský charakter až do roku 1960, kedy bolo aj 
administratívne pripojená k Šali. Blízkosť chemického kombinátu Dusla potom v ďalších 
rokoch predurčil aj jej ďalší nebývalý rozvoj. 
 
Dnešná Veča ako mestská časť Šale 
 
Veča sa od 1.januára 1960 zlúčila so Šaľou a tvorí dnes jej ľavobrežnú mestskú časť. 
Charakter obce vo významnej miere zmenila rozsiahla investičná výstavba. Po asanácii 
pôvodnej starej zástavby vyrástlo za posledných 10 rokov veľké moderné sídlisko s 
počtom 2107 bytov. V súčasnosti obýva dnešnú Veču približne 7.800 obyvateľov, 
väčšinou mladých rodín bývajúcich na sídlisku, ktoré je situované po pravej východnej 
strane Nitrianskej ulice. 
 Za obdobie posledných 40 rokov bola v obci dobudovaná vodovodná sieť a 
postupne aj kanalizácia, ktorá sa v okrajových uliciach dobudováva v jednotlivých 



etapách. Súčasne sa na ľavom brehu Váhu vybudovala čistiaca stanica odpadových 
vôd, ktoré sa po vyčistení odvádzajú z celej Veče do Váhu. Na okraji sídliska bol v roku 
1998 vybudovaný dôležitý medzisklad komunálneho odpadu, ktorý v súčasnosti už rieši 
problémy odpadového hospodárstva celého mesta. Pre zlepšenie životného prostredia 
sa v súčasnosti spracováva projekt plynofikácie kotolne CK 34, ktorá dodáva teplo do 
nového sídliska. 
 Súčasný ráz Veče dotvárajú aj novovzniklé ulice s individuálnou bytovou 
výstavbou, ako aj budovy súkromných podnikateľských aktivít, ktorých je dnes vo Veči 
cca.80. Dôležitou súčasťou nového sídliska bolo vybudovanie novej 24-triednej 
základnej školy, ďalších budov občianskej vybavenosti, obchodov a predškolských 
zariadení. V tomto roku (1998) sa započala aj výstavba nového moderného rímsko-
katolíckeho kostola na okraji sídliska. 
 Vo Veči dnes sídlia aj správne, zdravotnícke a kultúrne inštitúcie mesta i okresu 
Šaľa. Sú to Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresná vojenská správa a od 
roku 1997 i Mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta. Na sídlisku má sídlo aj poštový 
úrad Pošta 5, ktorá je súčasne aj sídlom Poštovej banky. 
 Hlavným strediskom podnikateľskej činnosti je Centrum občianskej vybavenosti 
na sídlisku na Hollého ulici, kde boli zriadené nové prevádzky, predovšetkým 
obchodných činností. V súčasnosti je oblasť obchodu a služieb zabezpečovaná v 
prevažnej miere na súkromnej báze. Vo Veči sa vybudovali aj dve nové benzínové 
čerpadlá firmami Benzinol a Shell. Vznikli súkromné opravovne a predajne motorových 
vozidiel, pneumoservis, sklenárstvo a stolárstvo. 
 Významné postavenie na Slovensku má vo Veči firma Slovenského zväzu 
poľovníkov pod názvom Zverex, ktorý tu bol založený už v roku 1952. Táto firma je 
vývozcom divej zveriny do 46 miest Slovenska a 80%-ným exportom diviny hlavne na 
trhy Francúzska, Nemecka a Talianska. 
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Možnosti príjemného posedenia poskytujú pre návštevníkov zariadenia reštauračných služieb ako sú 
reštaurácia Corgoň, Bystro bar Lucia, YPS, Fortuna, reštaurácia Váh i ďalšie. 
 Rozhodujúce miesto v kultúrnom živote mestskej časti Veča zahráva Kultúrno-spoločenská 
organizácia mesta v objekte Spoločenského domu - kultúrneho strediska na Hollého ulici a v tunajšej 
knižnici. Významné miesto v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti zohrávajú neštátne lekárske 
ambulancie a lekárne. Organizácia sociálnej starostlivosti tu zabezpečuje Klub dôchodcov, Dom s 
opatrovateľskou službou a Domov pre matky s deťmi. 
 Výchovu a vzdelávanie poskytujú dve plneorganizované moderné základné školy, jedna v starej 
časti obce a druhá najväčšia 24-triedna škola na sídlisku. Miestom stredoškolského vzdelávania je tu 
dobre vybavené Stredné odborné učilište chemické a Stredná priemyselná škola, zameraná na 
elektrotechniku a informatiku. Pri týchto školách sú pekne vybudované športoviská i krytá plaváreň s 
celoročnou prevádzkou slúžiaca aj ostatným občanom mesta. Najväčším športovým objektom slúžiacim 
celému mestu je futbalový štadión TJ Slovan Duslo Šaľa a druhé futbalové ihrisko TJ Veča. 
 Na večianskom brehu Váhu bol vybudovaný riečny prístav, ktorý sa v tomto roku začal už 
pravidelne využívať na výletnú i nákladnú plavbu po Váhu. Na večianskej strane Váhu medzi Večou a 
Kráľovou nad Váhom je v celoročnej prevádzke strelnica Streleckého klubu, kde sa konajú aj 
celoslovenské strelecké súťaže a preteky. 
 S dlhoročnou tradíciou pôsobí vo Veči Dobrovoľný požiarny zbor, Telovýchovná jednota Veča, 
Poľovnícke združenie, Únia žien i Zväz drobnochovateľov a záhradkárov, ktorí sa vo veľkej miere 
podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote tejto mestskej časti. 
 Veča teda od roku 1960 postupne menila svoj dedinský charakter a stala sa rovnocennou a dnes 



už neoddeliteľnou súčasťou mesta Šale. Ľavostranná časť mesta vytvára dnes mestský obvod č.4 so 
zastúpením 9.členov predstavenstva v mestskom zastupiteľstve. 
 
Najstaršia pečať obce Veča z písomností z roku 1770. Pečatný obraz tvoria krížom preložené veslá, cez 
stred ktorých prechádza kolmo postavený hák. Vedľa vesiel sú symboly nebeských telies, sprava Slnko, 
zľava Mesiac. Kruhopis pečate je nahradený iniciálkami VV (Vág Vecse). Priemer pečate je 26 mm. 
Pečatný obraz poukazuje na význam prievozníctva v živote obyvateľov obce. 
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Výstava "Osobnosti okresu Šaľa" 
 
 V júni 1998 sa otvorila v priestoroch Štátneho okresného archívu v renesančnom kaštieli v Šali 
výstava pod názvom "Osobnosti okresu Šaľa." Organizátorom výstavy boli Štátny okresný archív v 
spolupráci s Okresným a Mestským úradom v Šali. 
 Výstavu slávnostne otvoril v zastúpení prednosta Okresného úradu PaedDr.Michal Vrbovský, 
vedúci organizačného odboru. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili aj vzácni hostia: riaditeľ 
odboru archívnictva v Bratislave PhDr.Peter Kartous, vedúci archívnictva PhDr.Elo Sloboda. Z miestnych 
účastníkov tu boli zastúpení primátor mesta Šaľa a starostovia jednotlivých obcí okresu Šaľa. 
 Mottom výstavy bolo "Hic mortui vivunt et mortui loguntur" (Tu mŕtvi žijú a mŕtvi rozprávajú) 
Sprievodcovské slovo mala hlavná organizátorka výstavy PhDr.Veronika Nováková, riaditeľka archívu. 
 Výstava poskytla hodnotný obraz o významných osobnostiach, ktoré sa narodili alebo dlhodobo 
pôsobili v našom meste alebo v šalianskom regióne a svojou činnosťou šírili dobré meno nášho regiónu 
už pred 300-400 rokmi. 
 Pod vedením pani Novákovej sa podarilo pripraviť výstavu zhromaždením autentických 
dokumentov, ktoré bolo potrebné zostaviť z vlastných exponátov a dokumentov archívu, ale aj z mnohých 
okolitých a celoštátnych archívov. 
 V 10.zasklenených výstavných skrinkách a na 8. vkusne upravených paneloch bolo možné 
postupovať dávnou históriou nášho regiónu a oboznámiť sa s najvýznamnejšími osobnosťami z minulosti, 
ktorí tu pôsobili na poli cirkevnom, osvetovom, pedagogickom, poľnohospodárskom, zdravotníckom a 
kultúrno-spoločenskom a zanechali po sebe hodnotné dielo, na ktoré môžeme byť právom hrdí. 
 Po otvorení výstavy Dr.Nováková podala prvým návštevníkom stručnú charakteristiku života a 
tvorby vystavených osobností a zmienila sa aj v uchovaní týchto dokladov v archívoch a múzeách na 
Slovensku a v Maďarsku. Vystavené boli fotografie, maľby, originálne spisy alebo ich fotokópie, ako aj iné 
autentické doklady a staré fotografie a pohľadnice Šale a obcí okresu. Z vystavených exponátov 
spomeňme aspoň mená tých najznámejších: 
 
Peter Pázmány - 1570-1637, ostrihomský arcibiskup, cirkevný spisovateľ a zakladateľ šalianskeho 
vodného hradu. 
Štefan Csete - 1645-1718, cirkevný spisovateľ, jezuita, narodený v Šali. 
Teodor Gloch Galánthay - 1872-1956, dôstojník, maliar a výtvarník, narodený v Šali-Veči. 
Štefan Almási - 1806-1876, cirkevný spisovateľ a od roku 1848 farár v Šali. 
Štefan Majer Ján - 1813-1893, cirkevný hodnostár, pedagóg a osvetový pracovník, rodák z Močenku. 
Ján Péter - 1820-1889, pedagóg a zakladateľ školy v Tešedíkove. 
Samuel Danzig - nar.1878, rabín, spisovateľ, narodený v Šali-Veči. 
Ignác Erdélyi - 1828-1885, misionár a publicista, pôsobil v Číne, narodený v Žihárci. 
Alojz Szabó - 1828-1914, veterinárny lekár a univerzitný profesor, narodený v Nedede. 
Jozef Péter - 1856-1926, pedagogický tvorca, správca školy v Šali a zakladateľ dychovej hudby v Šali. 
Oliver Ribány - 1848-1902, farár v Tešedíkove a prekladateľ z francúzštiny a nemčiny. 
David Kollman - 1859-1938, majiteľ prvej tlačiarne v Šali. 
Mrs.Pavol Macháček - 1887-1969, šaliansky dekan, publicista a spisovateľ, autor knihy Šaľa v dejinách. 
Juraj Fridrich Kroneberg - 18.-19.stor., poľnohospodársky špecialista, od roku 1790 pôsobil v Tešedíkove. 
Pseud.Szives Párkány (viď.Majer), cirkevný hodnostár, pedagóg a osvetový pracovník. 
Prof.Jozef Hlavatý - 1898-1966, assesor-dekan farár, hudobný kritik, eseista, pochovaný v Šali. 
Sellyei-Miškovič Jozef - 1909-1941, ľudový spisovateľ, šaliansky rodák. 
Ján Feketeházy - 1842-1927, známy konštruktér a staviteľ, šaliansky rodák, pochovaný v Šali. 



Ladislav Erdélyi - 1868-1947, benediktínsky kňaz, historik, narodený v Žihárci. 
 
321. 
 
400.výročie založenia jezuitského kolégia v Šali 
 
Pred štyrmi stovkami rokov, v roku 1598 bolo v našom meste zriadené kolégium. Preložili ho sem jezuiti z 
Kláštora pod Znievom.Úlohou kolégia bolo tu pripravovať budúcich kňazov a rečníkov. 
 Jezuitské kolégium bolo neúplnou vysokou školou, v tom čase najvyššou vzdelávacou inštitúciou 
v celom Uhorsku. Aby získalo označenie "studium generala", teda univerzita, bolo potrebné zriadiť ešte 
posledný tretí a najvyšší stupeň vzdelávania k čomu však už neprišlo. 
 Do Šale sa v tom čase schádzali mladí ľudia nielen z Uhorska, ale aj spoza hraníc. V čase jeho 
najväčšej slávy v roku 1602, tu študovalo až 400 poslucháčov. Vzdelávanie prebiehalo v latinčine. Popri 
vzdelávaní v odborných predmetoch, pozornosť sa tu venovala aj chrámovému spevu, hudbe a pamätalo 
sa aj na dôslednú mimoškolskú výchovu. Každoročne sa tu nacvičovali tri až štyri divadelné hry s 
biblickou tematikou. Tieto sa predvádzali pred významnými hosťami, rodičmi a miestnym obyvateľstvom. 
 Areál školy tvorilo námestie pri kaštieli a kostole a pozostávalo zo 17.budov, vrátane kostola, fary, 
knižnice, internátu a hospodárskych budov. Na riadení kolégia sa vystriedalo päť rektorov: Alfonz Carelli, 
Alexander Bobokay, Peter Pázmány, Juraj Káldy a Ján Nagy. Najvýznamnejším z nich bol Peter 
Pázmány, neskôr ostrihomský arcibiskup, ktorý chcel kolégium dobudovať na univerzitu. Toto sa však už 
nemohlo uskutočniť, lebo v tom čase v častiach neobsadených Turkami prebiehalo protihabsburské 
povstanie vedené Štefanom Bocskajom. V roku 1608 povstalci vyhnali jezuitov zo Šale a preto Peter 
Pázmány musel ustúpiť od dobudovania kolégia a kolégium presťahoval do Trnavy, kde potom roku 1635 
univerzitu aj založil. 
 Je potrebné spomenúť, že počas pôsobenia kolégia prichádzali do Šale aj významné návštevy tej 
doby, ako Žigmund Forgáč, brat nitrianskeho biskupa Františka, ako aj sám uhorský palatín Mikuláš 
Eszterházy. 
 Napriek krátkej existencie kolégia v našom meste sa mesto stalo v tom čase významným 
politickým, cirkevným a kultúrnym strediskom. 
 Pri príležitosti tohto významného výročia sa dňa 9.septembra 1998 uskutočnila konferencia v 
kongresovej sále Mestského úradu a potom sa v kaštieli otvorila výstava pod názvom Jezuitské kolégium 
v Šali. Zároveň sa uskutočnilo aj odhalenie pamätnej tabule na Budove kaštiela, ktoré uskutočnil 
prednosta Okresného úradu Paed.Dr.Ladislav Kosztanko. 
 
