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 Úvod do roku 2006 
 
Rok 2006 môžeme právom nazvať rokom volebným. 
V priebehu roka sa uskutočnili predčasné parlamentné voľby v ktorých občania celého Slovenska zvolili 
zástupcov- poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky a v závere roka sa uskutočnili komunálne 
voľby v ktorých občania miest a obcí a teda i nášho mesta odovzdali svoje hlasy kandidátom politických 
strán, koalícii a nezávislým kandidátom na poslancov mestského zastupiteľstva. Občania volili súčasne aj 
primátora mesta. Každý volič vyjadril osobný postoj, očakávanie a snahu usmerniť a ovplyvniť dianie a 
život v meste. 
V roku 2006 si mesto a jeho obyvatelia pripomenuli 470.výročie udelenia mestských výsad kráľom 
Ferdinandom I. v roku 1536,120.výročie postavenia sochy Najväčšej Trojice v roku 1886,10.výročie 
opätovného udelenia štatútu okresného mesta na základe nového územno-právneho členenia Slovenskej 
republiky, ako aj výročie významných osobností mesta, zariadenia niektorých škôl, podnikateľských 
aktivít, polície, zariadení a inštitúcií slúžiacich zamestnanosti, kultúrnemu životu a potrebám občanov. 
Pripomenuli sme si aj smutné výročia udalostí, ktoré zasiahli mesto, jeho obyvateľov, región i celé 
Slovensko. Bolo to 35.výročie výbuchu prevádzky na výrobu kaučuku v chemickou kombináte Duslo Šaľa 
v roku 1971,aj 20.výročie výbuch  jadrovej elektrárne v Černobile na Ukrajine v roku 1986.Celý rok 
rezonovali v našom národe aj Tohtoročná letecká katastrofa ozbrojených síl Slovenska. 
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Samosprávne orgány mesta sa v poslednom volebnom roku zamerali na neplnenie volebných 
programových vyhlásení a plnenie prioritných úloh roku 2006.V roku 2006 bola ukončená rekonštrukcia 
križovatky na Námestí Alexandra Dubčeka v nadväznosti na ulicu Vlčanskú. Ukončila sa prvá etapa 
našej zóny a Námestie svätej Trojice, rekultivácia skládky komunálneho odpadu, vybudovali sa ihriská v 
areáli škôl, zriadili sa infokiosky. Vytvárali sa podmienky pre rozvoj bytovej výstavby, podnikanie a 
podnikateľských činností. Zlepšil sa kultúrno-spoločenský život v meste, rastie záujem o kultúrne akcie 
každého druhu a žánru. Mesto zaznamenalo v roku 2006 úbytok obyvateľstva a to nie len pretrvávajúcou 
nízkou pôrodnosťou ale už i v dôsledku migrácie obyvateľstva. 
Globálne otepľovanie ovzdušia sa výrazne prejavovalo počas celého roku 2006.Po jarných záplavách 
prišlo obdobie suchých a horúcich letných dní. Teplé a suché obdobie pretrvávalo až do konca roku 
2006.Mesto už tradične ocenilo športovcov, učiteľov, darcov krvi a udelilo ,,Cenu mesta" a cenu 
primátora. 
Kronika mesta uvádza z mnohých udalostí, činností a ich výsledkov tie najvýznamnejšie, ktoré 
obohacovali život obyvateľov nášho mesta. 
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 Hlavné úlohy na rok 2006 
Mestské samosprávne úrady a Mestský  úrad Šaľa si  pred vstupom do roku 2006 stanovili ,,Hlavné 
úlohy". Realizáciou hlavných úloh sa vytvárali ďalšie podmienky na ďalšie skvalitnenie života občanov 
mesta, ako i podmienky pre činnosť podnikateľov a inštitúcií. 
Medzi hlavné úlohy boli zaradené akcie: 
-vybudovanie okružnej križovatky na Námestí Alexandra Dubčeka; 
-rekonštrukcia ulice Vlčanská; 
-pešia zóna- I. etapa, námestie svätej trojice, ulica Hlavná; 
-ukončenie rekonštrukcie skládky komunálneho odpadu v Hetméne; 
-riešenie správy majetku mesta outsourcing; 
-rekonštrukcia areálov základných škôl; 
-odkanalizovanie regiónu- II. etapa; 
-separovanie odpadov; 
-spracovanie ,,Projektu strategického plánovania na roky 2007-2014;-skvalitňovanie životného prostredia; 
-optimalizácia, rozvoj, a skvalitňovanie školstva; 
-zvyšovanie kultúrno-spoločenských aktivít v meste; 
-skvalitňovanie služieb občanom; 
-rozvoj družobných vzťahov; 
-spolupráca mestských orgánov a podnikateľských subjektov; 
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Zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) v Šali v roku 2006 
 
Zasadnutia mestských orgánov sa konali v súlade s ustanoveniami zákonu číslo 369/1990 Zb. V 
obecnom zariadení, v znení neskorších predpisov. 
Prvé riadne zasadnutie MsZ sa konalo 16. februára 2006- prerokovalo a schválilo: 
-mesačný poplatok za zaopatrenie dieťaťa v detských jasliach na rok 2006 vo výške 3520,-Sk a znížený 
poplatok vo výške 2200,-Sk určený pre rodiny s nižším príjmom; 
-zmeny v miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad; 
-predaj pozemkov v sume 715425,-Sk; 
-predaj objektu detského sanatória v sume 9mil.Sk a 800,-tisícSk; 
-dodatok k zásadám  a hospodárení s majetkom mesta; 
-dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZM)č.3/2003 o ochrane a znečisťovaní ovzdušia- zákaz 
spaľovania biologického odpadu; 
-Druhé riadne zasadnutie MsZ sa konalo27.apríla 2006-prerokovalo a schválilo: 
-návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 



 príjmy  374808 tis. Sk 
 výdavky 374808is.Sk 
 rozdiel 0 Sk 
-prenájom futbalového areálu na ulici nitrianskej za symbolických 12,-Sk; 
-prevod nehnuteľností na ulici Družstevnej za 2,610mil.Sk spoločnosti JA- PaG, s.r.o., so sídlom ul. 
Javorová 8, Šaľa; 
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-zmluvu medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom o údržbe a majetkovom usporiadaní 
komunikácií a pozemkov ulíc Vlčanská, Dolná a Námestia Svätej trojice; 
-zriadenie Základnej školy s Mestskou školou Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským k 
1.septembru 2006; 
-aby zmluva o outsourcingu  s víťazom verejnej obstarávacej súťaže bola pred jej podpisom predložená 
na prerokovanie v MsZ; 
Tretie riadne zasadnutie MsZ sa konalo  29.júna 2006; 
-prerokovalo a schválilo: 
-plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2006; 
-Štatút Mestskej polície v  Šali; 
-úpravu rozpočtu na rok 2006-bežné príjmy a výdavky 
 príjmy  304057 tis. Sk 
 výdavky 294564,5tis.Sk 
 rozdiel    9492,5tis.Sk  
    -celkové príjmy a výdavky 
 príjmy  380449 tis. Sk 
 výdavky 380449 tis. Sk 
 rozdiel 0Sk 
-rozdelenie zisku mestskej ekologickej teplárne (MET) Šaľa, spol. s.r.o. za rok 2005 vo výške 65 tis. Sk- 
zúčtovať do rezervného fondu; 
-vymenovanie Ing. Karola Mikloša za konateľa MET Šaľa, s.r.o., od 1.júla2006; 
-ručenie za bankový úver pre DEXIA banku Slovensko a.s.,5mil.Sk; 
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-príspevok 50 tisíc Sk na sanáciu židovského cintorína vo Veči; 
-odkúpenie trhovej  plochy a nebytových priestorov za 1,6 mil. Sk pre Juraja Pápaya- EUROP 
AUTOSKLO, Nešporova  14,Šľa; 
-prenájom pozemkov pre firmu EXPRO s.r.o.; G-G Company; LUKY MZ; 
-projektový zámer ,,Veterný park -Šaľa- Močenok; 
-koncepciu rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa; 
-ponechanie Mestskej knižnice Šaľa na Námestí Alexandra Dubčeka; 
-priestory objektu Materskej školy J. Palárika Šaľa pre účely mestskej polície Šaľa, materského centra 
Šaľa, opatrovateľskej služby a výučbe cudzích jazykov; 
-Štvrté riadne zasadnutie MsZ sa konalo 7.septembra 2006-prerokovalo a schválilo_ 
-zásady hospodárenia s majetkom mesta. dodatok VZM 22/2003 
-dodatok VZM 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území mesta; 
-prevod Kolkárne Šaľa do majetku mesta od TJ Slovan Duslo Šaľa za symbolickú 1,-Sk; 
-dopredaj garáže na ulici kpt. Jaroša za 120tisíc Sk; 
-počet poslancov Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2006-2010 
volebný obvod č.1 -8poslancov;č.2-9poslancov;č.3-8poslancov-spolu 25 poslancov MsZ; 
-rozbor hospodárenia a úprava rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti  mesta Šaľa; 
-rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006; 
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-rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2006 a úpravu rozpočtu na rok 2006 



  príjmy výdavky   rozdiel 
Bežné         304342     297219,5  7122,5 
Kapitálové 67482 64054,5   3427,5 
Z fin. operácií   8260  18810   -10550 
Celkom  380084 380084   0 
      v tis. SK 
Mimoriadne zasadnutie MsZ sa konalo 26.októbra 2006-prerokovalo a schválilo: 
-žiadosť Kórejskej  spoločnosti Hanil Foam Chemikal Co., Ltd týkajúce sa odkúpenia pozemku o výmere 
2,2 ha v Šali na výstavbu hál na výrobu baliaceho materiálu pre LCD a PDP televízory;15poslancov 
hlasovalo za územie  v predmetnom znení,5poslancov nehlasovalo,2.poslanci sa zdržali hlasovania. 
Mimoriadne zasadnutie MsZ zvolané na podnet 9.poslancov na 28.októbra 2006 sa neuskutočnilo pre 
nízky počet prítomných poslancov(10 z 25). 
Prerokovať sa mala problematika outsourcingu- správy majetku mesta Šaľa, ktorá sa do programu 
štvrtého riadneho zasadnutia MsZ 7.-septembra 2006 nedostala. 
Piate riadne zasadnutie MsZ sa konalo 16.novembra2006-prerokovalo a schválilo: 
-prílohu VZM 8/2004 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad na rok 2007; 
-VZM 2/2006 o daniach z nehnuteľností na území mesta Šaľa; 
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-návrh rozpočtu na rok 2007 v tis. Sk 
  PRÍJMY  VÝDAVKY ROZDIEL 
Bežné  325321  308624  16697 
Kapitálové 69943  94734  -24791 
z fin. operácií 19000  10906  8094 
Celkom  414264  414264  0 
 
-zmeny a doplnky územného plánu (ÚP) mesta v lokalitách: -plocha za železnicou pri čističke 
odpadových vôd je určená na priemyselnú výrobu; -medzi Večou a Dlhou nad Váhom je určená na 
sklady a cintorín; -okolie Dusla zostáva hospodárskou oblasťou; -priestor v oblasti železnice a ZŠ Krátka  
je určený na parkovanie a garáže; -Veča bude zónou športu a obytnej zástavby; -okolie bitúnku je určené 
pre šport, rekreáciu, základnú a vyššiu vybavenosť; -medzihrádzový priestor bude rekreačná oblasť s 
lesoparkom a amfiteátrom; -priestor pri železničnej stanici k autobusovej stanici je ponechaný na  
dopravné plochy; -a pre výrobno-podnikateľské funkcie je určený priestor smerom na Diakovce; 
.prijatie daru od spoločnosti MTM PLAST s.r.o. Šaľa vo forme 530m2 komunikácií a v hodnote 641615,-
Sk; 
-odpredaj pozemku pod novovybudovaný kostol v Šali- Veči o  výmere 907m2 za symbolickú 1,-Sk/m2 a 
prenájom 48444m2 plochy v okolí kostola v cene 1,-Sk/m2/rok; 
-vysporiadanie pozemkov mesta Šaľa a COOP Jednota Galanta, SD o výmere 1045 m2 a doplatenie 
mestu 546596,-Sk; 
-prevod vlastníctva nehnuteľností  súvisiacich s okružnou križovatkou na Námestí Alexandra Dubčeka o 
výmere 6040 m2 v sume 1,-Skpre Nitriansky 
 
str.731 
 
samosprávny kraj v Nitre; 
-súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006 a 
o stave v školskom roku 2006/2007; 
-správu o prevádzke  krytej plavárne k 30.septembru 2006 a požiadavku na transfer príspevku600 tis. Sk 
na krytie nákladov v rozpočte na rok 2007; 
-návrh na udelenie Ceny mesta pre Archeologický krúžok šaľa a Základnú organizáciu Isemadok šaľa; 
 
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali- Deň samosprávy sa konalo 14.decembra2006 
V rámci slávnostného zasadnutia bola udelená 
 Cena Mesta Šaľa za rok 2005 
  Archeologickému krúžku Šaľa, 



za ochranu a šírenie historických poznatkov šalianskeho regiónu počas svojej 25 ročnej činnosti. Cenu z 
rúk primátora Ing. Tibora Barana prevzal zakladateľ krúžku a  jeho vedúci Ján Kormoši; 
  Základnej organizácii Csemadok Šaľa, za 50-ročnú kultúrno-spoločenskú a osvetovú činnosť. Cenu z 
rúk primátora prevzal predseda organizácie Ing. František Botka; 
 Cenu primátora Mesta Šaľa za rok 2005 
prevzal Cirkevný zbor Caecilia chorus, Roľnícke družstvo Šaľa a za dlhoročnú prácu v slovenskom 
Červenom kríži Katarína Petrová; 
Mgr. Gustáv Gull obdržal Ďakovný list za 16 ročnú prácu poslanca MsZ. 
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 Rozpočet  a hospodárenie mesta 
 Rozpočet mesta na rok2006 a jeho štrukturálne zloženie bolo vymedzené zákonom SNR číslo 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 
  Rozpočet na rok 2006 v tis. Sk 
 Schválený 15.12.2005  27.4.2006   7.9.2006 16.11.2006 
Príjmy 390449            374808      380084 399509 
Výdavky 390449     374808      380084 399509 
ROZDIEL   0    0               0      0 
 
A) PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU V TIS. SK K 31.12.2006 
   Rozpočet plnenie  v% 
I. Bežné Príjmy  327893   330265 100,72 
a)daňové   179020   175396  97.98 
b)nedaňové  148873   154869 104,03 
II. Kapitálové Príjmy   63356   60958  96,22 
a)predaj budov    12830   12827  99,98 
b)predaj pozemkov    5644      5539  98,14 
c)predaj bytov       932       976 114,72 
d)predaj majetku       98         51 134,21 
e)granty, transfery 43412   41565  95,75 
f)predaj inž. sietí     500          0  
III. Finančné operácie  8260     7817  94,64 
   Príjmy spolu  399509   399040  99,88 
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B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 
   Rozpočet Plnenie % 
I. Bežné výdavky 305303,5  303527 99,4 
doprava   6795   6764 99,5 
kultúra- MsÚ, MsK, šport 3690   3638 98.6 
školstvo   133287   136386 102.3 
soc. starostlivosť 600   508 84,7 
mestské kult. stredisko 3285   3597 109,5 
polícia   1755   1497 85,3 
ľudské zdroje  53816   52628 97.8 
požiarna ochrana 360   323 89.7 
public relation  2834   2572 90,8 
mestská zeleň  9839   9260 94.1 
životné prostredie 18405   18080 98.2 
osvetlenie  8187   8138 99,4 
verejno- prosp. služby 4192   4004 95.5 
správa úradu  5464   4995 91,4 
správa majetku  39332,5   38337 97,5 
info systém  992   958 96.6 



projektové manažmenty 525   305 58.1 
dlhová služba  4305   3853 89.5 
príspevkové organ. 7690   7684 99,1 
 
doplnok- úprava I. 
I. Bežné výdavky 305353,5  303527 99,4 
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PrenosI. 
II. Kapitálové výdavky 85095,5   84622 99,44 
doprava   11550   11066 95,8 
kultúra   40   240 600 
školstvo   1300   2500 192,3 
mestská zeleň  1279   1271 99,4 
živ. prostredie  44500   44080 99,1 
správa majetku  3318,5   3031 91,3 
info systém  210   195 92,9 
projektový manažment 2804   2164 77,2 
príspevkové organ. 20094   20075 99,9 
III. Finančné operácie 9060   9059 99,99 
Výdavky spolu  399509   397208 99,42 
Rozdiel   0   1832  
 
Záverečný účet mesta Šaľa za rok 2006 schválilo MsZ v Šali 3.mája 2007 uznesením číslo 3/2007. 
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 Miestne dane a poplatky v meste Šaľa 
 Ustanovenia, práva a povinnosti súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami na území mesta Šaľa 
upravujú všeobecne záväzné nariadenia(VZM) 
VZM č.8/2004 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad; 
VZM č.2/2006 o dani z nehnuteľnosti; 
   POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  
    SK/OSOBA/ROK   SK/OSOBA/DEŃ   ZBEROVÝ ODPAD 
 RODINNÉ DOMY 617,-         1,69 110L/SK/DEŃ 1100L/SK/DEŃ 
 BYTOVÉ DOMY 548,-        1,50  JEDNOTNÉ FO AJ PO 
 KILIĆ,HETMÉŃ 450,-        1,23      31,90       231 
 PODNIK.SUBJEKT    OSOBITNÁ ÚPRAVA VZM 
 
 DAŃ ZA UŹÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
       PRIESTRANSTVO            POPLATOK SK/M2/DEŃ 
I.KATEGÓRIE   UL.HLAVNÁ,PÁZMAŃA,SV.TROJICE,ŚTÚROVA   5,- 
II.KATEGÓRIE   UL.SNP        4,50 
III.KATEGÓRIE   ULICE VEDĹAJŚIE     4,- 
AMBULANTNÝ PREDAJ-JEDNORÁZOVÁ DAŃ    100,- 
PARKOVISKO          3500,-SK/ROK 
SÚVISLÉ STÁTIE-3MESIACE        1000,-SK/3MES. 
 
 DAŃ ZA PSA 
OBJEKT           JEDEN PES-SK/ROK ´DALŚÍ PES-SK/ROK   DALŚÍ PES+50ZOZÁKLADU 
RODINNÝ DOM  120,-   +60,-  180,- 
BYTOVÝ DOM  800,-   +400,-  1200,- 
KLIĆ,HETMÉŃ  30,-   +15-  45,- 
PODNIK.OBJEKT 120,-   +60,-  180,- 
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 DAŃ Z NEHNUTEĹNOSTÍ 
  A)   DAŃ Z POZEMKOV 
DRUH POZEMKU ROĆNÁ SADZBA SK/M2    SADZBA-KILIĆ,HETMÉŃ 
ZÁHRADY  0,70    0,35 
NÁDVORIA  0,70    0,35 
ZASTAVENÉ PLOCHY 0,70    0.35 
OSTATNÉ PLOCHY 0,70    0,35 
STAVEBNÉ PLOCHY 7,-    3,50 
 B)DAŃ ZO STAVIEB A BYTOV 
DRUH STAVBY      ROĆNÁ SADZBA SK/M2   SADZBA-KILIĆ,HETMÉŃ 
NA BÝVANIE      4,40    2,20 
POĹNOHOSP.PRODUKCIA 5,30    5,30 
CHATKY       12,-    12,- 
GARÁŹE-SAMOSTATNÉ      18,-    9,- 
PRIEMYSELNÉSTAVBY     40,-    40,- 
NA PODNIKANIE     63,-    63,- 
OSTATNÉ      23,.-    23,- 
VIACPODLAŹNÉ PRÍPLATOK     10,-SK ZA ´DALŚIE PODLAŹIA 
 
STR.737  
 
 Prehľad  o stave obyvateľstva 
  2006 
  Mierny úbytok obyvateľov mesta bol zaznamenaný i v roku 2006.V porovnaní s rokom 2005 sa narodilo 
o 9 detí menej a zomrelo o 32 osôb viac. Prisťahovalo sa o 21 osôb menej a odsťahovalo sa o 54 osôb 
viac. 
Prehľadná tabuľka- zdroj, referát evidencie obyvateľstva 
OBDOBIE PRÍRASTKY                    ÚBYTKY    
                     NAROD. PRIS´TAH.SPOLU ZOMRELÍ  ODS´TAH.SPOLU+-STAV 
I.ŚTVR´TROK    59 85  144 33               142   175    -31 24757 
II.ŚTVR´TROK   44           66           110   50                122           172   -62 24695 
III.ŚTVR´TROK  55          115          170    54                148           202   -32 24663 
IV.ŚTVR´TROK 51            82          133    51                167           218   -85 24578 
ROK 2006 209         348         557   188               579          767  -210 24578 
 
Prvé dieťa v Šali  v roku 2006  Anna Mária Mikócsiová sa narodila 1.januára o 1,30 hodine, vážila 4200 
gramov, merala 52 cm. 
Najviac detí sa narodilo v mesiacoch r.2006: 
 december-27;január-26;-23detí; 
Najčastejšie mená: 
Samuel; Ema; Kristína; Tomáš; Matej; Dominik; Martin; Adam; Dávid; Matúš; 
Najviac osôb zomrelo v mesiacoch: 
máj-26;;august-22;november-20 
Najviac osôb sa odsťahovalo v mesiacoch 
december-73;máj-58júl-55 
                     prisťahovalo v mesiacoch 
september-55;november-39;február-38; 
Priemerný vek:71 rokov 
 ženy:75rokov      muži: 66rokov 
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  Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
Poslaním organizácie od jej vzniku 1.januára 1991 j pomáhať obyvateľom mesta pri ich spoločenskom 



uplatnení, sebarealizácii, snahe preklenúť  nepriaznivú sociálnu situáciu, ako i pri zvyšovaní, alebo aspoň 
udržaní kvality života. 
 
  PERSONÁLNA ŚTRUKTÚRA  OSS 2006 
POĆET ZAMESTNANCOV   65žIEN       8 MUŽOV  SPOLU   73 
S   RIADITEĹ                              DR.ĹUBOR        GÁLL        
P   EKONÓM                              JOLANA         KUNDERLÍKOVÁQ 
R   SOCIÁLNA PRACOVNÍĆKA MGR.VLASTA VARGOVÁ 
Á   PERSONALISTKA                 OĹGA              SÝKOROVÁ 
V 
A 
 
 ŚTRUKTÚRA ZARIADENÍ 
  NÁZOV                                                         KAPACITA                NAPLNENOS´T 
DETSKÉ JASLE,NEŚPOROVA ULICA                 14                                   16 
DOMOV DÔCHODCOV NÁDEJ,NEŚP.UL.            20    20 
JEDÁLEŃ PRI OD NEŚPOROVA UL.                   95    126 
DOMOV SOC.SLUŹIEBPRE DETI,OKRUŹNÁ UL  10    12 
JEDÁLEŃ PRE DSSPD,OKRUŹNÁ UL.                95    92 
KLUB DÔCHODCOV 1, HORNÁ ULICA            100               109 
KLUB DÔCHODCOV 2,KR=AĹOVSKÁ ULICA       40    78 
KLUB DÔCHODCOV 3,NARCISOVA ULICA          50    84 
DOM S OPATROVAT. SLUŹBOU,NARCISOVA UL.20    25 
DOM S OPATROVAT.SLUŹBOU,V.ŚROBÁRA      31    32 
KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBĆANOV  40    92 
TERÉNNA OPATROVATEĹ.SLUŹBA                    21    33 
DOM PRE OSAMELÝCH RODIĆOV                 10    12 
ÚTULPK                                                             10       11 
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  Mestská polícia šaľa 
                                  -15 ročná 
Mestská polícia (MsP)bola v meste Šaľa zriadená pred 15.rokmi uznesením Mestského zastupiteľstva 
(MsZ) číslo 2/1991 zo dňa 31.januára 1991 na základe zákona o obecnom zriadení, ako poriadkový útvar 
pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia  v meste a plnení úloh  
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení (VZM) mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora v 
súlade so zákonom Slovenskej národnej rady (SNR) číslo 564/1991 Zb. z 3.decembra 1991  o obecnej 
polícii v znení zákonov číslo 250/1994 Z,z,319/1999 Z.z a 333/2003 Z.z. 
Prvým náčelníkom mestskej polície sa po výberovom konaní od 27.marca 1991 stáva kpt. Mgr. Jozef 
Belický, ktorý funkciu náčelníka vykonával 11 rokov. Začínal s piatimi členmi polície z ktorých Ján 
Komjáthy a Adriana Sedláková pracujú v Msp dodnes.1.mája 1991  mala polícia už 11členov. 
V júli 1991 sa zakladala Asociácia mestských  a obecných polícií Slovenska  a pri  jej zrode a tvorbe 
zákonov bol aj šaliansky náčelník. Prvé vzdelávanie policajtov sa uskutočnilo v júli 1991 za účasti 
14.policajtov z USA, ktorí mali bohaté skúsenosti v tejto oblasti. V roku 1993 sa  nadviazali kontakty s 
Kanadskou kráľovskou jazdnou políciou v Halifaxe. Projekt spolupráce policajtov sa v roku 1994 rozšíril i 
na spoluprácu detí a odovzdávanie poznatkov prostredníctvom detí. Zaujímavý bol aj projekt  s mestom 
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Bardejov, keď so súhlasom primátorov policajti zo Šale  v Bardejove a Bardejovčania v Šali. Polícia má 
dobré kontakty aj s policajtmi v Poľsku i v Maďarsku. Každoročne  poriada letný tábor pre deti pri 
Balatone, spoločenské stretnutia, futbalový turnaj o Pohár náčelníka MsP. Počas uplynulých rokov sídlila 
MsP v priestoroch mestského úradu, neskôr sa presunuli do bývalého včelárskeho domu a neskôr do 
súčasného sídla v budove COV, Hollého ulica číslo 9.V dobrom, modernom prostredí sú vytvorené 
priaznivé podmienky  pre náročnú a zodpovednú prácu policajtov. Polícia plne využíva  pult centrálnej 



ochrany objektov, ako i kamerový systém na území mesta, slúžiaci tiež na ochranu majetku a občanov. 
Má vytvorené chránené parkovisko, v ktorom pracujú handicapovaní občania. 
MsP v rokoch 1993-1999 udeľovala vyznamenanie najlepším policajtom a zaviedla krásnu  tradíciu 
slávnej svätej omše za policajtov na sviatok sv. Michala, patróna policajtov. 
Preventívne aktivity mestskej polície v roku 2006: 
-zvýšila sa obchôdzková činnosť hliadok MsP, vykonávali sa  mimoriadne služby  i služby a obchôdzky  v 
spolupráci s policajným zborom SR; 
-pokračovala spolupráca s odborom sociálnych vecí v rámci projektu LUMIPE zameraného na ochranu 
mladistvých pred alkoholom; 
-zrealizovala 53 prednášok na materských, základných a stredných školách  s tematikou bezpečnosti na 
cestách, nebezpečenstvo drog a alkoholu; 
-hliadkovanie pri školách, zabezpečovania prechodu detí cez cestu; 
-účasť na odborných školeniach a školenia z oblasti práva, taktiky,.. 
 
str.741 
 
 PERSONÁLNA ŚTRUKTÚRA MsP -2006 
ZARADENIE  PLÁN STAV MENO 
NÁĆELNÍK  1 1 Bc. KPT: PETER KROKAVEC 
ZÁSTUPCA  1 1  MIROSLAV MARTINĆEK 
PRÍSLUŚNÍK  24 22* 
ADM.PRACOVNÍK 1 1  ALENA KUŹELOVÁ 
TELEFONISTA   4  GABRIELA LIGAĆOVÁ;JAROSLAVA      
     MOLNÁROVÁ; Bc. JUDITA SZABÓOVÁ;JANA    
    KMOTRÍKOVÁ 
*ZOZNAM PRÍSLUŚNÍKOV MsP:             JÁN KOMJÁTHY;ADRIANA SEDLÁKOVÁ;JÁN 
KULINA;ŚTEFAN KRAJĆÍK;RÓBERT BABÓS;ZDENEK SCÍRANKA;TIBOR SLATINA; Bc. MILOŚ 
SVOBODA;LADISLAV SZABO;JÚLIUS VANKO;ANDREJ KOVÁR;JAROSLAV PETKOV;VLADIMÍR 
HARMAT;ĹUBOMÍR HUĆKO;LADISLAV DUBAI;ĹUBOŚ HARMAT; ĹUDOVÍT KELLNER;AMBRÓZ 
VÖRÖS;RADOVAN JAMRICH;JÁN ILLÉŚ;JÁN PETRÉCS;SAMUEL SOVÍK 
CHRÁNENÁ DIEĽŇA- KAMEROVÝ SYSTÉM 6ZAMESTNANCOV 
VEREJNO PROSPEÉNÉ PRÁCE (VPP).DO1.11.2006 2-JA NEZAMESTNANÍ 
 