Na konferencii odzneli tieto odborné prednášky: 
Jezuitské školstvo na Slovensku - Juraj Dolinský (SJ Trmava) 
Študenti z Bratislavskej a Nitrianskej župy na univerzitách v nemecky hovoriacich územiach (Dr.László 
Szógi - Univerzitný archív a knižnica Budapešť) 
Jezuitské kolégium v Šali (Dr.Veronika Nováková, riaditeľka Štát.okr.archívu v Šali) 
Knižnica jezuitského kolégia v Šali (Dr.Gábor Farkas, Univerzitný archív a knižnica Budapešť) 
Peter Pázmány a Šaľa (Dr.Klára Mészárosová, Univerzitná knižnica Bratislava) 
Osobnosti jezuitského kolégia v Šali (Mgr.Margita Gálová, Štátny okresný archív Šaľa) 
Pôsobenie Mihálya Veresmartiho na šalianskej fare (Ladislav Bukovszky, Št.okr.archív Šaľa) 
Jezuitské divadelníctvo na Slovensku (Mgr.Hildegarda Nagyová) 
 
 Výstavu "Jezuitské kolégium v Šali" v priestoroch Štátneho okresného archívu v Šali otvoril 
Ing.Štefan Fašanek, prednosta Krajského úradu v Nitre. 
 
322. 
 
Máme slovník šalianskeho nárečia 
 
 Koncom septembra 1998 vyšla knižka malých slovníkov slovenského nárečia od nášho autora 
Mgr.Alexandra Beloviča pod názvom: Krátky slovník nárečia slovenského šalianskeho podľa Alexandra 
Beloviča 
 Knižka vyšla v edícii Krátkych slovníkov základných slovenských nárečí pre milovníkov reči a 



nárečí Slovenskej krajiny a jej okolia ako 18.diel. 
 Vyšla s finančnou podporou Štátneho fondu kultúry ProSlovakia a Združenia literátov Svojpomoc. 
Prvé vydanie tejto knihy vydal Print-servis Bratislava a vytlačil Ofprint Holík Bratislava v počte 500 
výtlačkov. V Šali sme si ju mohli zakúpiť za 109,-Sk. 
 Mgr.Alexander Belovič, ako šaliansky rodák sa o svoje mesto zaujímal už od svojej útlej mladosti. 
Tento záujem u neho podporovalo domáce prostredie a hlavne jeho nebohý otec, ktorý prečítal veľké 
množstvo kníh. Potom samozrejme aj miestna škola, kde v tom čase medzi učiteľmi vyučoval i spisovateľ 
Peter Andruška. Napriek tomu, že vo svojom živote sa nakoniec upísal armáde, dal sa aj na dráhu takmer 
umeleckú. Už pred vydaním tejto prvej svojej knihy sa pokúšal napísať niečo v nárečí do regionálneho 
periodika, čo mu však nedali autorizovať. Uvedomil si, že veľký rozvoj výstavby spôsobený budovaním 
Dusla a prisťahovaním nových obyvateľov do Šale, postupne vytláčajú pôvodnú šaliansku reč zo 
vzájomnej komunikácie. Preto sa ako verný šaliansky rodák chcel, ako sám hovorí "postaviť pomník 
všetkým, ktorí rozprávali po našom". 
 Mgr.Alexander Belovič sa narodil v Šali dňa 14.marca 1954, býva a je zamestnaný v Bratislave. 
Základnú školu navštevoval v Šali. Stredoškolské vzdelanie získal na Strednej priemyselnej škole 
chemickej v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie s aprobáciou geografia - telesná výchova získal na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Ako učiteľ pôsobil krátko na Základnej škole v 
Trsticiach a potom v Šali-Veči. Medzitým pôsobil aj v Dome pionierov v Šali. V roku 1985 sa zúčastnil na 
stavbe dunajského vodného diela v Gabčíkove a od roku 1986 stúpil do bojového útvaru Československej 
armády a teraz pôsobí v úrade Vojenskej správy v Bratislave ako samostatný náčelník. 
 
Vyšlá jeho publikácia má 351 strán malého formátu a je rozdelená do týchto kapitol: 
Slovo na úvod 
Hypotéza 
Použité skratky 
Slovníková časť v abecednom zozname výrazov a názvov 
Čo sa nevmestilo do slovníkovej časti 
Detské hry 
Domácke mená 
Historické názvy ulíc a uličiek v Šali 
Iné názvy 
Zaujímavosti 
Kartové hry a kartárske výrazy 
Lokálne názvy v katastri mesta 
Mená pre domáce zvieratá 
Nárečové odlišnosti v mestskej časti Veča 
Pozdravy 
 
323. 
 
Vyšla nová kniha Jána Johanidesa 
 
 Ján Johanides, známy slovenský spisovateľ žijúci v Šali, napísal v deväťdesiatych rokoch už 
desať kníh. Tou desiatou je zbierka poviedok, ktorá vyšla v decembri tohto roku pod názvom "Dedičný 
červotoč". 
 Vydal ju Koloman Kertész Bagala vo Vydavateľstve L.C.A.Levice ako desiaty zväzok edície 
Hlavolamy. Kniha vyšla vďaka finančnej podpore nadácie Open Society Fund Bratislava. Kniha je 
rozčlenená do 8 kapitol a má 172 strán. 
 Johanides je nápaditý prozaik, prozaik štylistických a konštruktívnych kvalít. Vo svojej teraz 
vydanej prozaickej knihe Dedičný červotoč ľahko prepája rok 1989 s dneškom. Svoje vety tu vie priam 
barokovo vyzdobiť, umocňuje ich výtvarným videním a príbehy dvíha do poetického výrazu. V jeho 
prózach vás často osloví pocit strachu, neistoty, necitlivosti, úzkosti z poznania a bolesti zo sveta. 
 
Prvá tlačiareň v Šali 
 
 Zakladateľom prvej tlačiarne a kníhtlače v Šali bol šaliansky rodák Dávid Kohlmann. Svoju malú 



tlačiareň zriadil vo svojom dome, ktorý stál kedysi v miestach za terajším hotelom, v susedstve už teraz 
neexistujúceho Katolického kruhu (kultúrneho domu). Neskôr v začiatkoch dvadsiatych rokov svoj dom 
prestaval a rozšíril o tlačiarenské miestnosti. Okrem jeho bytu a tlačiarne bola tu aj predajňa 
kancelárskych a školských potrieb. Samotná tlačiareň nebola veľká, ale na tú dobu dobre vybavená. 
Slúžila predovšetkým pre potreby obchodníkov a úradov. V rokoch 1907-1912 z tejto tlačiarne vychádzali 
prvé šalianske noviny ako týždenník pod titulom Vágsellye és vidéke (Šaľa a okolie). 
 Na prevádzke tlačiarne sa podielala celá rodina Kohlmannovcov. Syn Mikša, ako dobrý matematik 
zastával i funkciu účtovníka. Ďalší syn Samuel, bol sadzačom, Jakub bol kníhviazačom a dcéra Malvína 
mala na starosti obchod. 
 Zariadenie tejto tlačiarne tvorili tri tlačiarenské stroje a regále s tlačiarenským materiálom. 
Tlačiarenský materiál bol v tom čase zhotovený z kompozície olova (vyše 90%), bizmutu, antimónu a 
iných kovov spevňujúcich olovo. 
 Tlačiarenskému remeslu sa v tejto tlačiarni vyučilo deväť Šaľanov. Najstarším vyučencom bol 
Karol Alföldi, potom ďalší, ako Štefan Antal, Jozef Husárik, Viktor Kardos, Ľudovít Čibrik, Ľudovít Hlavatý, 
Jozef Papp, Štefan Takač a Imrich Šmida. Učebná doba trvala pôvodne štyri roky, neskôr bola skrátená 
na tri roky. Vyžadovala sa dobrá fyzická a psychická zdatnosť, stredoškolské vzdelanie a dobrá znalosť 
pravopisu. Znalosť viacerých rečí bola vítaná. 
 Dejinné zmeny zapríčinili aj neskoršie zmeny vlastníctva tlačiarne. V roku 1944 po deportácii 
Židov bola táto tlačiareň po arizácii odpredaná. Novým majiteľom sa stal Jozef Gúzik zo Šale, ktorý vtedy 
tlačiareň odkúpil. Nakoľko sám nebol odborníkom, prevádzku tlačiarne viedol Karol Alföldi, ktorý po 
znárodnení tlačiarne ostal jej vedúcim. Po znárodnení v roku 1949 prešla tlačiareň pod správu 
Západoslovenských tlačiarní n.p.Trnava a neskôr v roku 1952 v rámci centralizácie polygrafického 
priemyslu bola šalianska tlačiareň zrušená a časť jej zariadenia prevezená do Trnavy. 
 
324. 
 
Polstoročie prvej materskej školy v Šali 
 
 V roku 1948 bola v budove dnešnej Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Šali 
otvorená prvá materská škola. Prvými učiteľkami tejto škôlky boli v tom čase dve učiteľky, pani Božena 
Štafnová a Alžbeta Goldbecherová. Začiatky prevádzky tohto zariadenia neboli v tom čase ľahké. 
Potrebné bolo presviedčať rodičov, aby svoje deti dali zapísať do novozriadenej škôlky. Pri veľkom rozvoji 
mesta a príchode nových obyvateľov nastalo obdobie, kedy už nebolo možné všetkým záujemcom o 
materskú školu uspokojiť. Z jednotriednej materskej školy vznikla postupne dvojtriedna a neskôr 
trojtriedna. V starej budove v tom čase nebol ani vodovod a kanalizácia a učebných pomôcok bolo ešte 
poskromne. Pri výchove a vzdelávaní tých najmenších používali pani učiteľky často svojpomocne 
zhotovené maňušky, ale škôlka mala už aj klavír. Vtedajšie pani učiteľky napriek tomu v dobrom 
spomínajú na tie roky a hlavne na všestrannú pomoc vtedajšieho roľníckeho družstva. 
 Kronika nášho mesta spomína v roku 1961 už tri materské školy. Ich počet postupne rástol s 
pribúdaním obyvateľstva Šale a tak v čase pred rokom 1989 sa ich počet zvýšil až na 12. s kapacitou 56 
tried, vrátane spoločných zariadení detských jasiel a materských škôl. Po roku 1989 nastala stagnácia v 
rozvoji predškolských zariadení, čo sa v Šali prejavilo zrušením troch podnikových (dusláckych) 
materských škôl. K 1.septembru 1998 bolo v Šali 9 materských škôl s kapacitou 39 tried, v ktorých bolo 
zaradených 909 detí. Niektoré nevyužité budovy materských škôl boli v poslednom období prestavané na 
sídla niektorých okresných orgánov.  
 
30-ročné stredné odborné učilište chemické 
 
 V rámci Dní Dusla sa dňa 10.septembra 1998 konal v priestoroch Stredného odborného učilišťa 
chemického slávnostný aktív pri príležitosti 30-teho výročia založenia tohto učilišťa. 
 Slávnostného aktívu sa zúčastnili všetci súčasní pracovníci učilišťa a prítomní tu boli bývalí 
pracovníci, ktorí medzitým už odišli do dôchodku. Pozvaní boli riaditelia šalianskych základných a 
stredných škôl, primátor mesta, prednosta Okresného úradu, pracovníci štátnej správy, vedenie a.s.Duslo 
Šaľa, zástupcovia organizácii, s ktorými učilište spolupracuje a mnoho ďalších významných hostí.  
 S úvodným prejavom vystúpil riaditeľ učilišťa Paed.Dr.Jozef Buran a po ňom nasledoval príhovor 
prvého riaditeľa učilišťa Ľudovíta Tatrana, ktorý prítomných oboznámil s ťažkosťami, ktoré sprevádzali 



zakladanie učilišťa. Nakoniec sa ujal slova generálny riaditeľ a.s.Dusla Šaľa RNDr.Jozef Kollár, ktorý 
osadenstvu školy poďakoval za ich dlhoročnú statočnú prácu. 
 Po úvodných slovách nasledoval kultúrny program, v ktorom vystupovali žiaci spoločne s 
pedagógmi. Záver programu obohatil svojím vystúpením piesní a tancov folklórny súbor Chemik pri Dome 
kultúry v Šali. 
 Po skončení oficiálnej časti nasledovala prehliadka priestorov  praktickej prípravy, teoretickej 
prípravy, výpočtovej techniky a športovísk. V dvoch učebniach bola inštalovaná výstavka umeleckej 
činnosti žiakov, produktívnych prác a bola tu zachytená aj história a súčasnosť vo forme kroník a 
fotografií. 
 Pozvaní hostia boli potom pozvaní riaditeľom školy na záverečný banket, kde v družných 
priateľských rozhovoroch a spomienkach zotrvali niekoľko hodín. Z úst mnohých bola vyslovená úcta k 
práci pedagógov, ako aj to, že skola je aj dnes v dobrých rukách. 
 
325. 
 
Šaľa dala Slovensku pôvodný muzikál 
 
Z dielne šalianskych divadelníkov združených pri divadle ŠOK vzišiel v tomto roku pôvodný slovenský 
muzikál s názvom Verklikár. 
 Premiéra muzikálu sa uskutočnila 4.septembra 1998 v divadelnej sále Mestského domu kultúry. 
Ochotníci divadelníci predviedli muzikál vytvorený vo vlastnej dielni, a to na vynikajúcej úrovni, 
porovnateľnej s umením na profesionálnych scénach. Počas vyše dvoch hodín mohli diváci v zaplnenej 
sále zhliadnuť dve dejstvá Verklikára, ktorého námetom je láska dvoch ľudí a nástrahy života, ktoré ju 
hatia. Libreto muzikálu napísal Robo Kočík v spolupráci s Miroslavom Schindlerom, Romanom Budaim, 
Petrom Mészárosom a Monikou Ranovou. Hudba rockového razenia premiešaná aj s inými hudobnými 
prvkami je z dielne Vala Kozaňáka, ktorému pri komponovaní pomáhal Robo Kočík, Roger Rimovský a 
Monika Ranová. Roger Rimovský hudbu aj kompletne nahral, len s gitarami mu vypomohol Jimi Cimbala. 
 Scénu navrhol známy nitriansky scénograf František Perger a zhotovená bola v dielňach Divadla 
Andreja Bagara v Nitre. Autorkou tanečných scén bola choreografka Denisa Kanasová z bratislavského 
divadla tanca. Najdôležitejšou osobou šalianskeho muzikálu bol známy šaliansky ochotnícky režisér, 
tentoraz v dvojúlohe režiséra a dramaturga Roman Budai. 
 Verklikár doslova šokoval prítomné obecenstvo kvalitou výkonov hercov na čele hlavného hrdinu 
Boba (Valo Kozaňák), sťaby rockovej hviezdy na koncerte a Lindy Vargovej v hlavnej úlohe Moniky. V 
muzikáli sme mali možnosť vychutnať presvedčivé výkony hercov, ich elán, pôsobivú hudbu, výborné 
tanečné scény ako aj celkovú scénickú výpravu. Možno bez zveličovania povedať, že Šaľa ešte kultúrnu 
akciu takéhoto významu nezažila. 
 Za dva roky tvrdej a nezaplatenej práce patrí celému kolektívu tvorcov, hercov a 
spolupracovníkov súboru ŠOK vysoké ocenenie, ktoré im právom prináleží. Muzikál sa chystá v 
budúcnosti navštíviť viacero slovenských miest. 
 