 VÝKAZ O ĆINNOSTI-ROK2006 
   AKCIA       POĆET 
ZÁKROKY POLICAJTOV     135 
DONUCOVACIE PROSTRIEDKY    39 
 POSTIH OSÔB  
OBMEDZENIE OSOBNEJ SLOBODY  86 
PREDVENIE PRED ÚTVAR MsP    62 
PREDVEDENIE NA ÚTVAR POLICAJNÉHO ZBORU SR 24 
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   PRIESTUPKY 
          §47-48    §49    §50   §22 
                    PODĹA ZÁKONA SNRč.337/90Zb.     VZN   IONÉ-OST.SPOLU 
ZISTENÉ          209          28        40     359             490 27  1153 
OZNÁMENÉ  488 201 231    37              154 0   1111 
ULOŹNÉ  0 0 37 7                9 0   53 
ODLOŹNÉ 0 2 4  0                0 0   6 
ODOVZDANÉ 0 15 6  0                0 0   21 
POSTÚPENÉ 1 1 0  0                3 21  26 
POTRESTANÉ 70 5 112 182             153 6   539 
POKUTA(SK) 4000 2800 58000 64400         51900 2000 219100 
 



§47-VEREJNÝ PORIADOK 
§49-OBĆIANSKE SPOLUNAŹÍVANIE 
§50-MAJETOK OBĆANOV A MESTA 
§22-PLYNULOS´T MESTSKEJ PREMÁVKY 
VZM-VŚEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA METSA ŚAĹA 
SNR- Slovenská národná rada = NR SR 
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  Parlamentné voľby 2006 
  Dňa 17.júna 2006 sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby. Zastúpenie politických strán, 
účasť voličov a výsledky volieb uvádza tabuľka 
POLITICKÉ STRANY             MESTO OKRES     KRAJ   SLOVEN- POĆET 
                                      ŚAĹA     ŚAĽA    NITRA     SKO %      KRESIEL  
Ľavicový blok                           ĹB    26          99        1252      0,40 
Strana občianskej solidarity S.O.S.    4       18        289        0.11 
Misia21        4         12       249  0,11 
Strana demokratickej ľavice S.D.Ľ.    1       10  394  0,13 
Združenie Robotníkov Slovenska ZRS    14       27  557  0,30 
Kresťanskodemokatické Hnutie KDH    384      831 17284  8,31   14 
Slovenská Národná Koalícia    SNKO  8       19  815  0,17 
Aliancia Nového Občana       ANO    89         162 3427  1,42 
Hnutie Za Demokraciu       HZD    60        100 882  0,64 
Strana Maďarskej Koalície    SMK     21124     10380   101074 11,68         20 
Slobodné Fórum       SF     343        514 7019  3,47 
Občianska Konzervatívna Strana OKS    40      53 640  0,27 
Prosperita Slovenska        PS     16    42 271  0,14 
Hnutie Za Demokratické Sloven. HZDS    547         1184 25488  8,79 
Agrárna Strana Vidieka            ASV     19   37 471  0,14 
Komunistická Strana Slovenska KSS     219   488 9284  3.88 
Slovenská Ľudová Strana          SĽS     12    24 357  0,17 
Sloven. Demokr. A Kresť. Únia    SDKÚ   2483  3349   39276   18,35      31 
SMER          2366  4216 79217  29,14      50 
Slovenská Národná Strana        SNR     815   1527 29768  11,73    20       
Nádej           27    65 1117  0,63 
Účasť                      9591       23157 319131 2335917     150 
Účasť v %         49,98 53,84 65,50  54,67 
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V parlamentných voľbách zvíťazila strana SMER- sociálna demokracia. 
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič poveril 20.júna 2006 predsedu strany SMER-SD  Doc. 
JUDR. Róberta Fica zostavením nového vládneho kabinetu. 
Po rokovaniach s predsedami politických strán SDKÚ-DS,SNS,HZDS-ĽS,KDH a SMK, bola vytvorená 
koalícia strán SMER-SD,SNS a HZDS- ĽS. Prezident Slovenskej republiky vymenoval 14.júla 2006 16 
člennú vládu, ktorú vedie premiér Róbert Fico. Jedenásť kresiel obsadil SMER, tri kreslá SNS s dve 
kreslá HZDS. 
Predsedom Národnej rady Slovenskej republiky sa stal nominant strany SMER-SD Pavol Paška. 
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 Komunálne voľby 2006 
Dňa 2.decembra 2006 sa vo všetkých mestách a obciach Slovenska uskutočnili voľby primátorov, 
starostov a poslancov. V predvolebnom období sa  vytvárali koalície politických strán na podporu svojich 
kandidátov. 
O post primátora mesta Šaľa sa uchádzali 



MUDr. Martin Alföldi  s podporou koalície  SDKÚ-DS a KDH 
Ing. Tibor Baran s podporou koalície   SMK,SMER,SF,ANO,KSS,          
     HZD,ASV,NÁDEJ,PS,S.O.S. 
na podporu kandidátov za poslanca mestského zastupiteľstva sa vytvorila koalícia  SDKÚ-DS a KDH, 
zostavujúce politické strany vstupovali do volieb samostatne, o post  poslanca sa uchádzali aj nezávislí 
kandidáti. 
V rámci mesta Šaľa boli určené tri volebné obvody, ktoré budú v mestskom zastupiteľstve zastupovať 
25.poslanci (8+9+8 poslancov z obvodov). 
 
POĆET OPRÁVNENÝCH VOLIĆOV        19653    VOLILO    6755       34,37% 
          POĆET PLATNÝCH HLASOVPRE VOĹBY PRIMÁTORA 
MENO             POĆET HLASOV 
MUDr. MARTIN ALFÖLDI           4062 
ING.TIBOR     BARAN           2058 
POSLANCI                         1.OBVOD 
    MENO                            KOALÍCIA,KANDIDÁT                 POĆET HLASOV 
MUDr. IGOR BEĆÁR            SDKÚ-DS,KDH     812 
MUDr. JOZEF GRELL     SMER         694 
Ing. MIROSLAV POLÓNYI     SDKÚ-DS,KD      659 
      TIBOR DUBIS                SDKÚ-DS,KDH    594 
RSDr. PETER   GAMBOŚ    SMER         551 
     MILENA   VEREŚOVÁ    SDKÚ-DS,KDH    518 
Ing. MARIÁN  KÁNTOR        SDKÚ-DS,KDH    495 
MUDr. SVETOZÁR HIKKEL   ZSNS         482 
 
STR.746 
 
POSLANCI                2.OBVOD  -   9 z 34 kandidátov 
MENO     KOALÍCIA       POĆET HLASOV 
Mgr. Jozef Varsányi nezávislý        771 
Ing. Jozef Mečiar  SDKÚ-DS,KDH     701 
Ing. Helena Psotová SMER         697 
Ing. Tibor Mikula  SDKÚ-DS,KDH     659 
Ing. Štefan Bartošovič nezávislý        630 
Ing. László  Gyurovský SMK         586 
Ing. Peter Hollý  SDKÚ-DS,KDH     581 
Ing. Jozef Husárik nezávislý        578 
Ing. Michal Lužica SDKÚ-DS,KDH     551 
 
   3.OBVOD   8 z 25 kandidátov 
MUDr. Martin Alföldi SDKÚ-DS,KDH     906 
Ing. Erika Velasquézová SDKÚ-DS,KDH     530 
Ing. Ivan Kováč  nezávislý        461 
       Gabriela Talajková SDKÚ-DS,KDH     443 
        Ladislav  Košičár nezávislý        413 
Mgr. Jozef Belický nezávislý        401 
Ing. Ľubomír Stredanský SDKÚ-DS,KDH     360 
      Ján Kmeťo  SDKÚ-DS,KDH     331 
 
Martina Alföldiho zvoleného v 3.obvode  za poslanca a v meste  za primátora nahradí 
Ing. František Botka      SMK                                        328 
 
 MUDr.Martin alföldi 
na 1.zasadnutí novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2006,konaného 28.decembra 
20069 zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa funkcie primátora mesta Šaľa. 
Zákonom predpísaný sľub zložili i novozvolení poslanci MsZ v Šali. 
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ): 
-zástupcu  primátora: Ing. Jozefa Mečiara 
-členov mestskej rady: Ing. Petra Hollého, Ing. Lászloa Gyurovszkého, 
          Ing. Jozefa Mečiara, Ing. Miroslava Polónyiho, 
          Ing. Helenu Psotovú, Ing.Jozefa Husárika, 
          Ing. Eriku Velasquézovú 
    -zriadilo: 
-tri výbory mestských častí podľa obvodov 
-komisie mestského zastupiteľstva 
    -prerokovalo: 
-informáciu  o outsourcingu a vyslovilo nesúhlas so zmluvou na zabezpečenie správy  majetku mesta 
uzavretú 2.októbra 2006 medzi mestom Šaľa  a obchodnou spoločnosťou Digital Storm, s.r.o., Bratislava. 
Mesto Šaľa považuje zmluvu neplatnú, 
Stručný životopis Martina Alföldiho, primátora mesta Šaľa 
Narodil sa    septembra 1658.Otec Mikuláš je stavebný inžinier- podnikateľ, matka Mária je zubná lekárka  
v súčasnosti dôchodkyňa, staršia sestra Ingrid Čermáková je stavebná inžinierka a mladší brat Peter je 
podnikateľom. Všetky deti sa narodili v Šali. 
Martin po ukončení gymnázia v Šali v roku 1986  rok pracoval vo Vodohospodárskych stavbách v Šali. Od 
roku  1987 do roku 1993 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení 
štúdia  sa zamestnal ako lekár v Nemocnici v Šali, pôsobil na oddelení gynekológie a pôrodníctva a ako 
lekár družstva žien v hádzanej v Šali. 
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  Šalianske školstvo 2006 
   Novoročné stretnutie riaditeľov škôl s primátorom mesta sa uskutočnilo 18.januára 2006.Primátor 
Ing. Tibor Baran a PaeDr. Michal Vrbovský, vedúci spoločného úradu školstva zaželali riaditeľom a 
učiteľom do nového roku 2006 veľa tvorivých síl, chuti a trpezlivosti pri výchove a vzdelávaní mladej 
generácie. Do popredia sa kládla úloha skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a tým i 
dosahovanie vyššej vzdelanostnej a morálnej úrovne mladého pokolenia i napriek  pretrvávajúcim 
problémom v oblasti financovania škôl. V rámci možností sa školy modernizujú, dopĺňajú pomôckami, 
výpočtovou technokou, rekonštruujú sa budovy i športové ihriská. 
Zlým javom je klesajúci počet žiakov. Vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj boli prijaté 
racionalizačné opatrenia v  prevádzkach škôl a v zariadeniach, ako i čiastočná optimalizácia školských 
zariadení. 
Zápis detí do 1.ročníka základných škôl(ZŠ)pre rok 2006/2007 sa uskutočnil 16.-18.januára 2006 
ŚKOLA   ŚKOLSKÝ ROK 05/06   06/07          06/07-05/06 POROVNANIE 
    POĆET   ŹIAKOV 
   SPOLU 9.ROĆ. 1.ROĆ.  SPOLU1.ROĆ    CELKOM       1.ROĆ.. 
ZŚ Bernoláková   443 70 27 390 17  -53  -10 
ZŠ Hollého  486 64 39 466 44 -20  5 
ZŠHorná-Murgaša644 75 63 616 47 -28  -16 
ZŠ Krátka  487 38 49 493 44 6  -5 
ZŠ Pionierska  423 51 48 425 53 2  5 
ZŠ VJMPázmaňa231 31 14 225 11 -6  -3 
CELKOM 2714 315 240 2615 216 -99  -24 
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Zrušenie Materskej školy na ulici Jána Palárik v Šali  bolo odsúhlasené na aprílovom zasadnutí MsZ v 
Šali. Následne boli vykonané opatrenia  podľa ktorých bola k 31.augustu 2006 zrušená a vyradená zo 
siete škôl  ZŠ s VJM na ulici Pázmanya v Šali  a k 1.septembru  2006 bola zriadená Základná škola s 
Maďarskou školou s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Pázmanya v Šali. Deti navštevujúce triedu 



MŠ J. Palárika s vyučovacím jazykom slovenským boli rozdelené do iných MŠ a trieda s VJM-21detí,bola 
organizačne začlenená k ZŠ s VJM P. Pázmanya Šaľa. 
Deň učiteľov si mesto Šaľa pripomenulo 27.marca 2006.Primátor mesta Ing. Tibor Baran odovzdal 
Ďakovný list 20.vynikajúckim učiteľom základných a stredných škôl a 1.zamestnankyni  Centra voľného 
času v Šali. 
Ocenenie Krajského školského úradu v Nitre odovzdal jeho predseda RNDr. Štefan Prónay Mgr.  
Víťazoslavovi Kostkovi, učiteľovi ZŠ Pionierska ul.Šaľa.  
Na krajskom stretnutí pedagógov boli ocenení: Mgr. Ján Klusa, SOUCH Šaľa, Mgr. Miloš Kukel, 
Gymnázium Šaľa, Mgr. Ľudovít Lámala a Mgr. Nadežda Papová, SPŠ Šaľa, Jana Majdlenová, SOUP 
Šaľa. 
Vymenovanie nového riaditeľa školy. Funkčné obdobie riaditeľov školy Jozefa Murgaša na Hornej ulici 
v Šli Mgr. Márii Oravcovej toto obdobie uplynulo 30.júna 2006.Primátor mesta  v súlade so zákonom 
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráv vypísal na 8.júna 2006 výberové 
konanie. Výberová komisia a rada školy navrhla vymenovať do funkcie riaditeľa zo šiestich uchádzačov 
Mgr. Eduarda Lacka. Primátor Ing. Tibor Baran odovzdal kandidátovi ,,Menovací dekrét" s platnosťou od 
1.júla 2006. 
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Projekt SOKRATES predstavuje a zahŕňa spoluprácu škôl európskych štátov. Do ,,Projektu.." sa v roku 
2006 zapojila ZŠ Bernolákova, ktorá nadviazala kontakty so školami v Portugalsku, Španielsku, Taliansku, 
Rumunsku, Poľsku, Bulharsku a Turecku. Zástupcovia škôl sa 24.januára-29.januára 2006 stretli v 
Lisabone, aby sa dohodli na konkrétnych formách spolupráce. Delegáciu ZŠ viedla   Mgr. Jozefína 
Stredanská, riaditeľka školy- Spolupráca.: ZŠ Pionierska a školy v Španielsku, Čechách na Cypre a vo 
Francúzsku- nadóbúda formu šírenia národnej a regionálnej kultúry. Táto spolupráca pokračuje  už druhý 
rok. V máji 2006 sa uskutočnilo  stretnutie zástupcov škôl v Španielskej Metille. 
Monitorovanie vedomostí  žiakov 9.ročníka základných škôl sa už po štvrtýkrát konalo 7.februára 
2006.Podľa celkového hodnotenia, úspešnosť riešenia testov v porovnaní s rokom 2005  stúpla v 
slovenskom jazyku a literatúre, poklesla v matematike. 
Plavecký výcvik detí materských skôl a žiakov základných škôl začal podľa harmonogramu 7.februára 
2006 v krytej plavárni Aquasport Duslo. 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Petra Pázmanya v Šali, si v roku 2006 
pripomenula 55.výročie znovuzaloženia. Sídlom školy je  historická storočná budova. 
 V školskom roku 2005/2006 školu navštevovalo 231 žiakov-1.-4.roč.69,5.-9.roč.162žiakov.Na škole je 
zavedené rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, vyučuje sa informatika a 
anglický jazyk, Na škole bolo zriadených 12 zaujímavých krúžkov. Dostupný je internet. Vyučovací proces 
riadilo 16 pedagógov. 
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Ocenenie najlepších žiakov základných škôl mesta a okresu šk. rok 2005/2006 sa uskutočnilo 27.júna 
2006 za účasti primátora mesta Šaľa a starostov obcí okresu. Na slávnostnom akte si ocenení žiaci a 
študenti prevzali diplomy a finančnú odmenu. 
Rozlúčka so školou. Milú a pôsobivú slávnostnú chvíľu pripravil v závere šk. roka 2005/2006 MsÚ v Šali 
pani učiteľkám zo ZŠ Jozefa Murgaša PaedDr. Eve Peleczovej, Mgr. Márii Hikkelovej, Mgr.Albíne 
Trubačovej a pani učiteľke Oľge Szárkovej z MŠ Jana Palárika, pri ich odchode do dôchodku. Pani 
učiteľkám odovzdal ,,Ďakovný list" primátor mesta Ing. Tibor Baran. 
Výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2005/2006 
TAB.PODĹA STAVU K 30.06.2006 
ORGANIZÁCIA  PROSPECH 
  POĆET  / % 
ZŚ TRIED ŹIAKOV    PROSPELO  % NEPROSPELO NEKLASIFIKOVANÍ 
6    120       2708 2665       98,41    42  1,5%        1   0,04% 
    SPRÁVANIE      
     2.ST    %     3.ST                  4.ST 
       36      1,33    -  - 



    DOCHÁDZKA-HODÍN/PRIEMER/ŹIAK 
   OSPRAVEDLNENÝCH        NEOSPRAVEDLNENÝCH 
   229694  84,82  4617 1,70 
Varianty učebných osnov na školách- zameranie: 
ZŠ Bernoláková ul.  -športové triedy a cudzie jazyky 
ZŠ Hollého ul.   -športové triedy a cudzie jazyky 
ZŠ Horná ul.  -prírodovedné predmety, matematika a cudzie jazyky 
ZŠ Krátka ul.  -cudzie jazyky a nadané deti 
ZŠ Pionierska ul.  -cudzie jazyky 
ZŠ VJM ul. Pázmanya   -prírodovedné predmety a cudzie jazyky 
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Na kolesách proti rakovine  bola akcia ,ktorú 22.septembra 2006 zorganizoval Referát mládeže a športu 
MsÚ v Šali v spolupráci s MsKS a CVČ v Šali na počesť víťaza paraolympiády v dráhovej cyklistike 
Radovana Kaufmana, ktorý tejto zákernej chorobe  podľahol. Deti a mládež na bicykloch, kolobežkách, 
kolieskových korčuliach sa stretla pri Váhu, kde ich pozdravil primátor mesta Ing. Tibor Baran a vedúci 
školského úradu PaeDr. Michal Vrbovský. 
Spojená škola Šaľa, Nivy 2 v Šali vznikla 1.júla 2006 spojením strednej priemyselnej školy,Nivy2,Šaľa-
340žiakov,Strednej priemyselnej školy chemickej,Pázmaňa23,Šaľa a Stredného odborného učilišťa 
chemického, Nivy 2,Šaľa-290 a 230 žiakov. 
Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre. 
Riaditeľka školy  : PaeDr. Alžbeta Rotorčeová- od 24.septembra 2006 
Zástupcovia  : 3.-ja ,za každú zložku jeden 
Počet žiakov  : 860(SPŠ+340+SPŠCH-290+SOUCH-230) 
Študijné a učebné odbory zostávajú ako boli v pôvodných školách. 
Ďalšie možnosti štúdia v Šali: 
Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali: 
 -8tried 1.-4.ročníka štvorročného štúdia 256 žiakov 
 -8tried 1.-8.ročníka osemročného štúdia 240 žiakov 
Stredné odborné učilište poľnohospodárske: 
 -chov koní a jazdectvo. agropodnikanie, poľnohospodár 
 -služby- kuchár, kaderníctvo 
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Školské zariadenia v šk. roku 2005/2006 
Základná umelecká škola 758 žiakov  27 pedagogických pracovníkov 
Centrum voľného času  1153  78 útvarov 26 pracovníkov 
Mestské školy   698 detí  8škôl 
Nový školský rok 2006/2007 
Počas letných prázdnin sa vykonali opravy a údržba budov a zariadenia tak, aby školy boli pripravené na 
výchovno- vzdelávací proces. Celkové náklady dosiahli takmer sedem miliónov korún. Riaditelia škôl  
vypracovali  organizáciu školského roku s prihliadnutím na klesajúci počet žiakov. 
Školský rok bol slávnostne otvorený 4.septembra 2006 na všetkých základných a stredných školách a to i 
za účasti predstaviteľov mesta. Do 119 tried v 6.základných školách nastúpilo 2537 žiakov,164 
pedagogických a 41 prevádzkových zamestnancov. 
Nové školské ihriská sa dobudovali a odovzdali do užívania: 
13.septembra 2006 v ZŠ J. Murgaša- multifunkčné športové ihrisko  s umelým povrchom, celkový náklad 
1,150 Sk 
22.septembra 2006 v ZŠ Krátka  ul.- futbalové ihrisko s trávou celkový náklad 550 tisíc Sk 
28.septembra 2006 v ZŠ Pionierska ul.- malé futbalové ihrisko 
     celkový náklad 1,4 milióna Sk 
Projekty športovísk a ich vybudovanie financovali: 
MsÚ ŠAĽA    1,350 mil. Sk; Ministerstvo školstva SR  600 tis. Sk 
SYKO s.r.o. Šaľa  238 tis. Sk;    Slovenské elektrárne      450 tis. Sk 



Fk Slovan Duslo    250tis.Sk;     Slovenský futbalový zväz 200 tis. Sk 
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30 rokov od zriadenia SPŠCH 
SPŠCH- Stredná priemyselná škola chemická v Šali, ktorá sa od 1.júla 2006 stala súčasťou novozriadenej 
Spojenej školy, Nivy 2 v Šali oslávila v tomto roku 30.výročie svojho založenia. 
Rozhodnutie o zriadení školy bolo prijaté  v marci 1976 a od 1. septembra 1976 začal prvý školský rok 
1976/1977.Škola otvorila 4 triedy, ktoré navštevovalo 124 žiakov. Prvým riaditeľom školy bol  Mgr. Július 
Morávek, ktorý na škole pôsobil do roku 1991.Po uvoľnení funkcie, na post riaditeľky školy nastúpila  
RNDr. Jozefína Pogranová. Vo funkcii pôsobila  do 30.júna 2006,kedy bola škola začlenená do Spojenej 
školy v Šali. Počas uplynulých tridsať rokov prešla škola dynamickým vývojom. V súčasnosti má 16 
klasických učební,17 odborných učební,7 chemických laboratórií,1  učebňu elektrotechniky a 
fyziky,4učebne výpočtovej techniky,2učebne strojopisu,2jazykové učebne,13kabinetov,učebnicový fond a 
žiacku knižnicu. 
Inovujú sa chemické študijné odbory, ako chémia so zameraním na analitickú chémiu, informatiku, 
technické a informatické služby. Zriadila sa trieda obchodnej akadémie. 
V každom ročníku je zriadená jedna trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Na škole bolo v školskom 
roku 2005/2006 13 tried  denného štúdia s 290 žiakmi. Od roku 1999 je možné študovať  aj dennom 
dvojročnom nadstavbovom štúdiu. 
Žiaci školy sa zúčastňujú na odborných olympiádach a projektoch. Škola za 30 rokov vychovala viac ako 
2500 odborníkov- chemikov. 
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 Kultúrno- spoločenské  
  akcie 
Neoddeliteľnou súčasťou života občanov mesta sú kultúrno-spoločenské akcie organizované mestským 
kultúrnym strediskom, spoločenskými organizáciami, školami a inštitúciami v spolupráci s Odborom 
kultúry a školstva MsÚ Šaľa. Všetky akcie musia  spĺňať nadpriemernú úroveň, pre spokojnosť vyspelého 
diváka na akého sa občan Šale počas rokov vypracoval. V priebehu roka si divák mal možnosť  vybrať zo 
širokej ponuky žánrov a obohatiť svoj kultúrny život. 
Divadelné súbory 
Šalianske divadlo dospelých ASI sa po úspešnej hre Matka rozhodlo naštudovať komédiu Pavla Juráňa a 
Štefana Skrúcaného, ,Zlý sen". Premiéra predstavenia sa konala 24.júna 2006.Režisér Roman Budaj sa 
pre hru rozhodol pre jej vďačný, úsmevný príbeh kritizujúci úplatkárstvo a finančné machinácie z obdobia 
socializmu. Súbor odohral hru v jesenných mesiacoch pre študentov stredných škôl v Šali, Galante, Nitre 
a v Nových Zámkoch. Vystúpenia boli súčasne prípravou na súťaže a prehliadky súborov. 
Detský divadelný súbor Šálik pri Základnej umeleckej škole a Mestskom kultúrnom stredisku v Šali sa 
na júnovom absolventskom vystúpení predstavil hrou, ktorú na motívy gréckych bájí a povestí napísal 
Eduard Petiška. Hra má názov ,,Afrodita, Psycha a tie ďalšie.." Hru o láske ale aj o pominuteľnosti krásy a 
slávy naštudovala Mgr. Magdaléna Márišková, učiteľka ZUŠ. 
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 Koncerty 
Novoročný benefičný koncert sa konal 1.januára 2006 v Rímsko-katolíckom kostole svätej Margity v 
Šali. 
Trojkráľový koncert sa konal 6.januára 2006 v kostol svätej Rodiny v Šali- Veči. Na koncertoch odzneli 
vianočné skladby i diela významných autorov vážnej hudby v podaní cirkevného zboru Caecilia chorus, 
umelcov Patkolóvcov a šalianskych spevákov. 
Vokálny koncert šalianskej sopranistky Eriky Tégenovej- Čambálovej potešil 21.marca 2006 milovníkov 
vážnej hudby. Áriami Debussyho, Suchoňa Rachmaninova i Verdiho priniesla poslucháčom duchovnú jar. 
Benefičný koncert 2006 sopranistky Lívie Ágovej už po dvanástykrát zorganizovalo občianske združenie  
pre zdravie obyvateľov PRO VITA. Cieľom akcie bolo- spevom urobiť radosť všetkým a finančnými 
prostriedkami pomôcť postihnutým osobám a ústavom sociálnej starostlivosti. 