Šalianske deti v muzikáli 
 
Šalianske deti už raz spievali na platni Vaša Patejdla. Nahratie tejto platne však nebola ich posledná 
aktivita v tomto smere. 
 Na začiatku tohto roka v januári bol na základe tejto prvej platne vytvorený aj muzikál s názvom 
Lízankové kráľovstvo, ktorý natočila Slovenská televízia. 
 Šalianske deti Monika Nováková, Lucia Pauková, Anitka Molnárová, Gabko Balko, Janka Ballová, 
Igor Bečár a Juraj Hollý natočili k Vianociam 1998 spevavú rozprávku o tom, ako sa deti dostali do 
Lízankového kráľovstva a aké dobrodružstvá zažili. 
 Do tohto kráľovstva sa im pomohol dostať Vašo Patejdl, spevák a skladateľ, tentokrát ako 
rozprávkár a kráľom bol známy moderátor a spevák Mirec. 
 Televízny muzikál sa natáčal na hrade Červený kameň a v jaskyni Driny a bol v Slovenskej 
televízii vysielaný na Vianoce 1998. 
 
326. 
 



Aj v tomto roku sa uskutočnili tradičné vianočné koncerty 
 
 Už po štvrtýkrát smerovali kroky Šaľanov na tradičné vianočné koncerty, ktoré sa stali obľúbeným 
zážitkom hudbu milujúcich občanov vo vianočnom čase. 
 5. benefičný koncert opernej speváčky Lívie Ághovej a jej hostí z Pražského národného divadla 
sa uskutočnil aj v tomto roku, a to 17.decembra v Kongresovej sále Mestského úradu. Výťažok z koncertu 
bol venovaný zdravotne postihnutým deťom. 
 21. decembra sa uskutočnil v kinosále Mestského domu kultúry Vianočný kocert známeho 
šalianskeho Big-Band Formation pod vedením Štefana Szöllősyho. S orchestrom vystupovali aj známi 
šalianski sólisti - speváci Alena Porubská a Zoltán Mikó. 
 Tradičný už III.Vianočný koncert mohli vzhliadnuť a vypočuť zamestnanci Dusla 22.decembra v 
kinosále Mestského domu kultúry. Na tohotočnom koncerte sa prezentovali mladé šalianske talenty - 
študenti VŠMU, umeleckých škôl a žiaci Základnej umeleckej školy v Šali. 
 Počas vianočných sviatkov sa aj v tomto roku, a to 26.decembra, uskutočnil Vianočný benefičný 
koncert v rímsko-katolíckom kostole v Šali. Predstavili sa na ňom šalianski absolventi konzervatória, 
poslucháči VŠMU, učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Šali. Výťažok z koncertu venovali Zväzu 
invalidov. 
 Na programe uvedených koncertov boli známe diela vážnej hudby, vianočné piesne a koledy, 
ktoré vhodne umocňovali tohoročnú vianočnú atmosféru. Zúčastnení Šaľania pri týchto príležitostiach 
prispeli finančnými darmi v celkovej hodnote približne 14.tisíc korún svojím telesne postihnutým 
spoluobčanom. 
 
327. 
 
Mestská knižnica v Šali 
 
 Počiatky činnosti Mestskej knižnice v Šali siahajú do prvej polovice 50-tych rokov, t.j.do čias, kedy 
plnila už funkciu okresnej knižnice. Vtedy mala vo svojom fonde 3748 kníh a evidovala 539 čitateľov. V 
súčasnosti eviduje už 97.000 kníh a ročne sa tu zapíše cca 3500 čitateľov. Dnes už v novozriadenom 
okrese Šaľa plní naša knižnica nenahraditeľnú funkciu ako vzdelávacia a kultúrna inštitúcia s 
celookresnou pôsobnosťou najmä v poskytovaní knižných a informačných služieb napriek tomu, že zatiaľ 
ju financuje iba mesto. 
 Finančná stránka je v súčasnosti najbolestivejšou stránkou prevádzky knižnice. Knižnica je 
odkázaná na spoločný a stále sa znižujúci rozpočet Kultúrno-spoločenskej organizácie mesta a nemá svoj 
vlastný finančný príspevok na nákup literatúry. Toto negatívne vplýva na kvantitu prírastkov knižničných 
jednotiek a doplňovanie fondu knižnice. V roku 1997 napríklad dostala knižnica na nákup literatúry 
rovnaký finančný príspevok ako v roku 1987. Za túto sumu mohla knižnica kúpiť 4366 nových kníh, zatiaľ 
čo v roku 1997 už len 999, teda sotva jednu štvrtinu vďaka rapídne stúpajúcim cenám kníh. Medzi 353 
verejnými knižnicami v Nitrianskom kraji sa žiaľ zaraďuje v súčasnosti naša knižnica medzi tie posledné v 
prídele financií na obyvateľa. Kým desiatky obecných knižníc mohli vlani využiť finančný príspevok v 
hodnote od 10,- do 20,-Sk na jedného obyvateľa, zatiaľ naša mestská knižnica dostala príspevok iba 7,09 
Sk na obyvateľa. Toto krátenie rozpočtu pre kultúrnu činnosť v tejto oblasti zapríčiňuje ťažko vyčísliteľné 
škody, ktoré sa môžu odrážať aj na stupni kultúrnosti, vzdelanosti a inteligencie našich obyvateľov. 
 Napriek týmto problémom má doteraz naša knižnica hojnú návštevnosť. Popri výpožičkách kníh 
poriada aj časté besedy o knihách, exkurzie a rozprávkové dopoludnia. Počas školských prázdnin 
knižnica poriadava aj rozprávkové video. 
 Sídlom Mestskej knižnice je od roku 1981 nová budova na Námestí A.Dubčeka a jej pobočky v 
Kultúrnom dome vo Veči. Knižnica má 4 oddelenia: Oddelenie pre deti a mládež, oddelenie pre 
dospelých, náučné oddelenie a oddelenie doplňovania fondu (odd.akvizície). 
 K 31.decembru 1998 bolo vo fonde knižnice 66.728 kníh. 
 Z toho pre dospelých krásna literatúra  26.929 zväzkov 
    odborná literatúra 23.867 zväzkov 
  pre deti  náučná literatúra 3.262 zväzkov 
    krásna literatúra  12.670 zväzkov 
 Okrem kníh vlastní knižnica 157 audiovizuálnej dokumentácie, 15 hudobnín a 58 titulov periodík, z 
toho 8 cudzojazyčných. 



 V roku 1998 pribudlo 1.386 zväzkov v celkovej hodnote 196.627,-Sk. Vyradených bolo 1374 kníh 
v hodnote 31.322,-Sk. V roku 1998 knižnicu navštívilo 38.830 návštevníkov. Evidovaných čitateľov bolo 
3641. Knižnica usporiadala v roku 1998 11 podujatí, a to 48 besied, 40 exkurzií a ďalšie rozprávkové 
dopoludnia. 
 Naša Mestská knižnica má v súčasnosti (1998) 9 profesionálnych pracovníkov. Vedúcou našej 
knižnice je Magdaléna Lenčéšová.  
 Vo vedení knižnice sa doteraz vystriedali štyri pracovníčky:  
 do roku 1985  Mária Tóthová 
 v roku 1985  Etela Cibulová 
 od roku 1985 do 1987 Marta Kubová 
 od roku 1987 dodnes Magdaléna Lenčéšová. 
 
328. 
 
Okresné kolo v prednese poézie a prózy - Vansovej Lomnička V Šali 
 
 V druhej polovici júna sa uskutočnil v sobášnej sieni Mestského úradu v Šali 31.ročník Okresného 
kola Vansovej Lomničky v prednese poézie a prózy. 
 Hlavným organizátorom podujatia bola Okresná organizácie Únie žien Slovenska pod vedením jej 
predsedníčky Zlatici Krkoškovej. Spoluorganizátormi boli aj MO Matice slovenskej, Mestský úrad a 
Slovenská národná strana. 
 Umelecký prednes poézie a prózy zapustil v našom okresnom meste už hlboké korene, o čom 
nás presvedčila aj tohoročná súťaž. Podujatie dalo aj v tomto roku priestor mládeži ukázať svoje 
schopnosti a vedomosti na poli umeleckom a interpretačnom, o čom svedčila aj dobrá úroveň a správny 
výber súťažných príspevkov. 
 Odbornú porotu tvorili PhDr.Katarína Alaksová, ako predsedníčka poroty, Mgr.Alena Félixová a 
Mgr.Mária Kúdelová. V kategórii prednesu prózy obsadila prvé miesto Slávka Šajbidorová a v kategórii 
prednesu poézie skončila na prvom mieste Miroslava Sokolová. Víťazky obidvoch kategórii okresného 
kola Vansovej Lomničky si tým vybojovali postup na krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Nitre.  
   Za aktívnu účasť žiačok a ich dobrú pripravenosť patrí uznanie a poďakovanie učiteľom miestnych 
základných a stredných škôl. 
 
Celoslovenská súťažná prehliadka - Zlatá priadka 
 
 V prvé júnové dni, a to na Medzinárodný deň detí, sa začala v šalianskom dome kultúry 
celoslovenská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. 
 Tejto prestížnej prehliadky sa zúčastnilo desať najlepších inscenácií v oblasti detskej dramatickej 
tvorivosti. Zlatá priadka je vrcholnou súťažou v tejto kategórii. Je potešujúce, že sa jej mohlo už po druhý 
rok po sebe zúčastniť i Detské experimentálne divadlo Sen pri Kultúrno-spoločenskej organizácii mesta 
Šaľa. Malí šalianski divadelníci pod vedením Miroslava Demína sa tento rok prezentovali s inscenáciou 
W.Saroyana - M.Demína Nedeľná vzducholoď. Náš súbor získal s touto hrou "Cenu za výber predlohy pre 
inscenáciu". 
 Víťazný kolektív z Púchova sa prezentoval s hrou Ľaľa ho! spracovanou na Jánošíkovskú 
legendu. Druhé miesto už po druhý raz si odniesol kolektív divadelníkov z Humenného. Na treťom mieste 
sa umiestnil, takisto ako minulý rok súbor z Tvrdošína s hrou Posledný obed, alebo evanjelium podľa 
Johna. 
 Detské divadlo má v Šali dobré zázemie, tradíciu a nadšencov, ktorí sa mu venujú. Veríme, že sa 
aj v novej sezóne opäť prebojujú medzi desať najlepších na Slovensku. 
 
329. 
 
Nové okresné sídlo Matice slovenskej 
 
 Dňa 26.júna 1998 oslávili šalianski matičiari svoj sviatok. Pri príležitosti založenia Miestneho 
odboru Matice slovenskej v roku 1922 a tridsiateho výročia jeho oživotvorenia sa pred kaštieľom v Šali 
stretli priaznivci tejto inštitúcie, aby si nielen pripomenuli tieto výročia, ale aby predovšetkým slávnostne 



otvorili aj nové okresné sídlo Matice slovenskej v priestoroch kaštieľa. 
 Slávnosť otvoril slávnostným príhovorom MUDr.Svetozár Hikkel, predseda šalianskej matičnej 
organizácie. Vyslovil želanie, aby boli národné a kresťanské ideály vštepované aj mládeži. K prítomným 
sa potom prihovoril aj šaliansky dekan Jozef Blaho. Medzi hosťami nechýbal ani Jozef Bajaník, 
ústr.tajomník Matice slovenskej a Roman Kaliský, ktorí sa v roku 1968 zúčastnili pri oživotvorení Matice v 
Šali. Obaja potom spoločne s Ladislavom Kosztankom, prednostom Okresného úradu v Šali odkryli na 
stene kaštieľa pri hlavnom vchode pamätnú tabuľu a tiež tabuľu z jaseňového dreva pochádzajúceho zo 
Slovenskej Lupče, na ktorej je označenie Okresného sídla. 
 Potom nasledovalo prestrihnutie pásky na Okresnom sídle Matice slovenskej v šalianskom kaštieli 
a ďalší dvojhodinový program, na ktorom sa predstavili matičiari z okresu. 
 Večer od 20.hodiny bol usporiadaný v Mestskom dome kultúry Juniáles. 
 
Stretli sa matičiari 
 
V Klube dôchodcov Predvoj v Šali sa uskutočnilo začiatkom decembra tradičné predvianočné stretnutie 
matičiarov. Otvoril ho predseda miestneho odboru Svetozár Hikkel, ktorý na stretnutí privítal členov 
Slovenskej národnej strany, kandidujúcich v nastávajúcich komunálnych voľbách na poslancov do 
mestského zastupiteľstva a nezávislého kandidáta na primátora mesta Šaľa Mgr.Jaroslava Barcúcha. 
 V tejto vianočnej atmosfére vystúpili mladí matičiari zo Základnej školy an Sídlisku Váh pod 
vedením PaedDr.Jána Šipického, ktorí priblížili prítomným matičiarom voľakedajšie zvyky spred Vianoc 
pod názvom Strídžie dni. Krásnymi slovenskými pesničkami sa predstavil aj miešaný spevácky súbor 
Močenčanka a spevácka skupina z MO Matice slovenskej z Diakoviec. 
 Potom nasledovala živá beseda o aktuálnych témach. Celé stretnutie bolo popretkávané 
vystúpeniami Ing.Pavla Krajčího, ktorý čítal vlastné poviedky založené na alegórii a humornom 
parodovaní súčasnosti. 
 
V Šali zasadala správna rada Nadácie Matice slovenskej 
 
Koncom marca tohto roku zasadala v Šali správna rada Nadácie Matice slovenskej, ktorá má dvanásť 
členov. Stretáva sa 3-4 krát do roka, vždy na inom mieste Slovenska. Podpredsedom rady je 
MUDr.Svetozár Hikkel, šaliansky predseda matičnej organizácie. 
 Na programe mali uzatvorenie roku 1997 a schválenie rozpočtu na rok 1998. Prerokovali aj štatút 
Ceny Jozefa Škultétyho za ochranu ľudských práv a mnohé ďalšie záležitosti. 
 Zasadnutie správnej rady sa konalo vo vinárni Karolinka v Šali na Jánošíkovej ulici. 
 
330. 
 
Výstava Slováci žijúci v Oroszlányi 
 
 Pri príležitosti 885.výročia prvej písomnej zmienky o Veči sa 15.mája 1998 v Knižnici Centra 
občianskej vybavenosti vo Veči otvorila výstava pod názvom Slováci žijúci v Oroszlányi. Výstava sa 
uskutočnila v spolupráci Mestského úradu v Šali s družobným mestom Oroszlány. Vernisáž výstavy sa 
uskutočnila za prítomnosti primátora mesta Šaľa Mgr.Júliusa Morávka, zástupcu družobného mesta 
Oroszlány, MUDr.Svetozára Hikkela, predsedu MO Matice slovenskej a ďalších hostí. 
 Primátor mesta vo svojom úvodnom predslove vyzdvihol národnú hrdosť slovenskej menšiny v 
okolí Oroszlányu, ktorá si svoje tradície a zvyky zachováva dodnes. 
 Mesto Oroszlány má v súčasnosti 21 tisíc obyvateľov zaoberajúcich sa prevažne baníctvom. Prvá 
písomná zmienka o tejto usadlosti pochádza z roku 1440. V 16.storočí bolo mestečko vyplienené Turkami. 
Potom sa začali postupne osídlovať obyvatelia pochádzajúci z bratislavskej, trenčianskej a nitrianskej 
župy. Noví obyvatelia v tom čase tu dostali slobodnú voľbu vierovyznania, voľbu svojho učiteľa a farára. 
Tieto výsady umožnili Slovákom prežiť na tomto území. V roku 1786 vysväcovali už svoj vlastný kostol. 
Začiatkom 20.storočia tu žilo už 1700 obyvateľov slovenskej národnosti. 
 Výstava nám verne približovala život Slovákov v tejto oblasti Maďarska. Ukázala nám rázovité 
slovenské kroje našich rodákov, fotografie z ich života a ďalšie rôzne aktuálne materiály o súčasnosti 
mesta Oroszlányu. 
 