Stretnutie speváckych zborov sa uskutočnilo 24.-26.marca 2006  v moravskom meste Telč. Na tomto 
14.ročníku bol prvýkrát zbor zo zahraničia a to práve šaliansky Caecilia chorus. Zbor vďaka repertoáru a 
celkovému prejavu si získal uznanie. 
Mediawave- medzinárodný hudobný a filmový festival- II. ročník sa uskutočnil v dňoch 21.apríla-1.mája 
2006.Divákom sa v Dome kultúry v Šali  predstavila šalianska skupina ,,Capre zo Saly," jazzová skupina 
so speváčkou Anežkou Kmotríkovou. Ondrej Smejkal predviedol dychový hudobný nástroj  austrálskych 
domorodcov- didgerodo- v sprevádzaní bicích nástrojov a japonskej speváčky Yumiko. Divadelníci z 
Pôtorňa sa predstavili inscenáciou ,,Telo mojej 
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krajšej sestry“. Svoje umenie predstavila skupina Slow Mood z Rakúska. Na záver festivalu bol 
Mediawave Majáles v rámci ktorého sa prezentovali domáce skupiny z Maďarska, Česka a Bieloruska. 
Slávnostný koncert  pri príležitosti vydania Cd nosiča mladých umelcov Ladislava a Júliusa 
Patkolóovcov sa konal 28.mája 2006 v kostole svätej Margity Antioch v Šali. S umelcami vystúpil i zbor 
Ceacilia chorus. Výťažok z koncertu bol venovaný na obnovu chrámového organu. 
Rita a je speváci ,,Kultúrne Leto v Šali sa už tradične uzatvára Mgr. Henrieta Záležáková- Rita, učiteľka 
ZUŠ v Šali koncertom Rita a jej žiaci. A tak i v tomto roku sa 31.augusta 2006 konal v kostole sv. Margity 
koncert, na ktorom sa predstavili spolu s Ritou i jej žiaci Juraj Hollý, Ján Kiss, Csilly Ötvös, Igor 
be48r,Judita Nagyov8,Imrich Varga, Slávka Tóthová, Kristína Stresnyaková, Zoltán Miko a Lucia 
Bartíková. 
festival speváckych zborov sa konal 22.až 24.septembra2006 v kostole sv. Margity. Na tohtoročnom už 
4.ročníku sa predstavil  zbor Zoltána Kodályn z Galanty, ktorý oslavoval 50.výročie svojho založenia, Zbor 
ZVON zo Serede, ktorý už 64 rokov  diriguje Mgr. Viliam Kormažín a náš cirkevný zbor Caecilia chorus. V 
chráme znela tri dni vážna a sakrálna hudba. 
Clourfest- multikultúrny festival, jeho IV. ročník prebiehal v dňoch 16.-18.novembra 2006 v Dome kultúry 
v Šali. Boli to dni tanca, hudby, filmu a fotografií, v rámci ktorých sa  prezentovali odlišnosti kultúr  rôznych 
národov a národností. V podaní 11.skupín zo Slovenska a Maďarska návštevník vnímal írsku, keltskú, 
afro- latinskú hudbu, prežil slovenský, maďarský, cigánsky, balkánsky folklór a latinsko-americké tance. 
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súčasťou festivalu boli dve výstavy fotografií s tematikou Kosova a Kzachstanu a premietanie filmov, ktoré 
priblížili život ľudí v rozličných krajinách a kultúrach. 
Výročný koncert k úcte svätej Cecílie patrónky hudobníkov usporiadal 19.novembra 2006 v kostole sv. 
Margity cirkevný zbor Caecilia chorus. Na koncerte vystupoval i hosťujúci spevácky zbor Cantorína z 
Prahy. 
Vianočný koncert  sa konal 26.decembra 2006 v kostole sv. Margity v Šali za účasti speváckeho zboru 
Caecila chorusa šalianskych umelcov. 
Vianočné akadémie sa konali v predvianočnom období na všetkých školách a predškolských 
zariadeniach v meste. 
 Rôzne výročia a podujatia 
Šalianska plesová sezóna začala 14.januára 2006 XIV. reprezentačným plesom Mesta Šaľa. Primátor 
mesta Ing. Tibor Baran privítal na plese predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing.Milana 
Belicu, PhD., bývalých primátorov, poslancov, podnikateľov a ostatných hostí. 
Počas ďalších fašiangových dní plesovú atmosféru prežívali aj matičiari, Materské centrum, poľovníci, 
Csemadok, koníčkari, kresťanskí demokrati, Lepšia Šaľa, deti a žiaci v školách. 
Výročie oslobodenia Šale. Pri pomníku oslobodenia na Hlavnej ulici v Šali sa 30.marca 2006 konal akt 
kladenia vencov z príležitosti 61.výroči  oslobodenia mesta Šaľa. 
Spomíname na starú Šaľu- je názov zaujímavých- krásnych aktivít, ktoré zorganizovalo Mesto Šaľa a Z-
TRAVEL s.r.o.- Cestovná agentúra a Turistické infocentrum 
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regiónu Šaľa 18.februára,21.mája,3.septembra a 19.novembra 2006.Na stretnutiach sa účastníci 
dozvedeli aká je história mesta Šaľa, kostola sv. Margity, kaštieľa, sochy Svätej Trojice. Spomínalo sa na 



osobnosti- rodákov, ako boli Michal Petro, Ján Feketeházy, Dezider Aitics Horváth, Laidslav Košičár, 
Vendelín Jobbágy, Ľudovít Zeller, Ladislav Zach, János Bottgáni, Viliam Takács, Karol Šmída, Peter 
Bošňák, Ján Mutkovič a iní. 
Dušou týchto aktivít bola Gabriela Alföldiová, rod.Szabová zo Z- Travel- u. 
Oslavy výročia SNP-62.výročie-sa uskutočnili 28.augusta 2006 pri pomníku Víťazstva n Dolnej ulici. 
Oslavy boli spojené s pietnym aktom kladenia vencov zástupcov mesta, združení a zväzov. 
Láska zmysel života. O svojom duchovnom precítení, o prebudenej láske k ľuďom hovorí Mária 
Krištofová vo svojej literárnej prvotine Duchovný život. Dielo bolo uvedené  do života v marci 2006 za 
účasti predstaviteľov mesta, priateľov a bývalých učiteľov. 
Deň narcisov. Počas 7.apríla2006 sa už po desiaty raz od  roku 1997 rozžiarilo naše mesto farbou slnka 
žltými kvietkami narcisov. Liga proti rakovine SR už tradične organizuje jednu z najväčších humánnych  
kampaní zameranú na boj proti tejto zákernej chorobe. Do akcie sa aktívne zapojili študenti. 
Stavanie májov  sa tradične koná posledný aprílový deň. Mestské kultúrne stredisko v Šali spolu s deťmi 
z materských škôl máj vyzdobili  a dali postaviť pred Spoločenský dom v Šali- Veči. Stavanie mája 
sprevádzal  bohatý kultúrny program. Zdobením a stavaním májov sa už po stáročia víta príchod mesiaca 
lásky. Pramene uvádzajú, že tradíciu zaviedol v 1. storočí po Kristovi sv. Jakub, apoštol. 
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Deň matiek. Dňa 14.mája 2006 privítal a pozdravil  v Obradnej sieni MsÚ Šaľa  primátor mesta  Ing. Tibor 
Baran zástupkyne mamičiek pri príležitosti Dňa matiek. Vyzdvihol poslanie matky nositeľky života, čistú a 
nezištnú lásku, obetu a jej hlbokú oddanosť deťom a rodinám. Príjemné chvíle umocnili spevom členovia 
ZPOZ- u  Zoltán Miko a Eva Bogárová. 
Večianske slávnosti otvorili 7.mája 2006 slávnostným koncertom v kostole sv. Rodiny v Šali- Veči. 
Koncert sa niesol i v znamení 250.výročia  narodenia génia hudby Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
Bohatý kultúrny zábavný a športový program prebiehal od 12.do 13.mája 2006. 
Feketeházyho rok. Občania Šale si  16.mája 2006 pripomenuli 164.výročienarodenia rodáka Jánosa 
Feketeházyho, staviteľa a konštruktéra mostov a strešných konštrukcií z obdobia Rakúsko-Uhorskej 
monarchie. Pri tejto príležitosti MO Csemadok odhalila na rodnom dome, na Murgašovej ulici v Šali 
pamätnú tabuľu. MsZ v Šali pomenovalo novú obslužnú ulicu- ulica Feketeházyho. Vo zvonici 
feketeházyovskej zrekonštruovanej kaplnky v šalianskom cintoríne, zaznel 23.mája po prvýkrát 
novovysvätený zvon. Dekan šalianskej farnosti Mgr. Andrej Šotník pripomenul bohatú symboliku hlasu 
zvona- zvoláva ku modlitbe, ohlasuje čas, ukazuje pútnikom cestu, oznamuje nešťastia a katastrofy, 
sprevádza ľudí na poslednej ceste do večnosti. 
Diela detí trpiacich autizmom. Dňa 21.júna 2006 sa z podnetu MsÚ šaľa uskutočnila ojedinelá akcia- 
aukcia diel takto postihnutých detí. Licitovalo sa 56 výtvarných diel a fotografií. Zaujal obraz s rybičkami. 
Zúčastnení podnikatelia boli štedrý. Najdrahší obraz vydražili za 5000,-Sk.Celkom sa vydražilo za 90600,-
Sk.Peniaze sú určené na hračky pre deti a rôzne zdravotné pomôcky. 
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Kultúrne Leto. Letné mesiace júl a august sa i v roku 2006 niesli v duchu kultúrno-spoločenských aktivít. 
Kultúrne leto otvorili v DK Šaľa- Veča 1.jäla 2006 hudobným podujatím. 
,,Živá H2O".Bol to koncert skupín  produkujúcich gospelovú hudbu. Koncert bol vypĺňaný diskusnými 
skupinami v ktorých sa rozoberali témy z náboženského a duchovného života. Bohatá beseda bola o filme 
a knihe Dan Browna Da Vinciho kód. 
Dňa 1.júla 2006 sa zmesou moderných skladieb predstavili mladí speváci Súkromnej speváckej školy 
Di Vecezo Šale. O mladých umelcov sa stará majiteľka školy Kristína Sztresnyaková. 
Obľube sa tešili diskotéky, koncerty rôznych skupín a filmové predstavenia. Zaujali i akcie organizované 
počas Týždňa a mesiaca detskej radosti. 
Rozlúčka s letom sa uskutočnila  1.septembra 2006  bohatým programom pri Dome kultúry v Šali. 
Nechýbalo ,,hľadanie pokladu", ukážky hasičov, policajtov a kynológov, ako i vystúpenie hudobných 
skupín a spevákov. 
Život našich predkov- priblížil občanom mesta 9.septembra 2006 v Dome ľudového bývania ( Kunov 
dom) v Šali Divadelný súbor Terra Wag. Kultúrno-spoločenské podujatie k šalianskym hodom 
zorganizoval MsÚ Šaľa. 



Sochu Najsvätejšej trojice-120.výročie jej postavenie si občania mesta Šaľa pripomenuli 17.septembra 
2006.Sretnutoe občanov sa uskutočnilo pred Rímsko-katolíckym kostolom svätej Margaty Antiochijskej, 
kde bola odslúžená  slávnostná svätá omša. 
Hold vďaky starším. Mesto Šaľa pripravilo pod patronátom primátora Ing. Tibora Barana2.októbra2006 v 
Dome kultúry v Šali spoločenské stretnutie 
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 z príležitosti mesiaca ,,Úcty k starobe." Na stretnutí odzneli slová vďaky, pozdravy umelcov, beseda i 
spomienky. 
Park sôch Slávnostné otvorenie Art parku sôch a uvedenie umeleckého diela, ,Slovenský kód" od 
autorov Mgr. art. Romana Bezáka a Mgr. art. Petra Fašenoka sa uskutočnilo 24.novembra 2006 na Dolnej 
ulici v Šali pri Parku novorodencov. 
Fotograf Igor Bečár  vidí aj všedné veci inak! Všíma si jednoduché  a všedné veci okolo života, ktoré si 
ľudia nevšímajú a ani ich nezbadajú. Kalendár na rok 2006,,Fotografie ako impresia" je toho dôkazom. 
Umelec fotograf nafotil fotografie pri cestách po gréckych ostrovoch. Klub fotopublicistov  a Štátna 
vedecká knižnica  v Banskej Bystrici ohodnotila aj tohtoročný kalendár  v kategórii autorských kalendárov. 
Zvláštnou cenou v súťaži ,,Najkrajší kalendár Slovenska 2006". 
Betlehemské svetlo. Tak ako po niekoľko minulých rokov aj počas tohtoročných vianočných sviatkov 
sme mali možnosť do našich príbytkov priniesť Betlehemské svetlo, ktorého plamienok symbolizuje svetlo, 
teplo a lásku, ktorá prišla s Božím Synom na tento svet. Svetlo roznášali šaliansky skauti. Už po desiaty 
raz Šaľan Bertrand Beták na svojej farme Humanita pri Kráľovej nad Váhom pripravil a sprístupnil počas 
Vianoc, Nového roku a sviatku Troch kráľov živý Betlehem. Návštevníci mali možnosť prežiť biblický 
príbeh od zvestovania až po klaňanie troch kráľov, kráľovi sveta- Ježišovi Kristovi. 
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Celonárodné kultúrne súťaže 
Šaliansky Maťko 
Dňa 3.marca 2006 sa uskutočnil v Šali už 13.ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti 
a bájok- Šaliansky Maťko. 
Súťaž sa niesla v znamení 110.výročia  narodenia Jozefa Cígera Hronského a pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. 
 ,,Bol to deň slova i ducha slovenského národa" 
Organizátormi súťaže boli MO Matice Slovenskej Šaľa a časopis Slniečko. 
V zastúpení organizátorov súťaže, MUDr. Svetozár Hikkel v otváracom príhovore privítal súťažiacich, ich 
učiteľov, hostí, zástupcu pána prezidenta v osobe  poradca Mariana Servátka, členov poroty, spisovateľa 
Petra Glocku, herca činohry SND Bratislava Jána Krónera, ako i hostí z Maďarska, Ukrajiny a Juhoslávie. 
Do  celoslovenského kola 24 recitátorov zo všetkých ôsmich krajských kôl- víťazov troch vekových 
kategórií. 
Víťazmi celoslovenského kola sa stali: Oliver Orth zo Senice, Soňa Sapelová z Čimovej a Samuel 
Bačkády z Malženíc, ktorý získal aj cenu prezidenta republiky. 
Pán prezident v pozdravnom Liste  zaželal podujatiu úspech a poďakoval sa  za jeho prínos pri výchove, k 
pestovaniu úcty k literatúre a formovaní  národnej hrdosti: Pán prezident poslal aj dar k  cenám pre 
víťazov  a osobný dar  MUDr. Svetozárovi Hikkelovi k životnému jubileu a za  dlhoročnú  obetavú prácu pri 
organizovaní Šalianskeho Maťka. 
Účastníkov a  osobitne recitátorov pozdravil primátor Ing. Tibor Baran. 
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Zlatá priadka- Šaľa 2006 je názov celoštátnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, ktorej už 
35.ročník sa konal v Šali v dňoch 30.mája-2.júna 2006.Súťaž podporilo Ministerstvo školstva, Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky a záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Ing. Tibor Baran. 
Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: 
I. kategória- Detský divadelný súbor(DDS)-súťažilo 9 súborov. 
Víťazným súborom s nomináciou na Scénickú žatvu 2006  sa stal DDS Zochotníček z Púchova. 