Dve obnovené sakrálne pamiatky 
 
 Je na chválu nášmu mestu, že sa postupne obnovujú všetky sochy a pamiatky na území mesta. 
 V tomto roku došlo k obnove sochy svätého Vendelína - ochrancu pastierov, ktorá stojí pod 
starými lipami na konci Dolnej ulice už od roku 1844, vďaka šalianskej rodine manželov Jozefa Feketeho 
a Anny, rodenej Pinkovej. 
 Reštauráciu uskutočnili dvaja mladí reštaurátori z galantskej firmy Antik, ktorej majiteľom je 
Atanas Angelov. 
 
 Druhou obnovenou sakrálnou pamiatkou bola pamiatka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii v 
zelenom páse pri ceste za Šaľou smerom na Vlčany. Vysviacku tejto zreštaurovanej pamiatky vykonal 
správca šalianskej farnosti dekan Jozef Blaho v tretej dekáde septembra tohto roku. 
 Mesto poďakovalo rodine Miškovičovej zo Šale, ktorá sa pri obnove tejto pamiatky "Božia Matka" 
podielala a ich pričinením sa naše mesto obohatilo o ďalšiu obnovenú sakrálnu kultúrnu pamiatku. 
 
331. 
 
Piaty ročník súťaže Šaliansky Maťko 
 
Dňa 6.marca 1998 sa v rámci Svetového roka Slovákov uskutočnil už piaty ročník súťaže v prednese 
slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.Cígera Hronského. 
 Podujatie otvoril primátor mesta Mgr.Július Morávek. K hosťom sa potom prihovoril aj zakladateľ 
tejto celoslovenskej súťaže MUDr.Svetozár Hikkel, predseda MO Matice slovenskej. 
 Do súťaže sa zapojili stovky detí v školských, okresných a krajských kolách a tejto celoslovenskej 
súťaže v Šali sa zúčastnilo 17 najlepších recitátorov z celého Slovenska. Podujatie dokázalo, že povesť je 
dieťaťu blízka, priťahuje ho a je ochotné prelistovať niekoľko kníh, aby si vybralo tú pravú, ktorá mu 
vyhovuje po každej stránke. Väčšina z nich mala nenáročný text a jednoduchý jazyk. Je však príťažlivá po 
obsahovej stránke, prináša zaujímavé poznatky zo života našich predkov, zo slovenských dejín, odhaľuje 
osobitosti, regionálne zvláštnosti jednotlivých krajov či oblastí Slovenska.      
 Porote súťaže predsedala Doc.Brigita Šimonová. Členmi poroty boli osobnosti nášho literárno-
kultúrneho života, a to Ľudmila Nehringová, Magda Baloghová, Mária Petrová, Ľubica Kepištová a 
Doc.Ladislav Bartko. Medzi divákmi sme mali možnosť ešte poznať niekoľko ďalších významných ľudí, 
ktorí sa venujú slovenskému slovu a našej slovenskej kultúre. Bola tu neter J.Cígera Hronského, 
spisovateľ Jaroslav Rezník, redaktori Slovenského rozhlasu, Slovenky, Slovenských národných novín, 
zástupcovia vydavateľstva Mladé letá a mnohí ďalší. 
 Porota mala ťažkú úlohu. Nekládla dôraz na bezchybnosť umeleckého prednesu, ale zvlášť ju 
zaujal nefalšovaný, prirodzený prejav detí, v ktorom sa naplno prejavila osobnosť dieťaťa. 
 K ôsmim najlepším recitátorom boli vyhlásení: Alena Hricíková - ZŠ Stará Ľubovňa, Lenka 
Bystrianska - ZŠ Dolná Strehová, Matej Pčolka - ZŠ Stará Ľubovňa, Barbora Bóková - ZŠ Nitra, Ľudmila 
Pašková - ZŠ Klátová Nová Ves, Viliam Medvec - ZŠ Šaľa, Lenka Kulichová - ZŠ Lučenec a Zuzana 
Kajanová - ZŠ Hurbanovo. 
 Päť najlepších recitátorov bez uznania poradia a ďalší traja dostali cenu za osobitosť prejavu. 
Každý z prednášajúcich dostal vecnú odmenu, ako knihy, diplomy, tričká s emblémom Šalianskeho Maťka 
a pekné keramické pamätné medaily. 
 Súťaž Šaliansky Maťko, ktorá už nadobudla celoslovenskú podobu, priniesla za päť rokov svojho 
trvania skutočne dobré výsledky. Stala sa súčasťou recitačných aktivít našich detí a plní poslanie, ktoré jej 
bolo určené pri samotnom vzniku. 
 
332. 
 
Zo života nášho mesta a jeho obyvateľov 
 
V nasledujúcich príspevkoch sa postupne chcem zmieniť o tých občanoch žijúcich v našom meste, ktorí 
po dlhé roky pozorne sledujú dianie v našom meste a účinne prispievajú svojou publikačnou činnosťou k 
oboznamovaniu verejnosti s históriou mesta a s významnými a zaujímavými udalosťami z minulosti a 
súčasnosti Šale a okolia. 



 
Markus Gáll - narodený 25.augusta 1924 v Šali a bývajúci odvtedy vo svojom rodnom meste na Hornej 
ulici č.9 oslávi v roku 1999 svoje 75.narodeniny. Je jedným z najstarších prispievateľom do mestských 
periodík a známym lokálpatriotom, ktorý neúnavne skúma najstaršie i nové dejiny nášho mesta a svoje 
poznatky pravidelne uverejňuje v miestnych i okresných periodikách. Svojou vytrvalou bádateľskou 
činnosťou v značnej miere prispieva k poznaniu nášho mesta a regiónu a k oboznamovaniu pôvodných i 
prisťahovaných obyvateľov s najdôležitejšími i najvýznamnejšími udalosťami a osobnosťami nášho mesta. 
 Je absolventom Obchodnej akadémie v Nových Zámkoch. Štúdium na Fakulte národného 
hospodárstva na Pázmányovej univerzite v Budapešti mu prerušili vojnové udalosti druhej svetovej vojny. 
Po absolvovaní základnej vojenskej služby sa stal pracovníkom Okresného národného výboru v Šali, kde 
zastával funkciu vedúceho odboru zásobovania a miestneho hospodárstva. Po zrušení okresu v roku 
1960 odišiel pracovať na Poľnohospodársku školu v Šali. Po vyškolení za programátora pre výpočtovú 
techniku od roku 1966 až do roku 1981 pracoval ako ekonóm dopravy v n.p.Duslo Šaľa. Od roku 1981 zo 
zdravotných dôvodov musel odísť do invalidného dôchodku. 
 Markus Gáll už od ranného detstva sa živo zaujímal o dejiny svojho rodného mesta. Postupne 
nadobúdal množstvo vedomostí z ústneho podania miestnych občanov a zároveň aj z dostupnej literatúry 
a historických spisov a kníh Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
 Od roku 1949 sa stáva spolutvorcom a častým prispievateľom do okresných novín. Svoje 
zaujímavé a pútavé články pravidelne uverejňoval v Hlase Dusla a neskôr aj v mestských novinách. 
Mnohé jeho príspevky uverejňovali aj celoslovenské periodiká ako aj relácie v Slovenskom rozhlase. 
 Pre rozšírenie svojich vedomostí ako žurnalista na amatérskej úrovni a tiež ako miestny historik 
bol pre školský rok 1999/2000 prijatý na štúdium žurnalistiky. Už desiaty rok je študentom Univerzity 
tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave. Za uplynulé desaťročie získal za svoje cenné 
príspevky viacero diplomov, napr.zo štúdia gerontológie, farmácie, teológie a telesnej výchovy. 
 S obľubou čítavame v miestnych časopisoch jeho pútavé články o významných šalianskych 
rodákoch a iných známych osobnostiach, ktorí v Šali v minulosti pôsobili. Jeho peru neušli ani mnohé 
ľudové zvyky a tradície našich predkov ako aj zaujímavosti z činnosti rôznych miestnych spolkov a 
združení nášho mesta. 
 Markusa Gálla ako v Šali známeho lokálpatriota a miestneho historika vídavame na všetkých 
miestnych kultúrnych, cirkevných i ostatných podujatiach, ako aj na zasadnutiach Mestského 
zastupiteľstva, na športových dianiach a rôznych aktivitách nášho mesta. 
 V predchádzajúcich ročníkoch tejto kroniky boli postupne spomenuté tituly všetkých jeho 
príspevkov uverejnených v našich novinách. 
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Jozef Sklenár - narodený 6.apríla 1949 v Močenku, obyvateľ nášho mesta. Naša verejnosť ho pozná ako 
aktívneho novinára - športovca, ktorý svojimi aktuálnymi príspevkami v našich novinách plne uspokojuje 
odborné podávanie informácii z oblasti športu na miestnej, okresnej i celoslovenskej úrovni. 
 Už od svojej rannej mladosti sa aktívne venoval športovej činnosti. Po absolvovaní základnej 
školy študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Šali a potom na Strednej ekonomickej škole v 
Seredi. Popri svojom zamestnaní už ako mladík sa vypracoval vo futbale do popredných mužstiev. V 
rokoch 1964-1967 pôsobil v doraste Slovanu Bratislava CZJD a v kategórii seniorov v FC Nitra a v 
Slovane Duslo Šaľa ako brankár v rokoch 1968 - 1973. V rokoch 1967 - 1986 bol aktívnym členom 
stolnotenisového oddielu Slovana Duslo Šaľa a neskôr Tatrana Šaľa. 
 Od roku 1976 pôsobil ako tajomník Futbalového oddielu Slovana Duslo Šaľa. V roku 1986 sa stal 
pracovníkom Domu kultúry v Šali. V roku 1971 nastúpil na Odbor zásobovania v n.p.Duslo Šaľa, kde 
pôsobil ako zásobovač. V roku 1990 prešiel pracovať na Povodie Váhu - závod Šaľa. V roku 1995 sa stal 
pracovníkom Obvodného a neskôr Okresného úradu v Šali, kde aj v súčasnosti pracuje na referáte pre 
kultúru, mládež a šport a regionálny rozvoj. 
 Popri svojom zamestnaní sa už od roku 1972 začal venovať novinárskej činnosti. Pravidelne začal 
prispievať článkami zo športu, najprv do denníka Hlas ľudu a potom aj do Hlasu Dusla. Od roku 1975 sa 
už stáva aktívnym spolupracovníkom denníka Pravda, Hlasu ľudu, Víťaznej cesty, Športu, ČSTK 
(Československej tlačovej kancelárie) a týždenníkov Tip, Štadión a Gól. 
 V roku 1986 sa stáva stálym spolupracovníkom uvedených denníkov ako aj denníka Smena a 
Roľnícke noviny. Od roku 1990 pôsobí už aj ako stály spolupracovník Slovenského rozhlasu v reláciách s 



mikrofónom za futbalom a Šport a hudba. 
 Od založenia Šalianskeho týždenníka, ako mutácie Nitrianskych novín, od roku 1997 pôsobí aj 
ako redaktor týchto novín. 
 Okrem vysoko odborných športových komentárov sa v posledných rokoch začal venovať aj 
kultúrno-spoločenským udalostiam v meste a nechýba v jeho bohatej novinárskej tvorbe ani pútavý a 
jemný humor, ktorý oživuje jeho novinársku činnosť a prispieva k čítanosti jeho príspevkov v našich 
novinách. 
 
334. 
 
PhDr.František Sedlák CSc. - narodil sa 1.augusta 1925 v Dubnici nad Váhom a zomrel 10.septembra 
1998. Pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave. Jeho rodičia boli pôvodní Šaľania a preto 
spomienka na detstvo, ale aj hrob rodičov ho viedli často medzi nás. 
 Po skončení gymnázia v Trenčíne študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení 
štúdií začal pracovať na tomto archíve a zaslúžil sa najmä o záchranu mnohých archívnych fondov 
panstiev. Od roku 1960 sa stal vedúcim pôdohospodársko-lesníckeho oddelenia Štátneho ústredného 
slovenského archívu, neskôr premenovaného na oddelenie feudalizmu. V rokoch 1960-1962 bol poverený 
vedením Štátneho slovenského ústredného archívu a viedol tu oddelenie feudalizmu. V roku 1970 sa stal 
kandidátom vied. 
 O jeho pracovnej dráhe možno povedať, že svoj život prežil na jednom pracovisku, ktoré však 
nebolo preňho len pracoviskom, ale prirástlo mu k srdci a pokladal ho za svoj druhý domov. Pracoval 
nielen s jazykovo, ale aj paleograficky náročnými dokumentami a spracúval to, čo bolo najťažšie čitateľné 
a zrozumiteľné. Jeho pracovná činnosť bola veľmi rozmanitá. Pôsobil v oblasti archívnej teórie, zaoberal 
sa princípmi spracovania archívnych fondov, vypracoval množstvo vedeckých archívnych pomôcok, medzi 
nimi aj inventár Čeklis - Šintava a inventár verejných základín. Stál pri otvorení prvých pramenných edícií 
zaoberajúcich sa urbármi feudálnych panstiev.  
 Obyvatelia Šale a jej okolia ho poznajú hlavne z publikácie "Šaľa", ktorá bola vydaná pri 
príležitosti 980.výročia prvej písomnej zmienky o meste v roku 1982. Spracoval v nej časť o dejinách Šale 
do roku 1918. Venoval sa aj spracovaniu dejín širšieho okolia Šale, čo bolo jeho srdcovou záležitosťou. 
Bol jedným z autorov dejín Veče, Galanty, Sládkovičova a Dolnej Stredy z obdobia rokov 1526-1848. 
Viaceré jeho práce vyšli na stránkach Vlastivedného časopisu a časopisu Pamiatky a múzeá. 
 Zaslúžená bola jeho recenzná a anotačná činnosť najmä v Slovenskej archivistike, kde bol dlhé 
roky členom redakčnej rady. Bol aktívny aj ako člen výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri 
Slovenskej akadémii vied a dlhšiu dobu zastával funkciu podpredsedu Západoslovenskej historickej 
spoločnosti. Bol aj aktívnym prednášateľom na podujatiach aj u nás v Šali. Vychoval veľa archivárov, 
ktorým bol v ich práci príkladom. 
 Okrem mnohých rezortných vyznamenaní dostal od Slovenskej akadémie vied medzi prvými 
pamätnú medailu Mateja Belu - za zásluhy o rozvoj historických vied. 
 Dr.Sedlák bol pracovitý, skromný a veselý človek, ktorého pamiatku si určite uchovajú mnohí 
Šaľania, ktorí si ho vysoko vážili. Na jeho tohoročnom septembrovom pohrebe na Slávičom údolí v 
Bratislave zástupcovia nášho mesta položili veniec k jeho hrobu na znak vďaky a úcty za jeho príspevky, 
ktorými prvýkrát pristúpil ku vedeckému spracovaniu histórie nášho mesta. Česť jeho pamiatke! 
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Mgr.Karol Šmida - narodil sa 11.januára 1915 v Šali v roľníckej rodine. Je ženatý a má dve deti. 
 Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodnom meste v rokoch 1921-1927. V štúdiách pokračoval 
na Reálnom gymnáziu v Trnave, kde aj maturoval v roku 1935. Potom absolvoval Pedagogickú akadémiu 
v Bratislave a v roku 1936 nastúpil ako učiteľ na Rímsko-katolícku ľudovú školu v Slepnej, v okrese 
Považská Bystrica, kde pôsobil 11 rokov. Po druhej svetovej vojne roku 1947 bol na vlastnú žiadosť 
preložený do Šale na Štátnu meštiansku školu. Až do odchodu do dôchodku vyučoval tu matematiku a 
výtvarnú výchovu na rôznych typoch vtedajších škôl v Šali. Vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore 
matematiky a výtvarnej výchovy získal na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a v Trnave. Okrem 
pedagogickej činnosti na šalianskych školách vykonával aj funkciu organistu v miestnom kostole a viedol v 
Šali niekoľko rokov aj miestny spevokol s ktorým často vystupoval pri rôznych príležitostiach. V 
pedagogickej činnosti zotrval plných 42 rokov, kedy potom odišiel do dôchodku a mohol sa plne venovať 



svojim záľubám. Jeho bývalí žiaci si naň i teraz s veľkou láskou spomínajú ako na vynikajúceho učiteľa a 
pozývajú ho na výročné stretnutia svojich tried. 
 Popri svojej plodnej pedagogickej činnosti sa aktívne venuje aj štúdiu histórie svojho rodného 
mesta a písaniu kroník Šale a okolitých obcí. Jeho záznamy v kronike mesta Šale nájdeme v rokoch 
1979-1984. Doteraz z najrozsiahlejšou jeho prácou je publikácia pod názvom "Kapitoly z histórie mesta 
Šaľa", ktorá v knižnom vydaní vyšla v roku 1993 v náklade 1000 výtlačkov. Venuje sa aj kronike 
Jednotného roľníckeho družstva v Šali, ktorú vedie od jej založenia, od roku 1949. Na požiadanie 
zostavoval a písal aj kroniku Jednotného roľníckeho družstva obcí Žiharec a Vlčany, obecnú kroniku 
Kráľovej nad Váhom a kroniku n.p.Trikota v Šali. Doteraz poslednou jeho prácou je publikácia "Šaľa medzi 
dvoma vojnami" 
 Vo svojej plodnej bádateľskej činnosti pokračuje Mgr.Šmida i teraz, napriek svojmu vysokému 
veku. 
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Mgr.Peter Andruška - narodil sa 17.júla 1943 v remeselníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodisku v 
Trnovci nad Váhom a zmaturoval v roku 1960 na Gymnáziu v Šali. Potom študoval na Strednej lesníckej 
škole v Hraniciach na Morave. V rokoch 1962-1966 absolvoval štúdium slovenčiny a dejepisu na 
Pedagogickej fakulte v Nitre. Po skončení vysokoškolského štúdia až do roku 1972 pôsobil ako učiteľ v 
Šali. Potom sa stal redaktorom mesačníka Slovenské pohľady a od roku 1979 zástupcom šéfredaktora. V 
roku 1987 prešiel pracovať na Zväz slovenských spisovateľov vo funkcii tajomníka. V januári 1990 ho 
zvolili za tajomníka Spolku slovenských spisovateľov a  v roku 1992 za tajomníka Asociácie organizácii 
spisovateľov Slovenska. V súčasnosti pôsobí Peter Andruška na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 
 Peter Andruška je obyvateľom nášho mesta od roku 1964. V tomto roku oslávil svoje 
55.narodeniny. Pri tejto príležitosti, ako občan nášho mesta bol vyznamenaný Cenou mesta Šaľa, ktorú 
prevzal z rúk primátora mesta dňa 2.júla 1998. 
 Prvé básnické a prozaické diela začal publikovať v čase vysokoškolských štúdií v Mladej tvorbe, 
Slovenských pohľadoch a v Novom slove. Knižne debutoval básnickou zbierkou Labutia púť (1971). Kniha 
Cesta pod borovicami je z vojenského prostredia. V románe Hodiny s kukučkou zobrazil medziľudské 
vzťahy v živote ľudí jehoslovenskej dediny v medzivojnovom období. Citový svet dospievajúcej 
stredoškolskej mládeže v období príprav na prvú skúšku v živote zobrazil v novele Zaspievaj, chvíľa. Na 
svoj debut motivicky i poetologicky nadviazal v zbierke Ruka i kvet. V komornom novelistickom triptychu 
Pamäť srdca tematicky zasiahol do obdobia Slovenského národného povstania. Voľné prepojenie 
príbehov tohto triptychu potom rozšíril a kompozične spracoval v románe Za horami je môj domov. V 
knihe poviedok Horúce letá na ľúbostnom príbehu mladých ľudí zobrazil život súčasnej spoločnosti, ktorá 
nebola vždy najvnímavejšia k ich potrebám a túžbam po uplatnení sa v živote. Román Hrádze je 
širokokoncipovaným obrazom katastrofickej povodne na Dunaji v roku 1965. Ako knihu príbehov 
všedného dňa zo života súčasných ľudí, v ktorej autor cez zdanlivo nepodstatné veci hovorí o vážnych 
spoločenských problémoch, možno charakterizovať zbierku noviel Villon na návšteve. V cykle poviedok 
Balady pre otca a strom, na príbehoch otca železničiara a jeho troch synov nastolil problémy 
medzigeneračných vzťahov v rodine i spoločnosti. Román Lepší ľudia má detektívnu zápletku odvíjajúcu 
sa od zločinu vraždy. Román Nevkročíš do raja tematicky vychádza zo školského prostredia. Príbeh 
ďalšieho románu Potomok sa odohráva v chemickom podniku, kde dôjde k veľkému rozkrádaniu umelých 
hnojív. V románe Dievča z osobitnej školy zobrazil špecifické prostredie osobitnej školy pre mentálne 
postihnutú mládež. Voľným pokračovaním románu Lepší ľudia je román s detektívnou zápletkou Nočná 
jazda, v ktorom sa sústredil na hospodársku kriminalitu. V románe Meritov prípad vyrozprával príbeh 
starého penzistu, ktorý na sklonku života poprie všetko, čo doteraz vyznával. V roku 1995 vydal román 
Cirkusová sezóna, v ktorom opisuje príbeh mladého muža po roku 1989. V novele Nebola to Hirošima 
(1996) sa vracia do vojenského prostredia. 
 V oblasti literatúry pre deti a mládež napísal novelu Nepoviem nikomu z prostredia základnej 
školy. V románe Dvaja zo strieborného lesa opísal príbeh dospievajúceho dieťaťa, ktoré prežíva 
sklamanie z prvej lásky. V roku 1998 vyšla jeho novela pre mládež Nechýba mi otec o živote detí z 
neúplných rodín.  
 Súčasťou literárnych aktivít Petra Andrušku je aj pravidelná kritickorecenzenská 
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a kultúrnopublicistická činnosť. Zároveň sa sústavne zaoberá literárnou tvorbou slovenských spisovateľov 
v Maďarsku, Rumunsku a vo Vojvodine. Na túto tému napísal monografiu Literárna tvorba Slovákov z 
Dolnej zeme (1994). O školskej a národnostnej problematike píše v súbore úvah Stredoeurópske kapitoly. 
V knihe esejí Chváloreč na psa a iné kapitoly sa venuje niektorým osobnostiam literatúry. Zamyslenia o 
hudbe tvoria eseje Kiri te kanawa a iné kapitoly o hudbe (1996). 
 
PhDr.Veronika Nováková - narodila sa v Šali 12.októbra 1954. Pochádza z pôvodne maloroľníckej rodiny 
a býva spolu so svojou matkou v Tešedíkove. Základnú školu absolvovala v Tešedíkove a Strednú 
všeobecne-vzdelávaciu školu s vyučovacím jazykom maďarským v Galante, kde maturovala v roku 1973. 
Potom študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor archívníctva. Po ukončení štúdií nastúpila 
do Štátneho okresného archívu v Šali, kde pracuje dodnes. V rokoch 1978-1986 tu zastávala fukciu 
odborného archivára a od roku 1987 bola menovaná riaditeľkou tohto archívu. V roku 1984 zložila 
rigoróznu skúšku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1996 absolvovala 
trojmesačnú medzinárodnú archívnu stáž v Paríži. 
 Od vzniku Spoločnosti slovenských archivárov v roku 1990 pôsobila vo výbore tohto združenia, 
kde v rokoch 1990-1994 bola jej podpredsedníčkou a potom od roku 1994 predsedníčkou tejto 
spoločnosti. Zúčastnila sa viacerých významných medzinárodných podujatí, ako kolokvia 
stredoeurópskych archívnych spoločenstiev v Zugu (Švajčiarsko), v Klagenfurte (Rakúsko), v Ulme a 
Darmstadte (Nemecko) a v Berne (Švajčiarsko). 
 Prvá jej odborná štúdia bola z dejín správy a diplomatiky, ktorá vyšla v roku 1984 v Slovenskej 
archivistike pod názvom Rozbor písomností Nitrianskej stolice do roku 1526. Tu boli publikované jej práce 
aj o spisomňovaní v Tekovskej a v Abovskej stolici do roku 1526. 
 V súčasnosti sa Dr.Nováková zaoberá najmä regionálnymi dejinami. V roku 1986 bola autorkou 
informatívneho sprievodcu o Štátnom okresnom archíve, v roku 1987 katalógu o Fr.Kubačovi a v roku 
1988 o prameňoch k Trnoveckým udalostiam v roku 1938, ktoré boli vydané tlačou. Jej prvá práca bola 
publikácia o Galante, ktorá vyšla v roku 1987. V roku 1990 prispieva článkom do publikácie o dejinách 
Dolných Salíb (1848-1918) a v roku 1993 zostavila publikáciu o Trnovci nad Váhom a bola ďalej aj 
spoluautorkou dejín Dlhej nad Váhom, Váhoviec a Kajalu. V roku 1998 spracovala stručné dejiny Lúču na 
Ostrove v Tešedíkove, ktoré vyšli v samostatných zošitoch. V rokoch 1992-1995 spracovala stručný 
prehľad dejín Šale, ktorý bol vydaný vo forme brožúrky. Pri príležitosti otvorenia nádvoria kaštiela v Šali v 
roku 1996 napísala stručné dejiny tejto kultúrnej pamiatky, ktoré boli vydané tlačou. Z jej menších prác 
vydaných tlačou treba ešte spomenúť práce o živote a diele Jána Feketeházyho a Jozefa Miškoviča - 
Sellyeiho. Bola tiež spoluautorkou bulletinu o Veči a publikácie Galanta - 100 rokov. Okrem regionálnych 
dejín sa Dr.Nováková zaoberá aj sfragistikou a v roku 1996 vydáva cennú publikáciu o pečatiach miest a 
obcí regiónu Galanty a Šale. V tejto činnosti spolupracuje s heraldickou komisiou pri tvorbe obecných 
erbov  z regiónu Šale, Galanty a Dunajskej Stredy. 
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 Od roku 1991 je Dr.Nováková členkou redakčnej rady odborného časopisu Slovenská archivistika, 
do ktorej pravidelne prispieva najmä recenziami odbornej literatúry z Maďarska. Populárne odborné 
články z regionálnych dejín pravidelne publikuje v regionálnych a miestnych časopisoch okresu a 
niektorých obcí (Žiharecké noviny, Tešedikovské noviny, Galantské noviny, do roku 1990 Víťazná cesta). 
Niektoré práce publikovala aj v zahraničí, napr.O archívnych dokumentoch v nemeckom jazyku na území 
Slovenska v ročenke univerzity v Postupime (v roku 1999), k dejinám školstva Šamorína v ročenke 
Župného múzea v Táte (1994) a k dejinám cechov v Šintave v ročenke Maďarskej akadémie vied v sekcií 
pre cechové dejiny. 
 Od roku 1995 pravidelne pripravuje scenáre výstav organizovaných Štátnym okresným archívom 
v Šali. V roku 1995 vyšla jej knižka Pečate miest a obcí v regióne Galanty a Šale, v roku 1996 Prvé 
písomné správy miest a obcí v okrese Galanta a Šaľa, v roku 1997 Cechy a remeslá v okrese Galanta, 
Šaľa a Dunajská Streda, v roku 1998 Osobnosti okresu Šaľa a 400.výročie jezuitského kolégia v Šali a v 
roku 1999 150.výročie bitky pri Tešedíkove. 
 Popri svojej bádateľskej práci sa venuje aj pedagogickej a lektorskej činnosti. Od roku 1992 
prednáša spracovanie archívnych fondov v rámci kurzov pre archivárov. Od roku 1999 je odbornou 
asistentkou pre vyučovanie historickej maďarčiny na Trnavskej univerzite. Pravidelne prednáša pre 



Akadémiu vzdelávania v Trnave, Galante, Nitre, Trenčíne a v Dunajskej Strede a na požiadanie obcí na 
rôznych kultúrnych podujatiach venovaných historickým výročiam miest a obcí v našom regióne. 
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Po druhý raz boli udelené Ceny mesta za rok 1997 
 
 Mesto Šaľa sa v uplynulom roku rozhodlo udeľovať Ceny mesta vždy za obdobie 
predchádzajúceho roka. Ceny mesta sa udeľujú občanom nášho mesta za vynikajúce tvorivé výkony, 
ktorými obvzlášť významným spôsobom prispeli k ďalšiemu rozvoju mesta. Ceny sa rozhodlo udeliť 
jednotlivcom alebo kolektívom z oblasti vedy, umenia, športu, zdravotníctva, bezplatného darovania krvi, 
verejno-prospešných prác, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a 
verejného života, sociálnej starostlivosti a charity, za mimoriadne zásluhy, záchranu života a z oblasti 
ochrany verejného poriadku. 
 Každoročne možno udeliť maximálne päť cien. Kandidátov na udelenie ceny môže navrhnúť 
každý obyvateľ mesta alebo organizácia pôsobiaca na území mesta. 
 Výberová komisia po stanovení hodnotiacich kritérií a vyhodnotení došlých návrhov určila 
kandidátov na udelenie ceny. V tomto roku bolo navrhnutých 14 kandidátov, z ktorých Mestské 
zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní rozhodlo udeliť Cenu mesta týmto trom občanom nášho mesta: 
 
 1.Mgr.Peter Andruška, za oblasť publicistiky a verejného života 
 2.MUDr.Ľudovít Gremeň, za oblasť zdravotníctva 
 3.Dekan Jozef Blaho, za oblasť verejnoprospešnej práce, sociálnej starostlivosti a charity. 
 