Šaliansky DDS Šálik tento rok na súťaži chýbal. 
II. kategória- Scenická miniatúra- súťažilo 5 súborov. 
Víťazný súbor DO Stružienka z Čadce, získal aj cenu primátora Šle. 
Tanečníci TK Jumping Šaľa na ceste na svetový pohár. 
Šaliansky tanečníci sa 16.septembra 2006 zúčastnili v Žiline na súťaži o ,,Slovenský pohár", kde získali 
prvé, tretie, šieste a deviate miesto. 
Na prelome septembra a októbra sa zúčastnili na Majstrovstvách sveta v nemeckých Brémach, kde  
získali siedme a štrnáste miesto. 
V októbri ešte  absolvovali 5.kolo,Slovenskéhopohára so ziskom tretieho, piateho a siedmeho miesta. 
V novembri sa zúčastnili na Majstrovstvách Európy v Nemecku, kde získali 3.a4.miesto a súťažili aj v 
,,Európskom pohári" a získali piate miesto. 
Dňa 19.novembra 2006 sa konalo 6.kolo,,Slovenského pohára" v Prešove, kde získali 
2x1.miesto,1x2.miesto a 1x4.miesto. 
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Zmena vo vedení Mestského kultúrneho strediska v Šali  
Vo funkcii vedúcej MsKS v Šali pôsobila od roku 2003 Ing. Slavomíra Tóthová, ktorá svojou 
organizátorskou a tvorivou prácou vytvorila podmienky pre skvalitnenie práce. Vytvorila systém a štruktúru 
podujatí, rozbehla projekty, ktoré oslovili milovníkov kultúry. 
Sama svojim šarmom a talentom, ako moderátorka a speváčka dávala podujatiam osobitný ráz a vysokú 
úroveň. Po troch rokoch práce, začiatkom roka 2006 sa rozhodla zmeniť zamestnanie. 
Na uvoľnené miesto na post vedúceho MsKS dočasne nastúpil Ing. Dezider Mészáros a do riadiaceho 
kolektívu bola prijatá Mgr. art. Eva Bogárová, dirigentka speváckeho zboru Caecilia chorus. 
Na základe výberového konania na post vedúceho MsKS v Šali, bola do funkcie od septembra 2006 
vymenovaná 
 Mgr. Ľudmila Iványiová 
absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 
Po ukončení štúdií určitý čas pracovala ako moderátorka N- Rádia  i vo vydavateľstve denníka Pravda. 
Šaľania ju poznajú od detstva, ako výbornú recitátorku, moderátorku i amatérsku herečku miestnych 
divadelných súborov. 
Medzinárodná konferencia o židovstve sa konala 8.septembra 2006 v Šali a hľadala odpoveď na 
otázku ,,Kam sa podeli Židia z nášho regiónu?" 
Na konferencii odzneli prednášky o príchode židov na naše územie a ich postavení v spoločnosti, 
prenasledovanie Židov počas II. svetovej vojny, deportácia, vraždenie a nakladanie s ich majetkom, dejiny 
židovského národa. 
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Mestská knižnica 
V januári 2006 po odstúpení Miroslava Demína z funkcie vedúceho Mestskej knižnice v Šali, bol 
od17.januéra 2006 vedením knižnice dočasne  poverený Mgr. Július Morávek, bývalý pedagóg primátor 
mesta. 
Vo výberovom konaní vo februári2006 zvíťazila 
 Mgr. Adriana Balušková 
absolventka Pedagogickej fakulty v Bratislave, odbor nemecký jazyk a literatúra. Funkciu vedúcej prevzala 
1.marca 2006.Jej cieľom je ďalšia modernizácia knižnice, sfunkčnenie internetovej stránky, systematické 
dopĺňanie knižného fondu a rozširovanie počtu čitateľov každej vekovej kategórie. 
Príjemné chvíle v knižnici prežili na besedách počas marcových dní žiaci a študenti šalianskych škôl. 
Besedovalo sa o knihách, o spisovateľovi Jozefovi Pavlovičovi, i o zážitkoch z cesty okolo sveta za 80 dní 
s reportérom televízie JOJ Rastislavom Ekkertom. 
Dánsky filozof, mysliteľ a teológ Sörena A. Kierkegaard (1813-1855) 
rodák z Kodane, sa zásluhou PaeDr. Romana Králika, PhD, učiteľa v Močenku, obyvateľa Šale, dostáva 
do podvedomia čitateľov. Šaliansky nadšenec v spolupráci s Veľvyslanectvom Dánskeho kráľovstva v 
Bratislave, Jeho excelenciou veľvyslancom Jorgenom Munk Rasmusenom, predstaviteľmi mesta a 
Mestskej knižnice v Šali otvoril a sprístupnil zbierku všetkých diel filozofa, ktoré boli vydané v slovenskom, 



českom a anglickom jazyku. 
Pán veľvyslanec si prehliadol zbierku pri návšteve Šale 12.jäla2006. Jeho Excelencia navštívila Šaľu opäť 
16.novembra 2006. 
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Družobné vzťahy 
Lyžovačka mládeže z družobných miest 
Mládež zo Šale,Oroszlánym-Ma´darsko,Telče-Česko,Konskieho-Poľsko,absolvovala od 29.januára do 
4.februára 2006 už tretíkrát zimný týždenný pobyt v krásnom prostredí slovenských hôr. Na lyžovačke v 
Malej Lučivnej sa stretlo 140 mladých ľudí. 
Podujatie navštívili i primátori družobných miest, ktorí podpísali ,,Dohodu o spolupráci na rok 2006." 
Dohoda o podpísaní na Ukrajine 
V dňoch 9.-11.mája 2006 navštívila delegácia mesta Šaľa v zložení Ing. Tibor Baran- primátor, Mgr. Jozef 
Belický- prednosta MsÚ, por. Peter Krokavec- náčelník polície ukrajinské družobné mesto Mogiľov- 
Podoľskij. 
Cieľom návštevy bolo podpísanie protokolu o spolupráci medzi mestami na rok 2006.Už následne 23.-
24.júna 2006 počas ,,Šalianskych slávností sme sa v Šali mohli tešiť z vystúpenia 19-členného 
speváckeho a balajkárskeho súboru. V delegácii z Mogiľova bol zástupca starostu mesta, riaditeľ strednej 
zdravotnej školy a riaditeľ nemocnice. 
V rámci osláv zavítali do Šale i delegácie miest Telč, Kuhmo, Oroszlány, Konskie. 
Letné tábory detí sa organizovali v rámci družobných stykov. 
V dňoch 22.júla-3.augusta 2006 prežívalo dni radosti a zábavy 25 detí zo Šale pri Baltickom mori v 
Poľskom Medzgwodzí. 
V dňoch 23.júla-2.augusta 2006 prežil plný autobus detí z mesta Konskie pekné chvíle v tábore v Malej 
Lučivnej, ale i na Orave, Liptove a v Malej Fatre. 
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Rôzne výročia v roku 2006 
Výročia osobností 
Štefan Almáši 23.12.1806  Veprovac-20.2.1876 Šaľa;200.výročie narodenia a 130.výročie smrti. 
Cirkevný právnik a spisovateľ, vyštudoval  teológiu v Trnave. Od roku 1848 pôsobil ako farár v 
Šali. 
Jozef Péter  22.2.1856 Tešedíkovo - 14.8.1925 Šaľa; 150. výročie narodenia .Pedagóg- organista, od 
roku 1883 hlavný učiteľ dvojtriednej ľudovej školy v Šali,o d roku 1904 riaditeľ školy. 
Jozef Sellyei- Miškovič 1.1.1909- 6.3.1941 Šaľa; 65.výročie úmrtia. 
Ľudový spisovateľ. Písal realistické črty a humoresky zo života prostého ľudu. Po roku 1933 písal 
aj rozhlasové hry ,reportáže o živote Šale a okolitých obcí. Dňa 6.marca 2006 v deň výročia úmrtia 
sa konal na šalianskom cintorín pietny akt so svätou omšou za účasti predstaviteľov mesta Šaľa. 
Jozef Hlavatý 1.4.1898-6.5.1966 Šaľa;40.výročie úmrtia. Hudobný pedagóg a kritik, kňaz- teológiu 
vyštudoval v Nitre. Pôsobil ako profesor náboženstva, hudby, gregoriánskeho chorálu, bol 
profesorom konzervatória, autorom spevníka a organizátorom Slovenského katolíckeho skautingu. 
Storočné občianky Šale 
Aurélia Krutáková sa narodila 9.mája 1906  v Trnovci v súčasnosti je obyvateľkou mesta Šaľa. Vzácne 
100ročné jubileum oslávila 17.mája 2006 na Mestskom úrade v Šali, kde ju pozdravil primátor mesta, 
členovia zboru pre občianske záležitosti a príbuzní .Oslávenkyňa prežila dve svetové vojny, postavenie 
slúžky vo Francúzsku, prežila dvoch manželov 
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vychovala dve vlastné deti a tri deti druhého manžela. V záplave kvetov, žiariaca šťastím, zvečnila 
vlastnoručne svoje meno v pamätnej knihe mesta a dlho besedovala s prítomnými. 
Mária Vrťová narodená 19.júla 1906 v Podkriváni je obyvateľkou Šale od roku 1988.Jubilantku privítali na 
Mestskom úrade v Šali 19.júla 2006,kedy dovŕšila 100rokov života. V obradnej sieni MsÚ plnej kvetov  
vládla slávnostná atmosféra. Po úprimných blahoželaniach primátora mesta a prítomných, nasledoval 
zápis do pamätnej knihy mesta. Pani Mária vychovala syna, dve dcéry a dožila sa 9.vnúčat,13.pravnúčat 
a 9.prapravnúčat.O niekoľko dní sa vrátila do matky zeme v Podkriváni. 



Výročia podnikateľských spoločností 
Mesačník Slovo Šaľanov si 1.februára 2006 pripomínal 10.výročie uvedenia na mediálny trh. Mesačník 
prináša zaujímavosti zo života Šaľanov, informuje o dianí v meste, okrese i o dianí v oblasti občianskeho, 
spoločenského, kultúrneho a športového života. 
Vydavateľ: PhDr. Milan Alakša; Redaktori: Ivan Aľakša, Lea Tóthová 
Spoločnosť MENERT si dňa 20.októbra 2006 pripomenula 15.výročie svojho založenia. Generálny 
riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Wöllner ocenil dlhoročnú spoluprácu s predstaviteľmi mesta, štátnymi 
inštitúciami  a obchodnými partnermi. Spoločnosť vykazuje činnosť v oblasti automatizácie, regulácie tepla 
a technologických činnostiach v strojárstve a stavebníctve. Napomáha rozvoju športu a podporuje 
organizácie sociálnej starostlivosti. 
Pneuservis Hučko už 15 rokov zabezpečuje služby motoristom Šale, okolia i náhodným motoristom. V 
servise pracuje sedem zamestnancov. 
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 Mimoriadne historické udalosti 
Výbuch, ktoré otriasli Šaľou, Duslom a celým okolím zazneli pred tridsiatimi piatimi rokmi 11.apríla 
1971 v chemickom podniku Duslo Šaľa. Tri ničivé výbuchy nastali na novovybudovanej výrobni kaučuku. 
Noc z nedele na pondelok, noc výbuchu, bola pre zamestnancov podniku a občanov  nocou úzkosti, hrôzy 
a strachu, keď z prevádzky na výrobu syntetického kaučuku zostali len ruiny. Záchranné práce riadili 
vedúci technického úseku podniku Duslo Šaľa Ing. Pavol Krajčí a Ing. Tibor Marek. Bolo len zázrakom, že 
pri havárii prišiel o život len majster prevádzky Štefan Matajs, ktorý vydal príkaz  opustiť pracovisko a 
dohliadol, aby príkaz splnili všetci zamestnanci, aby nakoniec zahynul sám. 
Miesto katastrofy si ihneď prehliadla vládna delegácia, ktorú viedol predseda československej vlády 
Ľobomír Štrougal. 
Prevádzka výroby kaučuku sa v podniku Duslo Šaľa neobnovila. 
Černobiľská tragédia po dvadsiatich rokoch 
Počas testovania turbíny v ukrajinskej jadrovej elektrárni Černobiľ a po chybných operáciách, došlo 24. 
apríla 1986 o 24:00 hodine po výbuchu  pary k prvej explózii reaktora. Vytvoril sa rádioaktívny mrak, ktorý 
preletel aj ponad vtedajšej Československej socialistickej republiky  trikrát a to 30.apríla, 3. a 4.mája a 
7.mája 1986.Jednou z najviac ohrozených oblastí Slovenska bol  i okres Galanta. Najväčšie zaťaženie 
obyvateľstva  rádioaktívnymi látkami nastalo počas prvých týždňov po havárii a počas zimy 1986/87,keď 
sa konzumovali obilniny z úrody roku 1986,rovnako aj  mlieko a mäso zo zvierat kŕmených senom a 
plodinami z úrody v roku 1986. 
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Najväčšia letecká katastrofa na Slovensku 
 