 Ceny mesta odovzdal primátor mesta Mgr.Július Morávek na slávnostnej časti 23.riadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 2.júla 1998. 
 Vyznamenaní občania nášho mesta a obdržali podľa štatútu pamätnú plaketu mesta s finančnou 
odmenou 5 tisíc korún a v nasledujúcom období budú pravidelne pozývaní na slávnostné zasadnutia 
mestských orgánov, na mestské oslavy a kultúrne podujatie mesta. 
 
340. 
 
VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY NÁŠHO MESTA A OKRESU ŠAĽA 
V poslednom marcovom týždni navštívila náš okres ministerka školstva SR Eva Slavkovská.Po privítaní 
na okresnom úrade navštívila málotriednu slovenskú školu v Žiharci a Nedede.Riaditelia škôl a okresu sa 
stretli s ministerkou na Strednom odbornom učilišti a v podvečer sa uskutočnilo v Kongresovej sále 
Meského úradu v Šali stretnutie s občanmi mesta. 
 
Poslanci HZDS v NR SR Tibor Cabaj,Janka Gantnerová,Jaroslav Fridrich,Pavel Havabrin,Ľubomír 
Novotný a Vladimír Mikulka sa dňa 23.apríla zúčastnili na výjazdovom rokovaní poslaneckého klubu 
HZDS v Šali.Navštívili hádzanárske stretnutie Šalianskych hádzanáriek a absolvovali míting s občanmi 
mesta.Na druhý deň 24.apríla,ďalší poslanci Michal Baránik,Dušan Macuška,Eva Zelenoyová,Ján Feketa 
a Pavol Suchodolský navštívili okresný úrad a absolvovali návštevu spoločnosti Invest a Stredného 
poľnohospodárskeho učilišťa. 
 
V rámci tzv.Lavicového dňa sa 28.mája občania mesta stretli s čelnými predstaviteľmi strany 
demokratickej ľavice.Na stretnutie prišli predseda SDĽ Jozef Migaš,Peter Weis,Milan Ftáčnik,akademik 
Juraj Flaško a ďalší.Uskutočnili s dôchodcami,navštívili a.s.Hydrostav,kde besedovali so 
zamestnancami,navštívili aj a.s. Duslo Šaľa,firmu Sagris Trnovec n.V.,roľnícke družstvo Selice a v Šali sa 
Milan Ftáčnik stretol s pedagógmi okresu. 
 
V máji sa uskutočnila pracovná návšteva šalianskeho okresu tajomníkom Ministerstva financií Ing.Petra 
Staneka CSc. Na okresnom úrade sa uskutočnilo pracovného stretnutie s vedúcimi jednotlivých odborov. 
Popoludní v Mestskom kultúrnom stredisku prebehlo prednáškovo-konzultačné stretnutie so zástupcami 
podnikateľskej obce šalianskeho okresu s občanmi mesta Šaľa. 
 



V sobotu 6.júna 1998 sa v Šali slávnostne otvorila vážska vodná cesta. Pri tejto príležitosti navštívili naše 
mesto čelní predstavitelia Národnej rady a vlády Slovenskej republiky. Prítomní boli predseda NR SR Ivan 
Gašparovič, predseda vlády Vladimír Mečiar, ministri Peter Baco, Milan Cagala a mnoho ďalších 
významných hostí. O priebehu slávnosti píše kronika podrobne na strane 306. 
 
V júni navštívil šaliansky okres aj Vojtech Tkáč, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Po návšteve 
Trnovca nad Váhom zavítal medzi šalianskych dôchodcov, s ktorými sa stretol v Klube dôchodcov č.1. Na 
besede sa tu rozoberala problematika sociálneho zabezpečenia občanov v dôchodkovom veku, zákonné 
úpravy a súčasná nezamestnanosť. Stretnutia sa zúčastnili aj funkcionári mesta a okresu Šaľa. Odznelé 
atraktívne témy prilákali mnoho záujemcov a sála bola zaplnená do posledného miesta. 
 
4.septembra navštívil a.s.Duslo podpredseda vlády SR Sergej Kozlík, spolu s riaditeľom Slovenskej 
informačnej služby Ivanom Lexom. Spoločne s vedením a.s. Duslo RNDr.Jozefom Kollárom si prezreli 
priestory podniku, prevádzku inhibítor, antioxidant a čpavok. Navštívili aj firmu Invest a stavenisko výrobne 
kyseliny dusičnej. Na stretnutí s podnikateľmi S.Kozlík zhodnotil doterajšie ekonomické výsledky 
Slovenska a načrtol niektoré plány do budúcnosti. Podnikatelia rozoberali situáciu v družstvách, ktorá tiež 
ovplyvňuje výrobu a odbyt výrobkov Dusla. Obsahom diskusie bola aj metodika mzdovej regulácie, ktorá 
nevyhovuje firmám, zaoberajúcim sa nie výrobou ale duševnou prácou. 
 
341. 
 
K najlepším na Slovensku patrí Klub potápačov Amfora v Šali 
 
 Uplynulé roky boli pre šaliansky Klub potápačov Amfora náročné ale aj úspešné. Neoddeliteľnou 
súčasťou činnosti klubu bola aj zostala práca s mládežou. Týmto spôsobom si buduje klub základňu na 
najvyššej profesionálnej úrovni. Predsedom Klubu potápačov Amfora v Šali je skúsený potápač a 
organizátor činnosti klubu Vladimír Sliška. 
 V plavárni pri Dusle a tiež vo voľnej prírode si tu mládež osvojuje techniky plávania, základy 
potápania, pričom si zvyšuje aj kondíciu a oboznamuje sa s bezpečnostnými pravidlami prístrojového 
potápania. Klub Amfora zabezpečuje svojim členom výstroj, aká sa používa vo vyspelých európskych 
krajinách. Celá činnosť klubu je podmienená dobrou spoluprácou s a.s.Duslo a Stredným odborným 
učilišťom chemickým Šaľa. 
 Z hľadiska celkovej činnosti sa Klub potápačov Amfora v Šali radí medzi popredné kluby na 
Slovensku. O tom svedčí aj skutočnosť, že náš klub organizoval Majstrovstvá Slovenskej republiky v 
plutvovom plávaní a v rýchlostnom plávaní. Po technickej stránke zabezpečoval prípravu juniorskej 
reprezentácie na Majstrovstvo sveta. Zväzom potápačov Slovenska bol náš klub poverený prípravou 
slovenskej reprezentácie. Preto boli aj zástupcovia nášho klubu na Majstrovstvách sveta v Maďarsku ako 
pozorovatelia. 
 
Ing.Alexander Magyar - Majster sveta v karate 
 
 Na vlaňajších Majstrovstvách sveta v karate v Taliansku obsadil Šaľan Ing.Alexander Magyar 
druhé miesto a získal tu striebornú medailu. Bol to doteraz najväčší jeho úspech.Jeho túžbou však bolo 
získať zlatú medailu. Vlaňajší sen sa Ing.Magyarovi splnil v tomto roku. Na Majstrovstvách sveta v karate, 
ktoré sa konali v Bratislave sa tak dobre pripravil, že si mohol zastať na najvyšší stupeň. Stal sa majstrom 
sveta v karate. 
 Darilo sa tu nielen jemu, ale aj všetkým slovenským reprezentantom, ktorí tu získali spolu 
devätnásť medailí a z toho sedem zlatých. Jedna zlatá sa teda ušla aj pre Šaľu zásluhou "Najlepšieho 
športovca v Šali za rok 1997" Ing.Alexandra Magyara. Jeho úspech si ocenili aj vo firme ProCS, s.r.o. 
Šaľa, kde Magyar pracuje, kde mu riaditeľ firmy Ing.Štefan Bartošovič srdečne gratuloval a odovzdal mu 
spomienkový darček. Mesto Šaľa ho vyznamenalo titulom "Najlepšieho športovca mesta". 
 Úspechy aj ostatných šalianskych karatistov, ktorých on trénuje boli takisto pozoruhodné. V 
Trnave na Majstrovstvách Západného Slovenska Marcel Jaros skončil na treťom mieste v kumite, Ján 
Horňák na treťom mieste v športovom zápase a Kristína Komlósiová na treťom mieste v KATA. Na Veľkej 
cene mesta Zvolena 21.februára 1998 Alexander Magyar získal prvé miesto v kategórii KATA a Andrej 
Sántai tu bol šiesty. Na Balatone v Šiófoku v Maďarsku sa na Medzinárodnom turnaji 28.februára - 



1.marca 1998 zúčastnilo 11 krajín. Tu Alexander Magyar obsadil v silnej konkurencii štvrté miesto v 
kategórii KATA a v kategórii žiakov obsadil náš Ľudovít Kocsis takisto štvrté miesto.  
 Pod odborným vedením nášho borca Ing.Alexandra Magyara sa potom dospelí i naši žiaci ďalej 
pripravovali na nastávajúce Majstrovstvá Slovenska, ktoré ich ešte očakávali. 
 
342. 
 
Vyhlásenie výsledkov za rok 1997 
Najlepší športovci okresu a mesta 
 
Slávnostné vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 1997 sa po prvýkrát udialo už aj za nový okres 
Šaľa. Tradičným sprievodcom tohto významného podujatia bol populárny športový komentátor Karol 
Polák. Medzi hosťami bol aj Jaroslav Novák, zástupca družobného mesta Telč z Českej republiky. 
Preplnená divadelná sála v šalianskom dome kultúry tlieskala v úvode miestnemu tanečnému orchestru 
Big-band Štefana Szöllősyho a tanečnej a speváckej folklornej skupine Chemik. 
 Na pódium postupne vychádzali najlepší športovci jednotlivci aj kolektívy, zastupujúci jednotlivé 
športové kluby a prevzali z rúk Dr.Ladislava Kosztanku, prednostu Okresného úradu a Mgr.Júliusa 
Morávka, primátora Šale, zaslúžené ocenenia. 
 Vyznamenania Najlepšieho športovca za rok 1997 obdržali: 
 V meste Šaľa: 
 Kolektívy: 1.Družstvo žien v hádzanej 
   2.A mužstvo - futbalistov 
   3.Kolektív potápačov Amfora 
   4.Volejbalový klub 
   5.Kolektív športových rybárov 
   6.Biliardový klub Tropicana 
   7.Športový strelecký klub Supramat 
 
 Jednotlivci: 1.Ing.Alexander Magyar (karate) 
   2.Marcela Vlčková (hádzaná) 
   3.Vladimír Rábek (Združ.šport.a tech.činnosti) 
   4.Július Alföldi (kolky) 
   5.Ing.Zdenek Šťastný (parkúr) 
   6.Martin Betík (AO TJ) - Helena Holáseková (kolky - nevidiaca) 
 
 Mládežníci: 1.Pavol Kramár (AO TJ)   
              2.Tomáš Sýkora (strelec) 
   3.Ladislav Belovič a Tomáš Martinek (kanoisti) 
   4.Ladislav Vencel (futbal) 
   5.Erika Gyöngyová (voltíž) 
   6.Karin Zvalová (lodná modelárka) 
 
 Organizátori a tréneri. 
   1.Ladislav Kovács (hádzaná) 
   2.Juraj Antalec (strelectvo) 
   3.Vladimír Sliška (potápanie) 
   4.Ján Kilácsko (biliard) 
   5.Ivan Braník (futbal) 
   6.Mária Kostková (hádzaná) 
   7.Ing.Rudolf Berec (hádzaná) 
   8.Miroslav Antal (hokej) 
 
 V okrese Šaľa: 
 Celoštátne súťaže - kolektívy: 
   1.Družstvo žien v hádzanej 
   2.Družstvo voltíže 



   3.A mužstvo dospelých vo futbale 
 
 Jednotlivci: 1.Ing.Alexander Magyar 
   2.Ladislav Belovič 
   3.Marcela Vlčková 
   4.Ing.Zdenek Šťastný 
   5.Víťazoslav Kostka ml. 
 
 Funkcionári (bez poradia): 
   František Tóth 
   Ing.Štefan Bartošovič 
   JUDr.Ľudovít Marinčák 
   Ing.Michal Lužica 
   Ján Baji 
 
 Krajské a okresné súťaže - kolektívy: 
   1.Družstvo dorastencov vo futbale (Trnovec nad Váhom) 
   2.A družstvo mužov v stolnom tenise (Tatran Šaľa) 
   3.Družstvo dorastencov v ľahkej atletike (Slovan Šaľa) 
  
 Jednotlivci: 1.Andrej Santai 
   2.Beata Gierová (Močenok) 
   3.Mgr.Víťazoslav Kostka 
   4.Július Alföldi 
   5.Erik Kaprálik (Žihárec) 
    
 Tréneri:  Jana a Ladislav Majdlenovci 
   Ing.Ladislav Alföldi 
   Mgr.Juraj Boženík (Trnovec nad Váhom) 
   Marta Braunová (Močenok) 
   Andrej Takács 
 
343. 
 
Hádzanárky Dusla stále v pozícii suveréna 
 
Hádzanárky Šale získali po troch federálnych tituloch štyri slovenské. 
 Od sezóny 1989/90, keď hádzanárky Šale získali prvý titul, sa náš klub drží na výslní. Veď po 
tomto triumfe sme získali federálny titul ešte 2-krát, v sezónach 1991/92 a 1992/93. V prvom ročníku 
najvyššej slovenskej hádzanárskej súťaže 1993/94 na prvom mieste skončilo Partizánske. V sezóne 
1994/95 dominovali už hádzanárky Dusla a odvtedy už majstrovský titul z rúk nepustili. 
 Na začiatku júna tohto roku si na svoje konto pripísali už v poradí štvrtý slovenský titul. Vo finále 
porazili kolektív hádzanárok Banskej Bystrice (finalistu Pohára Európskej hádzanárskej federácie) na 
zápasy 3:1. Na domácej palubovke jeden zápas vyhrali 25:19 a jeden prehrali 16:24. V odvetách finále 
play-off v Banskej Bystrici však nenechali nič na náhodu. Po skvelých výkonoch a presvedčivých 
víťazstvách 22:17 a 28:20 potvrdili aj v tomto roku pozíciu suveréna extraligovej súťaže hádzanárok. Naše 
dievčatá zvládli náročné tréningy a potvrdili, že Šaľa je na Slovensku najlepšia. Majstrovský titul sa dostal 
zaslúžene do správnych rúk. Tretia priečka patrila Plastike Nitra a štvrtá Chirana Prema BCT Bratislava. 
 
Po titule aj Slovenský pohár 
 
Po zisku majstrovského titulu hádzanárky Dusla vybojovali aj víťazstvo v Slovenskom pohári. V našej 
športovej hale dali svojim súperom v semifinále i vo finále príkladné lekcie. Po rokoch 1992 a 1996 sa z 
tohto pohára mohli tešiť do tretice. Druhý raz oslavovali double. Tréner Ján Packa mohol odísť zo Šale s 
dobrým pocitom. Zaslúži si poďakovanie za jeho statočnú a svedomitú prácu, ktorú odviedol v prospech 
nášho hádzanárskeho klubu. Od 13.júla 1998 vystriedal na trénerskej lavičke Jána Packu Jiří Zeržáň 



(bývalý tréner Veselí na Morave), ktorý prebral dobre pripravený kolektív. 
 V tejto náročnej sezóne mnohé šalianske hráčky nastupovali aj v reprezentácii Slovenska, kde si 
svoju úlohu plnili príkladne. V drese Slovenska dievčatá ukázali, že vedia zohrať vyrovnanú partiu i s 
družstvami, ktoré sa zúčastnili na majstrovstvách sveta. 
 O uvedené cenné ttuly sa zaslúžili: Brankárky: Miroslava Záhorjanová, Jana Fabiánová a Ingrid 
Kudročová. Hráčky v poli: Monika Flašková, Jana Caltíková, Marcela Fečová, Jolana Ritterová, Marcela 
Vlčková, Andrea Šalatová, Zdenka Szabová, Katarína Dubajová, Nadežda Ckitišviliová, Stanislava 
Sedláková, Andrea Weibelová, Ľubica Ladicsová a Janette Pálová. Tréneri: Dušan Daniš, Ján Packa a 
Darina Braunová, asistentka oboch trénerov. Lekár: MUDr.Martin Alföldi. Maséri: Peter Bardiovský a 
Pavol Kuruc. 
 
 Poďakovanie patrí ďalej všetkým sponzorom. V prvom rade Duslu, a.s. na čele s generálnym 
riaditeľom RNDr.Jozefom Kollárom za vytváranie výborných materiálnych a finančných podmienok a 
ďalším sponzorom, a to Prefektu a.s., Agrofertu a.s.,Všeobecnej úverovej banke a ProCS. Vďaka patrí aj 
naším fanúšikom, ktorí svojím športovým povzbudzovaním v domácom prostredí i na pôdach súperov 
hnali naše hádzanárky za víťazstvami. 
 Dňa 12.júna boli primátorom mesta prijaté majsterky Slovenska. Prijatia sa zúčastnilo 17 hráčok, 
realizačný tím s trénerom Jánom Packom ako aj členovia správneho výboru Ing.Bartošovič a Ing.Ember. 
Primátor mesta sa poďakoval všetkým za úspešnú reprezentáciu, zaželal hráčkam veľa zdravia a 
úspechov a odovzdal im a trénerovi poháre, ktoré im budú pripomínať pôsobenie v našom meste. 
 
344. 
 
27.mája sa opäť konal Challenge Day - Vyzývací deň športu v Šali 
 
V kolíske "Challenge Day" v kanadskom Saskattone po prvý krát v roku 1983 skrsla myšlienka usporiadať 
športový deň pre svojich spoluobčanov v podobe rôznorodej pätnásť minútovej pohybovej aktivity a na 
diaľku v rámci korešpondenčnej súťaže zamerať sily v súboji s ďalším mestom, s približne rovnakým 
počtom obyvateľov. Nerátalo sa s tým, že tento ich nápad prerastie za hranice Kanady. 
 Už po siedmy krát sa v rámci Challenge Day stretli aj občania slovenských mestečiek a miest. 
Okresné mesto Šaľa dostalo aj v tomto možnosť štartovať v tretej kategórii (mestá do 30.tisíc obyvateľov). 
Súpermi Šale boli v tomto roku okresné mestá Senica (21.350 obyv.) a Čadca (27.129 obyv.). Súťaž sa 
uskutočnila 27.mája 1998. 
 Už od skorého rána sa začalo súperiť medzi tromi mestami. Magistráty a mestské úrady v 
spolupráci so školami a telovýchovnými jednotami vytvorili široké možnosti na športovanie. Pre občanov 
všetkých vekových skupín boli vytvorené dobré podmienky na prekonanie nečinnosti a pasivity a 15-
minútovou pohybovou aktivitou na druhej strane občania pomohli organizátorom dosiahnuť čo najlepší 
výsledok. Do súťažného programu sa zapojili od najmenších obyvateľov mesta až po tých najstarších, ale 
mimoriadne aktívnych dôchodcov, všetky vrstvy obyvateľstva. 
 Bohatý kultúrno-spoločenský a športový program každého záujemcu musel zaujať. Počnúc od 
vystúpenia mažoretiek, cez názorné ukážky karatistov, predstavili sa s veľkým úspechom popredné 
slovenské hudobné skupiny moderného tanca JUMP a JUMPING z Močenku na čele s majstrom sveta v 
sólovom tanci Bohušom Kadúcom a nechýbali s ukážkami svojej činnosti ani kynológovia. Najmenší si 
prišli na svoje, keď sa mohli vyskákať na Maximacovi-PU, ktorý sa v obrovskej veľkosti vypínal na 
námestí. Veľký úspech malo aj viacnásobné cvičenie kalanetiky Alici Martinekovej s mládežou aj skôr 
narodenými. Nechýbala ani dlho do noci trvajúca diskotéka, zakončená dlho očakávaným ohňostrojom. 
 
345. 
 
Voltižéri sveta  Šali 
 
 Šalianske poľnohospodárske učilište privítalo 30. a 31.mája 1998 účastníkov VIII.ročníka 
Svetového voltížneho pohára. Rok 1998 bol nesmierne dôležitý pre všetkých špičkových pretekárov, 
nakoľko nominačné preteky sú nielen kvalifikáciou na Majstrovstvo sveta, ale tiež nomináciou na Svetové 
jazdecké hry v talianskom Ríme. Tento dôležitý faktor prilákal na VIII.ročník Svetového voltížneho pohára 
CVI do Šale 12 reprezentačných kolektívov. Do Šale prišli pretekári až z 12 krajín - z USA, Kanady, 



Austrálie, Anglicka, Nemecka, Rakúska, Česka, Maďarska, Dánska, Švajčiarska, Francúzska a 
samozrejme aj zo Slovenska. Tieto štáty priviedli do Šale to najlepšie, čo vo voltíži doma majú. Európska 
voltížna špička Švajčiarsko, prišla s kompletnou reprezentáciou, ktorá si každý rok odnáša zo svetových 
šampionátov medaily. Ďalšie medailistky boli z Dánska a z USA. 
 Slovenskí voltížni jazdci si aj proti takejto svetovej špičke vedeli poradiť a dokázali sa umiestniť aj 
na medailových miestach. 
 
V súťaži žien vyhrala Dánka Anja Nielsenová s koňom Domingo a lonžérom T.Fiskbaekom, druhá 
skončila Lemon Kerithová z USA s koňom San Francisco a lonžérom C.Kissmanovou, tretia bola 
Slovenka Eva Dravecká s koňom Catalin a lonžérom M.Pavlakom. V súťaži žien štartovalo 44 pretekárok. 
 
V súťaži mužov zvíťazil Čech Dalibor Blažek z Frenštátu n.R. s koňom Fred a lonžérom S.Veverkom. 
Striebro si vybojoval Martin Vaváček zo Šalianskeho SOUP s koňom Barón a lonžérom Majdlenovou. 
Bronz získal Nock Hartog z Austrálie s koňom San Francisco a lonžérom Kissmanovou. Na šiestom 
mieste skončil ďalší Šaľan Ladislav Majdlen z SOUP Šaľa s koňom Catalin a lonžérom Majdlenovou. V 
kategórii mužov štartovalo 22 pretekárov. 
 
V súťaži družstiev, kde štartovalo 10 štátov dominovali Švajčiari, druhí skončili Rakúšania, tretie bolo 
družstvo z Topoľčianok a Šaľania tu skončili štvrtí s koňom Nero a lonžérom Majdlenovou. Súťaž 
družstiev mala veľmi vysokú úroveň a bola veľmi vyrovnaná, o čom svedčili aj nízke bodové rozdiely v 
umiestnení družstiev. 
 
 V základnej reprezentačnej nominácii mužov boli nominovaní pred Majstrovstvami sveta a 
Svetovými jazdeckými hrami v októbri v Ríme traja muži zo SOUP Šaľa: Martin Vaváček, Ladislav Majdlen 
a Daniel Jablonský. Z družstiev je Šaľa na druhom mieste za Topoľčiankami. 
 Spokojnosť zúčastnených pretekárov 12.štátov s priebehom a organizáciou dali bodku za 
priebehom VIII.ročníka Svetového voltížneho pohára. 
 
346. 
 
25. a 26.septembra 1998 sa konali na Slovensku voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
 
 V našom meste bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 18.051 občanov. Volebné lístky si 
vyzdvihlo 14.955 občanov a platných hlasov bolo 14.733, čo bolo v percentuálnom vyjadrení 82,84% 
všetkých zapísaných voličov v našom meste. 
 Hlasy voličov v Šali boli rozdelené medzi 17 strán a hnutí. 
 
Štatistické výsledky volieb v Šali: 
Poradie. Skratka strany - hnutia Počet získaných hlasov  % 
1.  SDK   5.103   34,64 
2.  SDĽ   2.662   18,06 
3.  HZDS   2.294   15,60 
4.  SMK   2.144   14,55 
5.  SOP   1.029   6,98 
6.  SNS   880   5,97 
7.  KSS   292   1,98 
8.  ZRS   113   0,77 
9.  NSK   68   0,46 
10.  MĽHZP   47   0,31 
11.  B-RRS   27   0,18 
12.  NEI   27   0,18 
13.  JSP   13   0,09 
14.  SNJ   9   0,06 
15.  NaS   7   0,04 
16.  HTC   7   0,04 
17.  SĽS   6   0,03 



 
Skratky politických strán združení a hnutí (ich čísla vo voľbách) 
SDK Slovenská demokratická koalícia - 8 
SDĽ Strana demokratickej lavice - 13 
HZDS Hnutie za demokratické Slovensko - 1 
SMK Strana maďarskej koalície - 4 
SOP Strana občianskeho porozumenia - 7 
SNS Slovenská národná strana - 9 
KSS Komunistická strana Slovenska - 14 
ZRS Združenie robotníkov Slovenska - 16 
NSK Naše Slovensko - 5 
MĽHZP Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu - 2 
B-RRS Béčko - Robotnícka revolučná strana - 6 
NEI Nezávislá iniciatíva Slovenskej republiky - 10 
JSP Jednotná strana pracujúcich Slovenska - 15 
SNJ Strana národnej jednoty - 17 
NaS Národná alternatíva Slovenska - 3 
HTC Hnutie tretej cesty - 12 
SĽS Slovenská ľudová strana - 11 
 
 Zo štatistického prehľadu vyplýva, že najviac hlasov v Šali získala Slovenská demokratická 
koalicia, potom Strana demokratickej ľavice, teda doterajšie opozičné strany. Potom nasledovalo Hnutie 
za demokratické Slovensko v tesnom závese so Stranou maďarskej koalície a s istým odstupom Strana 
občianskeho porozumenia a Slovenská národná strana. 
 Voľby prezentovali názory a mienku tunajších občanov. Šaľa teda volila zmenu a dala dôveru 
predovšetkým doteraz opozičným stranám. Oceniť treba prácu všetkých 18 okrskových volebných komisií, 
ktoré spolupracovali v súlade so zákonom. Nemalú zásluhu na dobrej príprave a priebehu volieb mal 
organizačný štáb Mestského úradu ako aj pracovníci Domu kultúry. Ochranu 18.objektov, v ktorých boli 
volebné miestnosti zabezpečovali príslušníci Mestskej polície, Policajného zboru a armády. Prípravu a 
priebeh volieb v našom meste monitorovali aj medzinárodní pozorovatelia, ktorí konštatovali ich súlad s 
platnou legislatívou. Ocenili aj dobrú prípravu, regulárny a pokojný priebeh volieb. 
 
Výsledky hlasovania v meste, okrese, kraji a v Slovenskej republike 
 
Regióny   Spolu platné hlasy HZDS SDK SDĽ SMK SNS SOP 
Mesto Šaľa  14.733   15,6 34,6 18,0 14,5 5,9 6,9 
Okres Šaľa  33.774   15,1 24,8 11,6 34,4 4,9 4,9 
Nitriansky kraj  466.309   23,4 21,1 12,6 26,4 7,4 4,8 
Slovenská republika 3.389.346  27,0 26,3 14,6 9,1 9,0 8,0 
 
347. 
 
Voľby do orgánov samosprávy mesta  
Komunálne voľby 1998 
 
 Po septembrových parlamentných voľbách a neplatnom referende sa mali uskutočniť voľby do 
orgánov samosprávy obcí - komunálne voľby už 13. a 14.novembra 1998. Novozvolený slovenský 
parlament však novelizoval doteraz platný volebný zákon a preto sa komunálne voľby mohli uskutočniť až 
tesne pred Vianocami, a to 18. a 19.decembra 1998, čo určite malo vplyv aj na účasť voličov na voľbách. 
 V Šali sa voľby do samosprávy uskutočnili v štyroch volebných obvodoch a v 18.volebných 
okrskoch. V meste bolo 18.362 oprávnených voličov, z ktorých sa volieb zúčastnilo 6.249 voličov a s 
platným hlasom ich bolo 6.183, čo predstavovalo len 34%-nú účasť. 
 Na post primátora mesta sa uchádzalo 6 kandidátov a za poslancov Mestského zastupiteľstva 
spolu 132 kandidátov v štyroch volebných obvodoch. 
 Výsledky hlasovania vo voľbách za primátora mesta Šaľa sa skončili nasledovne: 
 



Poradie Meno kandidáta  Vek Povolanie Kandidoval za...   Počet získaných 
hlasov % 
1. Július Morávek Mgr. 60 stred.prof. DS-DU-KDH-SDĽ-SMK-SOP       2879  
 46 
2. Alexander Szabó, Ing. 47 ekonóm  NEKA    1509  
 24 
3. Jaroslav Barcúch, Mgr. 48 odborársky prac.NEKA    1180  
 18 
4. Ladislav Vnuk, MUDr. 55 lekár  HZDS    367  
 6 
5. Michal Lužica,Ing. 52 ekonóm  HZDS    180  
 3 
6. Alena Jaššová, Mgr. 35 novinárka NEKA    134  
 2 
 
Primátorom mesta sa opäť stal Mgr.Július Morávek, ktorý túto funkciu zastával aj počas 
predchádzajúceho volebného obdobia. Volilo ho 46% tých, ktorí prišli k volebným urnám, čo 
predstavovalo 2879 platných hlasov. 
 V tohoročných komunálnych voľbách mali občania možnosť zvoliť do Mestského zastupiteľstva 31 
poslancov. V tomto počte rozhodlo už predošlé Mestské zastupiteľstvo. Na funkciu poslancov kandidovalo 
spolu 132 kandidátov zo 17.strán a hnutí. Výber obvodu v ktorom mohli kandidáti kandidovať bol 
ponechaný na samotnom kandidátovi, alebo na jeho materskej strane. 
 