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa 19.januára 2006 o19h 36min. SEČ zrútilo pri maďarskej obci Hejce, 
5km od hraníc Slovenska, 38km od letiska v Košiciach. Lietadlo letelo z Kosova a na jeho palube bolo 43 
osôb z ktorých bolo 28 vojakov vracajúcich sa domov v rámci rotácie z vojenskej misie v Kosove, 
7metodických pracovníkov armády a 8 členov posádky lietadla. Lietadlo narazilo na  700m vysoký vrch 
Borsó, odkiaľ už bolo v dohľade letisko v Košiciach  a jeho rozsvietená pristávacia plocha. Pri havárii 
zahynulo 42 osôb príslušníkov armády,1vojak,27ročný nadporučík Martin Farkaš z vojenskej posádky v 
Leviciach haváriu zázračne prežil. Slovenská armáda neprišla o toľko ľudí za jediný deň od čias druhej 
svetovej vojny. 
Po radostnom vítaní nového roku, zahalil celé Slovensko nesmierny smútok a žiaľ. Vláda S vyhlásila od 
23.januára 2006 o 12:00h do 24.januára 2006 12:00h jednodňový štátny smútok.  Posledná rozlúčka s 
obeťami sa konala 26.januára 2006 v Prešove za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, členov vlády 
SR, armádneho zboru, zástupcov cirkví, generálneho tajomníka NATO a veľkého počtu občanov. 
Príčinu havárie vyšetrovala osobitná komisia expertov, ktorá vylúčila zlý technický stav lietadla i poveterné 
podmienky.Za chybu označila zmenu radarového navádzania lietadla na osobné vizuálne a prudké 
klesanie práve pred vrchom Borsó. 
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  Šport 2006 
 Futbal Slovan Duslo Šaľa- II. liga 
Jarná časť II. futbalovej ligy,jej18.-30.kolo,bolo rozvrhnuté na obdobie od 11.marca do 24.mája 
2006.Zimná príprava začala 4.januára 2006 v domácom prostredí dvojfázovým tréningom, ktorý doplnilo 
13 prípravných zápasov. Do prípravy nastúpilo 22 hráčov a dve posily, Igor Obert zo Žiaru nad Hronom a 
Lukáš Zápotoka z Dubnice. Cieľom bolo pripraviť mužstvo tak, aby odčinilo nečakané prehry z jesennej 
časti a zaradilo sa medzi trojicu mužstiev bojujúcich o účasť v extralige. Očakávané výsledky sa 
nedostavili. Tréner Anton Dragúň jarnú časť zhodnotil: ,,Bola to zlá jar, moja najhoršia!" 
Po13.kolách jarnej časti súťaže v ktorých futbalisti dosiahli len 3 víťazstvá,3nezhodné výsledky ale až 7 
prehier s gólovým skóre 12:13,sa v tabuľke zosunuli zo 4.-miesta na konečné 9.miesto. 
Konečná tabuľka II.ligy-ročník2005/2006 
 1.HFC Košice  30 23 4 3 67:12 73 
 2.Slovan Bratislava 30 19 6 5 47:25 63 
 3.FC Senec  30 19 3 8 65:35 60 
 4.-8Tatran Prešov; LAFC Lučenec; FC Rimavská Sobota; FC Vion Zlaté Moravce; FMK 
Michalovce 
  9.Slovan Duslo Šaľa 30 13 6 11 42:29 45 
 10.-12. ŽP Šport Podbrezová; HFC Humenné; DAC Dunajská Streda 
 13.-16. Odeva Lipany; Spartak Trnava B; FC Báč ; FC Nitra B/Lapáš/ 
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Podľa novej organizácie futbalových súťaží od ročníka 2006/2007,mužstvá z 1.-3.miesta,Košice,Slovan a 
Senec, postúpili do najvyššej súťaže- Corgoň ligy, ktorú opustil Matador Púchov a tým sa počet 
účastníkov rozšíril z 10 na 12 družstiev. 
Mužstvá zo 4.-12.miesta,teda i Slovan Duslo Šaľa sa stali súčasťou novej I. futbalovej ligy, ktorú do počtu 
12 doplnili ŠK Eldus Močenok, ŠK Aqua Turčianske Teplice, FC Košice B, víťazi III. futbalovej ligy. 
 I. futbalová liga 
V príprave na jesennú časť I. futbalovej ligy došlo k nasledovným zmenám: 
Z postu trénera bol odvolaný Anton Dragúň a novým trénerom sa stal od júna 2006 stal Peter Ančic, ktorý 
pôsobil v Matadore Púchov. Pod jeho vedením začal 22 členný káder hráčov prípravu na nový ročník 
20.júna 2006. 
Prvá futbalová liga odštartovala 1.kolom 15.júla 2006 a jesennú časť ukončila 22.kolom 25.novembra 
2006.Futbalisti si dobrou hrou zaistili druhé miesto v tabuľke a tým i účasť v jarnej prelínacej (barážovej) 
časti o postup do Corgoň ligy- najvyššej futbalovej súťaže spolu s Rimavskou Sobotou,Zlatými Moravcami 
a Močenkom. V jarnej časti sa stretnú s mužstvami, ktoré sa v Corgoň lige umiestnili na 9.-12.mieste a to 
sú Inter Bratislava, ZŤS Dubnica, Spartak Trnava a Odeva Trenčín. 
Nadstavbová časť má stanovený začiatok na 3.marca 2007. 
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Tréner Peter Ančac mal v jesennej časti súťaže k dispozícii hráčov: 
Valenský-21zápasov,Anda-1,Gašparík-1,Huško-21,Čírik-20,Klusa-18,Mikla-10,Lauko-6,Obert-22,Lanc-
21,Lalák-20,Vyskoč-20,Vencel-20Čavojský-7,Simonides-6,Kubišteľ-6,Dekáni-19,Masný-17,Zápotoka-
15,Tárnyik-6,Markovič-4,Glofák-1zápas. 
Slovenský pohár vo futbale 
I.kolo:1.august 2006 
 Slovan Duslo Šaľa- DAC Dunajská Streda 5:2(2:0) 
II. kolo:   Slovan Duslo Šaľa- Artmédia Bratislava 0:1(0:1) 
Víťazstvo Artmédie znamenalo vyradenie Dusla zo súťaže o ,,Slovenský pohár." 
 I. futbalová liga-ženy,ročník2005-2006 
Do druhej polovice majstrovskej súťaže ročníka 2005-2006 nastúpili hráčky s odhodlaním obhájiť 
majstrovský titul. Po výborných výkonoch v odvetných zápasoch obsadili v tabuľke 1.miesto a 10.júna 
2006 oslavovali i titul 
 Majsterky Slovenska 
 O úspechu hovoria čísla z tabuľky 



 1.Slovan Duslo Šaľa 24 22 1 1 119:11 67 b. 
 2.PVFA Bratislava;3.Žilina;4.Nové Zámky;5.M.Dvorníky;6.V.Krtíš 
 7.Humenné;8.Trnava;9.Žiarn/Hronom;10.Čadca;11.TrenčianskeTepice12.Priechod Rimavská 
Sobotu a Košice zo súťaže vylúčili a tabuľku upravili: 
 1. Slovan Duslo Šaľa 22 20 1 1 106:10 61b. 
Medaily a pohár odovzdali hráčkam a realizačnému kolektívu Dáša Kilová- predsedníčka ženského 
futbalu SFZ a Vladimír Wänke, vedúci predstaviteľ Slovenského futbalového zväzu (SFZ). 
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Realizačný kolektív: 
Tréner  : Jozef Szalay 
Vedúci mužstva: František Meszároš 
Člen výboru: Ing. Ivan Kováč 
Hráčky  :Lucia Šišková, Eva Kolenová, Lucia Uhláriková, Monika Vričanová, Renáta  
  Filová, Eva Mandáková, Zuzana Javorová, Monika Tóthová, Michaela   
 Struhárová, Monika Trnková, Katarína Čuláková, Jana Hanzelová, Erika   
 Chudá, Katarína Dugovičová, Tatiana Siegertová, Katarína Lamiová, Zuzana  
 Škorvánková, Gabriela Žáková, Ivana Bojdová 
 Liga majstrov- ženský futbal 
 Vo Švajčiarsku sa v júly 2006 uskutočnilo žrebovanie 1.ho kvalifikačného  kola UEAF Womens´ Cup 
2006/2007. UEFA poverila FK Šaľa organizáciou 7.skupiny Ligy majstrov v dňoch 8.-13.augusta 2006. Do 
skupiny boli vyžrebované okrem našich majsteriek aj majsterky Kazachstanu- Alma KTZH, Ruska- WFC 
Rossijanka a Rumunska- CFF Clujana- Cluj Napoca. 
Stretnutie sa odohrali v Šali a Močenku. 
 Šaľa- Clujana 1:0; Šaľa- Alma 2:5; Šaľa: Rossijanka 1:6 
 Alma: Rossijanka 2:5; Rossijanka- Clujana 7:0; Clujana- Alma 2:4 
Poradie: 1.Rossijanka 9b.;2.Alma 6 b. 3.Slovan Duslo Šaľa 3b. 4.Clujana 0 b. 
Do II. kola Ligy majstrov postúpila WFC Rossijanka- Rusko. 
Suverénne postavenie mužstva Šale v domácej lige nestačí na Ligu majstrov. 
Za snahu, bojovnosť a prístup k hre si hráčky vyslúžili od trénera  a funkcionárov klubu uznanie. 
 
str.776 
 
 
 I. futbalová Liga- ženy, ročník 2006-2007-jesenná časť 
Po skončení účinkovania v Lige majstrov, naše majsterky otvorili 26.augusta 2006 nový ligový ročník 
stretnutím so Slovanom Bratislava víťazne. Keďže nenašli premožiteľa ani v ďalších stretnutiach, jesennú 
časť ukončili 11.novembra 2006 suverénne na prvom mieste. 
Poradie:1.Slovan Duslo Šaľa 11 11 0 0 71:9 33b. 
 2.Slovan Bratislava,3.Žilina,4.M.Dvorníky,5.Trnava,6.Tr.Teplice,7.Žiar  
 n/Hronom,8.Humenné,9.Veľký Krtíš,10.Selice,11.Prešov,12.Čadca. 
  Volejbal- muži, ročník 2005/2006--II. liga 
Šaliansky volejbalisti sa výbornými výkonmi počas celého ročníka 2005-2006,ktorý skončil 9.apríla 2006 
prebojovali do I. ligy mužov sk. Západ 
 1.Šaľa 24 21 3 65:24 45b.odov 
O úspech sa pričinili hráči:      Holota, Kúrňava, Fürieš, 
Hruboška, Alföldi, Farkaš, Kováč, Hamar, Dulay 
   I. liga- ročník 2006-2007 
V jesennej časti odohrali od 15.októbra do 17.decembra 2006 10 kôl-20zápasov 
 3.Šaľa 20 13 7 52:34 33 
Súťaž pokračuje 11.kolom (21.a22.zápasom)20.januára 2007 
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 Hádzaná- ženy, súťaž WHIL 



Začiatok roka 2006 bol pre šalianske hádzanárky mimoriadne náročný. Už 7.januára 2006 odohrali prvý 
zápas 3.kola Pohára EHF, kde boli nasadené po vyradení z Ligy majstrov. Odvetné stretnutie v Kyjeve- 
13.januára 2006. 
 Slovan Duslo Šaľa- Spartak Kyjev 28:24(16:12) 
 Ikas Bording- Slovan Duslo Šaľa 30:28 
Postup si vybojovali Dánky. 
Jarné kolo WHIL- ročník 2005/2006 začalo predohrávaným stretnutím 11.kola základnej časti 11.januára 
2006 a skončilo 1.apríla 2006. 
Umiestnenie pred semifinále slovenského play off 
 1.Michalovce-40bodov,2.Veselí n/Moravou 37 bodov 
 3.Slovan Duslo Šaľa 22 16 2 4 686:470 34bodov 
Záverečné súboje o titul Majster Slovenska- semifinálové zápasy 22.a 23.apríla 2006-v Šali  
   1.zápas   2.zápas 
Slovan Duslo Šaľa- ŠKP Banská Bystrica 23:22   21:17 
29.a 30.apríla2006- v Banskej Bystrici 3.zápas   4.zápas 
ŠKP   -Slovan   17:20   nehralo sa 
Slovan Duslo Šaľa postúpil do finálových bojov, kde sa stretol s víťazom osemfinálovej skupiny Juventou 
Michalovce. Juventa zvíťazila nad ŠKP Štart Bratislava 3:0. 
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Finálové zápasy play- off 
6.a7.mája 2006 v Michalovciach   1.zápas  2.zápas 
 Juventa Michalovce- Slovan Duslo Šaľa 28:21  24:21 
13.a 14.mája 2006 v Šali    3.zápas  4.zápas 
 Slovan  - Juventa   23:29  nehralo sa 
Titul Majster Slovenska- ročník 2005-2006 získala Juventa Michalovce. 
Hádzanárkam Slovan Duslo Šaľa patrí druhé- strieborné miesto. 
 Medzinárodná hádzaná WHIL- ročník 2006-2007 I. jesenná časť 
N vstup do nového ročníka sa hádzanárky pripravovali aj s posilami pod vedením trénerky Dariny 
Braunovej. V auguste odohrali prípravné zápasy s Györom, nórskym mužstvom Levanger HK a 26.a27. 
augusta 2006 odohrali turnajové zápasy XI. ročníka o Pohár generálneho riaditeľa Duslo a.s., Šaľa. 
Nový ročník  WHIL otvorili prvým kolom 9.septembra 2006. Po 10.ke, ktoré 18.novembra 2006 ukončilo 
jesennú časť súťaže, patrilo hádzanárkam Dusla v tabuľke 2.miesto (10 8 1  1 290:220)a 17 bodov. 
V súťaži Pohár víťazov pohárov (držiteľ Slovenského pohára v ročníku 2005-2006,ktorým je náš Slovan 
Duslo Šaľa)sa odohral 13.a15.októbra 2006 dvojzápas s macedónskym klubom Ambalaža Karban 
Kavadarci, po dohode v Šali. V obidvoch zápasoch zvíťazila Šaľa a to 45:21 a 36:22 a postúpila do 
ďalšieho kola, ktoré sa odohrá v roku 2007. 
  Slovenský pohár v hádzanej žien- ročník 2006-2007 
získali hráčky Slovan Duslo Šaľa, keď vo finálovom turnaji v Šali v dňoch  16.a 17.decembra 2006 zvíťazili 
nad Sláviou Partizánske 33:24 a následne zdolali vo finále ŠKP Banská Bystrica 31:20. 
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Hokej II. liga, ročník 2005-2006 pokračoval od 7.januéra 2006 11.kolom súťaže.Posledné,14.kolo sa 
odohralo 28.januára 2006.Z ôsmich družstiev  obsadili hokejisti Šale 7.miesto 14 4 0 0 34:88 8  bodov 
Podmienky pre činnosť hokejového klubu sa od minulosti nezlepšili a preto výsledky nedosahujú patričnú 
úroveň. I napriek tomu klub prihlásil družstvo hokejistov do súťaže v ročníku 2006-2007,ktorého I. časť sa 
odohrala 21.októbra-20.decembra 2006. 
Športový strelecký klub (ŠSK)Šaľa potvrdzoval počas celého roka 2006 vysokú úroveň organizátorskej 
a športovo-výchovnej práce, čo dokazuje účasť a výkony športovcov- strelcov na regionálnych i 
celonárodných podujatiach. 
Slovenská strelecká liga a Cena primátora mesta Šaľa v streľbe zo vzduchových zbraní sa 
uskutočnila 28.januára 2006 v Šali na strelnici za Váhom, ZŠ Hollého a Mestskej športovej hale. Na 
podujatí sa zúčastnilo 300 športovcov z 34 oddielov  Slovenska. Nechýbali reprezentanti Slovenska a 
športovci  Vrcholového streleckého strediska Ministerstva vnútra Bratislava. 