Novozvolenými poslancami Mestského zastupiteľstva sa stali: 
 
Volebný obvod č.1       Počet získaných hlasov: 
1.Mgr.Gustáv Güll,   58 r.  pedagóg  DS  580 
2.Ing.Štefan Bartošovič  45 r. podnikateľ NEKA  577 
3.Ján Hlavatý   45 r. podnikateľ NEKA  519 
4.Tibor Dubis   59 r. podnikateľ   517 
5.Marián Bujdák   58 r. technik  KDH  514 
6.RSDr.Peter Gomboš  46 r. technik  SDĽ  487 
7.Jozef Javúrek   55 r. technik  SNS  460 
8.Dušan Molota   51 r. technik  SNS   435 
 
Volebný obvod č.2 
1.MUDr.Jozef Grell  47 r. lekár  SDĽ  677 
2.Ing.Helena Psotová  51 r. učiteľka  SDĽ  531 
3.MUDr.Igor Bečár  46 r. lekár  DÚ  428 
4.MUDr.Ladislav Szarka  44 r. lekár  SMK  392 
5.Ing.Jozef Husárik  44 r. technik  SNS  386 
6.MUDr.Svetozár Hikkel  51 r. lekár  SNS  383 
7.MUDr.Antónia Vážna  46 r. lekárka  NEKA  360 
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Volebný obvod č.3 
1.MVDr.Ernest Hlavatý  56 r. zverolekár NEKA  522 
2.Mgr.Ivan Braník  50 r. športový tréner DS  496 
3.MVDr.Ladislav Hlavatý  56 r. zverolekár NEKA  489 
4.Tibor Karafa   46 r. úradník  NEKA  481 
5.Ernest Baluška  43 r. podnikateľ SOP  412 
6.JUDr.Ladislav Kelemen 44 r. právnik  NEKA  403 
7.Ing.Ján Bicek   44 r. technik  SNS  395 
 
Volebný obvod č.4 (Veča) 



1.Andrej Csillag   52 r. technik    380 
2.Ing.Ivan Kováč   43 r. živnostník NEKA  349 
3.Ing.Ernest Piršel  57 r. technik    341 
4.Ladislav Jaroš   41 r. elektrotechnik SOP  324 
5.Ladislav Košičár  42 r. robotník  NEKA  322 
6.Ing.František Botka  41 r. stroj.inž. SMK  320 
7.MUDr.Ladislav Vnuk  55 r. lekár  HZDS  314 
8.Zoltán Káras    38 r. podnikateľ SOP  301 
9.Gabriela Talajková  38 r. úradníčka KDH  290 
 
 Z 31 zvolených poslancov do Mestského zastupiteľstva bolo 17, ktorí poslanecký post zastávali aj 
v predošlom volebnom období a 14 poslancov bolo zvolených po prvý raz. Najmladší zo zvolených 
poslancov mali 38 rokov a boli to dvaja Zoltán Káras a Gabriela Talajková. Zo žien sa do zastupiteľstva 
dostali tri ženy, Ing.Helena Psotová, MUDr.Antónia Vážna a Gabriela Talajková, pričom v predošlom 
volebnom období bolo v zastupiteľstve päť žien. 
 Najviac zvolených poslancov bolo z trojkoalície KDH - DÚ - DS 10 poslancov, nezávislých bolo 7, 
za SNS 5, za SDĽ a SOP po 5 poslancov, za SMK dvaja a za HZDS jeden poslanec. 
 Škoda, že len 34% obyvateľov mesta si uvedomovalo, že práve na komunálnej úrovni mohli skôr 
zasiahnuť do života svojho mesta, okolia a seba samého. 
 
Za členov Mestskej rady MsZ boli zvolení: 
Marián Bujdák 
MVDr.Ladislav Hlavatý 
Mgr.Gustáv Güll 
Ing.Štefan Bartošovič 
Ing.František Botka 
MVDr.Ernest Hlavatý 
Jozef Javurek 
Ing.Helena Psotová 
Zoltán Káras 
 
Za predsedov komisii boli zvolení. 
1.Ing.Ernest Piršel - komisia pre životné prostredie, ochranu prírody, kult.pamiatok, ver.poriadku, vodného 
a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva 
2.Ing.Helena Psotová - komisia finančná a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach a miestnych 
poplatkoch 
3.Ernest Baluška - komisia pre podnikateľskú činnosť a správu mestských podnikov  
4.Andrej Csillag - komisia výstavby, územného plánovania a dopravy 
5.MUDr.Ladislav Szarka - komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky 
6.Ladislav Košičár - komisia rozvoja kultúry, vzdelávania a mládeže 
7.Mgr.Ivan Braník - komisia mládeže a športu 
 
Predsedovia výborov mestských častí sa stali: 
Mestská časť č.1 Ján Hlavatý 
Mestská časť č.2 Ing.Helena Psotová 
Mestská časť č.3 Tibor Karafa 
Mestská časť č.4 Andrej Csillag 
 
Vysvetlenie použitých skratiek pol.strán a hnutí 
 
NEKA Nezávislý kandidát 
DS Demokratická strana 
DÚ Demokratická únia           
HZDS Hnutie za demokratické Slovensko 
KDH Kresťansko-demokratické hnutie 
SDĽ Strana demokratickej ľavice 



SMK Strana maďarskej koalície 
SNS Slovenská národná strana 
SOP Strana občianskeho porozumenia 
 
349. 
 
Dopravná nehodovosť v šalianskom okrese 
 
 Za rok 1998 sa v okrese Šaľa stalo 329 dopravných nehôd, pri ktorých 10 osôb bolo usmrtených, 
21 osôb bolo ťažko zranených a 85 osôb sa ľahko zranilo. Odhadnuté hmotné škody dosiahli čiastku 
20.841.800,-Sk. V analýzovanom období bolo zistených 26 dopravných nehôd zapríčinených vplyvom 
alkoholu. 
 Najviac nehôd spôsobili vodiči osobných automobilov (217) hlavne nesprávnym spôsobom jazdy 
(80), nedaním prednosti (27) a porušovaním rýchlosti (26). 
 K najväčšiemu počtu nehôd dochádzalo v časoch medzi 17,00 a 21,00 hodinou. 
 V porovnaní s rokom 1997 bolo v roku 1998 o 17 nehôd menej, ale počet usmrtených osôb bolo o 
8 viac ako v predchádzajúcom roku. 
 Najčastejšou príčinou nehôd bolo aj v tomto roku porušovanie spôsobu jazdy (80), nedanie 
prednosti (27) a nedodržanie rýchlosti (26). 
 Aj v tomto roku bolo zrejmé, že vznik takmer každej dopravnej nehody zavinil ľudský faktor - teda 
človek. Zvýšený počet účastníkov cestnej premávky a ich benevolentnejší prístup k rešpektovaniu 
právnych noriem týkajúcich sa bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa odzrkadlovalo aj v situácii na 
cestách v okrese Šaľa. 
 
350. 
 
Počasie v roku 1998 
 
Osobitnosťou počasia v roku 1998 bol neobyčajne teplý január i február, kedy sa nevyskytla snehová 
pokrývka. Mimoriadne chladný a daždivý bol september s najväčším množstvom zrážok v roku.  
 Pomerne vysoké teploty v januári trvali až do 19.januára. Krátke ochladenie nastalo v období od 
23.januára do 9.februára. Dňa 2.februára bola v tomto roku nameraná najnižšia denná teplota v tomto 
roku -12,0°C a priemerná denná teplota bola najnižšia 1.februára -8,4°C. Potom od 11.februára 
pokračovali nezvyčajne teplé dni, pričom 15.februára vystúpila teplota na +18°C a 27.februára bolo 
nameraných až +19,0°C. Február bol úplne bez zrážok. Posledný jarný mráz -0,4°C bol zaznamenaný 
26.apríla avšak plodiny neboli jarnými mrazmi poškodené. Sneženie sa vyskytlo začiatkom roka iba raz, a 
to 20.marca. 
 Od 28.marca začalo postupné otepľovanie a v tento deň dosiahla teplota už +22°C. 
 Od 5.mája nastali letné teploty, ktoré 11.mája dosiahli už +28°C. Prvý tropický deň bol 
zaznamenaný 3.júna s teplotou 30,2°C a tieto teploty trvali až do 7.júna,kedy bolo nameraných až 35,4°C. 
Začiatok júla (od 1. do 10.júla) bol pomerne chladný s početnými prehánkami. Od 11.júla začalo znovu 
otepľovanie, ktoré trvalo do 14.júla. Po krátkom ochladení potom od 20.júla až do 22.augusta nastali opäť 
horúce tropické dni s maximálnymi teplotami.Najvyššia denná teplota tohto roka bola vtedy nameraná 
2.augusta, a to až 36,5°C. 
 Od 23.augusta nastalo silné ochladenie s teplotami pod 20°C. Nezvyčajne chladný a mimoriadne 
daždivý bol september, kedy bolo zaznamenané najvyššie množstvo napadnutých mesačných zrážok v 
tomto roku, a to 133,5 mm. Najväčšie množstvo za jeden deň napadlo 43,8 mm dňa 5.septembra. O 
týždeň neskôr 12.septembra napadlo ešte za jeden deň 36,5 mm dažďa. Toto daždivé počasie  septembri 
a októbri značne sťažilo a oneskorilo zberové jesenné práce a siatie ozimín. 
 Prvý jesenný mráz -2,1°C sa vyskytol až 14.októbra a prvé sneženie bolo zaznamenané 
19.novembra. Súvislá snehová pokrývka s hrúbkou snehu 12 cm sa udržala 9 dní, a to od 5. do 
13.decembra a potom do 20.decembra nasledovali teplejšie dni bez snehu. 21.decembra sa ochladilo a 
priemerné denné teploty poklesli pod bod mrazu tak, že 26.decembra bolo nameraných už -11°C. Tieto 
nízke teploty potom pokračovali aj koncom roka a naďalej aj v roku 1999. December bol jediným 
mesiacom v tomto roku, kedy priemerná mesačná teplota klesla pod bod mrazu, a to -2,1°C. 
 



Ročný chod zrážok, teploty a slnečného svitu v kal.roku 1998 meraný na Pozorovacej stanici SHMÚ v 
Žihárci 
Mesiac  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. Spolu 
Zrážky  32,3 0,2 9,5 39,6 29,5 40,6 69,9 35,6 133,5 95,1 34,6
 17,9     538,2 
Teplota  1,8 4,6 4,4 12,3 15,8 20,0 20,8 20,6 15,1 10,8 2,4
 -2,1 10,5 
Slnečný svit 51,3 137,2 177,4 157,2 267,8 239,9 238,0 295,3 147,2 107,9 74,1
 36,4 1929,7 
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Priemerná teplota vzduchu v °C  za vegetačné obdobie (IV.-IX. mesiac)  17,5°C 
     za hydrologický rok (XI.-X.mesiac)  11,1°C 
     za kalendárny rok (I.-XII.mesiac)  10,5°C 
 
Množstvo zrážok v mm   za vegetačné obdobie (IV.-IX.mesiac)  348,7 mm 
     za hydrologický rok (XI.-X.mesiac)  601,6 mm 
     za kalendárny rok (I.-XII.mesiac)  538,2 mm 
 
Slnečný svit v hodinách   za vegetačné obdobie  (IV.-IX.mesiac)  1345,4 hodín 
     za hydrologický rok (XI.-X.mesiac)  1900,1 hodín 
     za kalendárny rok (I.-XII.mesiac)  1929,7 hodín 
 
Extrémne hodnoty v roku 1998 
Maximá: Najvyššia nameraná teplota:  2.augusta 36,5°C 
  Najvyššia priemerná denná teplota: 3.augusta: 27,6°C        
 
Minimá:  Najnižšia nameraná teplota.  2.februára -12,6°C 
  Najnižšia priemerná denná teplota: 1.februára -8,4°C 
 
Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou:  9 dní  od 5. do 13. decembra 
  Najvyššia snehová pokrývka:  12 cm 
 
  Posledný jarný mráz:   26.apríla -0,4°C 
  Prvý jesenný mráz:   14.októbra -2,1°C 
  Posledné sneženie na jar:  20.marca 
  Prvé sneženie na jeseň:   19.novembra 
  Extrémne dažde:   5.sept. 43,8 mm 
       27.júla 37,9 mm 
       12.sept. 36,5 mm 
 
Niektoré údaje fenologického pozorovania na roľ.družstve a v meste Šaľa 
 
Ročný chod zrážok meraný v Hetmíni a v meste Šaľa 
 
Mesiac  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
 XII. Rok 
RD Hetmín 19,1 - 6,0 37,1 28,6 33,5 61,7 32,2 141,3 88,1 33,2
 15,5 496,3 mm 
Mesto Šaľa 27,2 - 9,0 35,2 34,0 41,5 59,1 28,0 150,4 105,0 52,1
 14,2 555,7 mm 
 
Začiatok jarných poľných prác - príprava pôdy začala 12.februára 
Začiatok siatia obilovín: jarný jačmeň  18.februára 



   cukrová repa  23.marca 
   kukurica  22.apríla 
 
Zber úrody.  pšenica ozimná z vysiatej plochy  850 ha priemerný ha výnos 51q 
   jačmeň ozimný    60 ha    44q 
   jačmeň jarný    540 ha    36q 
   cukrová repa    240 ha    460q 
   kukurica    420 ha    50q 
 
Tohoročný hospodársky rok bol poznamenaný veľmi suchou a miernou zimou a mimoriadne nepriaznivým 
daždivým jesenným počasím. Nezvyklé množstvo zrážok značne komplikovalo zber cukrovej repy a sejbu 
ozimín. Nestihlo sa zasiať všetky plánované plochy a sejba ozimín sa mohla ukončiť až 5.decembra. 
 
352. 
 
Kronika mesta Šaľa za rok 1998 bola spracovaná na základe najdôležitejších hodnoverných údajov z 
udalostí nášho mesta v roku 1998. 
 Kronika za rok 1998 obsahuje 61 ručne písaných strán, a to od čísla strany 291 po stranu 352. 
 Kroniku zostavil a napísal Peter Bošňák kronikár mesta 
 
Zápisy v kronike mesta za rok 1998 prečítali a schválili na zasadnutí Rady Mestského zastupiteľstva: 
V Šali dňa 
Členovia Rady Mestského zastupiteľstva: 
 