Cenu primátora získala reprezentantka Slovenska Daniela Pešková 
Zo ŠSK Šaľa; súťažili: František Liptai, Erik Kováč, František Popzony, Henrieta Popzonyiová, Silvia 
Bergendiová-V/u60; Štefan Csenbe, Igor Mikláš, Jana Miklášová, Slávka Veselá- VPi 
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja usporiadal vo februári 2006  Krajský strelecký zväz Nitra a ŠSK Šaľa v 
Šali. Na majstrovstvách štartovali športovci  zo 14.streleckých klubov. Zo šalianskych športovcov  podali 
dobré výsledky: 
Tomáš Martiška-2.miesto-juniori VPu60,Robert Varga-1.m.kadeti VPu60;Jana Miklášová-2.m.ženy Vpi40 
z dorastu: Tomáš Jánošík-2.m.VPu40,Milan Mandák-3.m.VPu40 
Henrieta Poszónyiová-1.m.VPu 40;Veronika Imreová-2.m. VPi40 
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Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľbe mládeže zo vzduchových zbraní 
sa usporiadali v apríli 2006 na ZŠ Jána Hollého v Šali za účasti 12.klubov kraja. Najúspešnejším klubom 
sa stal ŠSK Šaľa, pred streleckými klubmi z Komárna a Topoľčianok. V jednotlivcoch boli úspešní 
Šaľania: Milan Mandák, Tomáš Bednár, Silvia Bergendiová, Henrieta Pozsonyiová. Poslední traja si 
vybojovali  účasť na Majstrovstvách Slovenskej republiky vo Vištuku. 
Strelecké majstrovstvá Slovenska -kategória žiakov sa konali v júli 2006 v Trnave. 
V konkurencii 50.pretekárov Slovenska úspešne viedli strelci Školského športového strediska Šaľa, 
Hollého ulica. Prvenstvo si vybojoval Milan Mandák-295 kruhov. Družstvo Šale v hodnotení 18 družstiev 
obsadilo 5.miesto. 
Majstrovstvá Slovenska v streľbe- august 2006 Domaniža 
Disciplíny: ľubovoľná kalibrovka 
   1.miesto-Majster Slovenska- František Liptai,ml.595bodov 
 8.miesto:František Liptai, st. 
 športová puška 
 2.miesto:Silvia Bergendiová- strieborná medaila 
 družstvo Šaľa-3.miesto:Erik Kováč, František Liptai, ml. a st. 
22.medzinárodné majstrovstvá Slovenska- september 2006-Príbelce-V.Krtíš 
Medzinárodným majstrom Slovenska v disciplíne vzduchová puška sa druhýkrát stal Šaľan František 
Liptai, st.- majster kategórie A 
Vynikajúce výkony strelcov ŠSK Šaľa, ktoré dosiahli v roku 2006 vysoko ocenil predseda streleckého 
klubu Ľudovít Kováč. 
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Majstrovstvá okresu Šaľa základných škôl v streľbe zo vzduchových zbraní  sa uskutočnili v 
novembri2006 v ZŠ Jána Hollého v Šali. Zo siedmich ZŠ okresu súťažilo 26 streleckých nádejí .V súťaži 
jednotlivcov sa najlepšie počínal Milan Náčin zo ZŠ Hollého Šaľa. V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo 
chlapcov zo ZŠ Hollého Šaľa pred ZŠ Krátka Šaľa a v kategórii dievčat zvíťazili strelkyne zo  ZŠ VJM 
Vlčany pred ZŠ MŠ Vlčany a ŽŠ Hájske. 
 Plutvové plávanie 
Kluby športového plutvového plávania- KŠP Triton Šaľa 
      KŠP Amfora Šaľa 
KŠP Amfora už tradične privítal Nový rok plávaním v studených vodách Váhu. Úspešný rok 2006 zaželal 
športovcom  i občanom predseda klubu Vladimír Sliška. 
Liga mládeže v plutvovom plávaní- úvodné kolo ročníka 2006 sa uskutočnilo 26.februára 2006 v plávaní 
Aquasport Šaľa. Súťažilo osem plaveckých oddielov vrátane KŠP Triton a KŠP Amfora, ktoré výkonmi 
potvrdili dobrú pripravenosť. KŠP Triton získal v celkovom hodnotení 2.miesto. 
Zvolenský šprintérsky štvorboj v plutvovom plávaní sa konal 1.apríla 2006 v konkurencii siedmich 
oddielov Slovenska. Šaliansky športovci získali v siedmich súťažných disciplínách 1.miesto,v ôsmich 
prípadoch vybojovali miesta na stupni víťazov a desať štvrtých miest. Medzi najúspešnejších pretekárov 
patrili Šaľania: 
 Patrik Sčasný a Michal Fülöp 
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Liga mládeže- druhé kolo prebiehala 27.mája 2006 v Bratislave. Usporiadateľom bol KŠP Neptún 
Bratislava. Medzi celou slovenskou plaveckou špičkou výborné výkony podávali aj šalianski plavci a v 
celkovom hodnotení obsadili 2.miesto za Colypsom Zvolen a pred Neptúnom Bratislava. 
Michal Fülöp zvíťazil na 200mPP,100mPP a 50mPP; 
Orolyia Bondorová zaznamenala dve víťazstvá, štafeta 4x100m,jedno víťazstvo Športovci sa spolu  12-
krát prebojovali  na stupne víťazov. 
Majstrovstvá Slovenska v plutvovom plávaní 
Dátum: 24. jún 2006 Miesto: Bratislava 
Usporiadateľ: KŠP Neptún Bratislava, za účasti celej plaveckej špičky 
V najsilnejšej slovenskej  plaveckej konkurencii šalianski športovci vybojovali 14x1.miesto, 8x2.miesto, 
6x3.miesto. 
1.miesto získali: Orzsolyia Bondorová-5-krát,Patrik Sčasný-4,Michal Fülöp-4,Martin Mika-1-krát 
Patrik Sčasný získal nomináciu na Majstrovstvá Európy juniorov v Moskve  
Úspešný tréner a predseda KŠP Triton František Csemez zhodnotil výsledky klubu veľmi pozitívne  a 
zaradenie medzi slovenskú plaveckú špičku za úspech. 
 Futbal- II. liga- západ 
Futbalisti Victorie Šaľa ukončili 25.februára 20-tym kolom ročník 2005-2006 
Z jedenástich mužstiev súťaže obsadili 5.miesto 
 5.Victoria Šaľa 20 9 2 9 89:64 29 
V štvrťfinálovom súboji s Novým Mestom neuspeli a do semifinálových súbojov nepostúpili: Nový ročník 
2006-2007 otvorili 7.októbra 2006. 
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 Plávanie 
Gymnaziáda plavcov sa konala 26.-30.júna 2006 v gréckych Aténach za účasti 45.krajín,vrátane 
Slovenska, ktoré reprezentovalo 12 plavcov. V nominácii boli Šaľan Maroš Horváth, ktorý súťažil v 
disciplínach:400m-voľný spôsob,200m-polohový pretek a štafetový pretek. 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní  sa uskutočnili v Bratislave v dňoch 30.júna-2.júla 2006 v 
kategóriách- seniori a juniori. 
Šaliansky športovec Ľuboš Grznár si v 50 metroch bazéne vyplával  titul Majster SR- kat. junior v 
disciplíne prsia 50m,100m a 200m. 
Striebornú medailu získal v kategórii seniorov  za disciplíny 100 a 200m.prsia a 100m.motýlik. 
 Kolky 
V ročníku 2005-2006 boli do ligových  bojov zapojené tri družstvá: 
Šaľa A I. liga- 4.miesto z11.účastníkov 20 11 0 9 86:74 22b. 
Šaľa B II. liga- 4.miesto;   Šaľa C  III.liga-5.miesto 
Ročník súťaže 2006-2007 otvorili 25.septembra 2006. 
 Stopári Šaľa -36.zbor skautov na čele s jeho vodcom Ing. Aurelom Kubalkom zorganizovali v júli 
2006 12-dňový skautský tábor v Súľovských skalách  v Malej Fatre. Turistické pochody, poznávanie krás 
Manínskej tiesňavy dopĺňali táborovými hrami. 
Viac ako tridsať skautov vycestovalo 1.augusta 2006 cez Benátky, Jadranské more do Grécka- Atén, Téb 
a späť cez Taliansko-Rím,Neapol..naSlovensko-13.augusta. 
Skauti sa v zimnom i letnom období venujú údržbe chaty a jej zariadenia v Obyciach pri Zlatých 
Moravciach. 
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 Najlepší športovci 2005 
Dňa 3.marca 2006 si z rúk primátora mesta Ing. Tibora Barana prevzalo 52 športovcov, trénerov a 
funkcionárov ocenenie Najlepší športovec mesta v roku 2005. 
Obdobné ocenenia  v zastúpení Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov Šaľa, odovzdal 
športovcom predseda asociácie JUDr. Ľudovít Marinčák a podpredseda Ľudovít Kováč. Na úrovni 
Nitrianskeho samosprávneho kraja športovcov ocenil predseda Doc. Ing. Milan Belica, PhDr. 
Mesto Šaľa 



kategória Mládež: voltížne jazdenie- Tomáš Sátor, Adrián Tóth, .Ivana Pejčicová, Silvia Ižmanová; 
futbal- Filip Kučera, Erik Strükmüller; plávanie- Lenka Zušťáková; hokej- Martin Halász; 
hádzaná- Annamária Marčeková; streľba- Henrieta Pozsónyiová; karate- Norbert Rumák; žonglórstvo- 
Tomáš Mihálik, Martin Petro, hádzaná- Zuzana Bachratá; plutvové plávanie- Patrik Sčasný, Simona 
Kelenčíková. Orszolya Bondor, Michal Fülöp, Daniel Hlavatý; 
kategória Jednotlivci: Víťazoslav Kostka- stolný tenis; Štefan Lalák- futbal; Gabriela Križanová- streľba; 
Ján Komjathy- kynológia; Stanislav Skočan a Ján Tabáček- cestný beh; Ing. Marián Miškovič-
korčuľovanie; Ladislav Packa- šach; Titus Zeman- kolky; Vincent Stojka- únia nevidiacich; Alexander 
Belovics- žonglér; Jena Fabiánová- hádzaná; Slavomír Hátaš a Andrea Szabová- TAEKWON- DO; 
kategória Kolektívy: TJ Slávia SOUP Šaľa - voltíž; FK Slovan Duslo Šaľa ,,A"- II. liga- futbal 
Športovo-strelecký klub Šaľa- športová puška; Klub športových potápačov Triton- plutvové a rýchlostné 
plávanie pod vodou; Klub potápačov AMFORA Šaľa, HK Slovan Duslo Šaľa- staršie dorastenky; Rybársky 
klub KALA- TEAM; Ľadové medvede- otužilci; 
kategória Funkcionári, tréneri: Jana Majdlenová- voltížne jazdenie; Štefan Vincze- futbal; Alexandra 
Parubská- kynológia; František Tóth- ľahká atletika; Jozef Novák- interliga- futbal; Emil Rachman- klub 
potápačov AMFORA; Dušan Molota- hádzaná- hlásateľ; Mgr. Štefan Mika a František Csemez- plutvové a 
rýchlostné plávanie pod vodou; Ladislav Szabó--Rybársky klub KALA-TEAM; 
Okres Šaľa 
TJ Slavia SOUP Šaľa; HK Slovan Duslo Šaľa- hádzaná ženy; Slovan Duslo Šaľa- I. liga žien- futbal 
Marián Miklós- atlét; Tomáš Sátor- voltíž; Martina Halásová- hádzaná; Mikuláš Lörinc- futbal; Adrian Tóth- 
voltíž; Martin Mačák- karate; ŠK Šaľa- volejbal II. liga; Tanečný klub JUMPING Šaľa; Strelecký klub Šaľa; 
rafting KAJMANY Šaľa; František Liptai- streľba; Nikola Mikušová-J UMPING 
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Alexandra Okruhlicová- kynologický klub; Lucia Papírniková- TK Jumping; Samuel Zemko- cyklistický 
klub; Jozef Szalay- kolky; Ladislav Kollár-80.výročie narodenia- šach; 
Nitriansky samosprávny kraj 
Matrián Miklós- atletika; Slávia SOUP Šaľa- seniori- voltíž; HK Slovan Duslo Šaľa- ženy- hádzaná; 
Strelecký klub Šaľa; Ľudovít Kováč- strelecký klub; Jana Majdlenová- voltíž; Jozef Kemenský- celoživotný 
prínos pre rozvoj športu- TJ Slovan Duslo Šaľa. 
Nech toto drobné ocenenie je malým zadosťučinením za vaše doterajšie úsilie v športe. 
Karate 
Regionálna súťaž v karate detí sa konala 4.marca2006 v ZŠ Hollého v Šali za účasti 65 športovcov z 
Komárna, Hurbanova, Nitry a TJ Slovan Duslo Šaľa. 
Tréneri Ing. Alexander Magyar a Marián Slabecius nominovali 22 športovcov, ktorí získali 7x1.miesto,5x2. 
a 4x3.miesto, súčasne postúpili na Majstrovstvá SR. 
Majstrovstvá Slovenskej republiky sa uskutočnili 29.apríla 2006 v Martine. Šaľu reprezentovalo 10 
športovcov. Martin Mačák získal titul Majster Slovenska. Prvé miesto získalo družstvo chlapcov. Okrem 
toho naši športovci získali 1x2.miesto 2x3. a 1x4.miesto. 
36.ročník medzinárodného sústredenia detí a mládeže v karate  sa konal v Mošoviach od 24.do 
29.júla 2006.Karatisti absolvovali náročný tréning, turnaj a skúšky na technické stupne KYU. 
Súťaž federácie pre deti a mládež v karate- I. kolo, prebiehala v závere novembra 2006 v Ilave. Mladí 
karatisti z karate klubu pod vedením Ing. Alexandra Magyara si v súťaži  s rovesníkmi so zápalom 
overovali športové schopnosti a vybojovali 2x1.,1x2.,1x4.,1x5.miesto. 
 
str.786 
 
 Voltíž- súťažné voltížne preteky v roku 2006 
Slovenský voltížny pohár(SVP) dňa 8.apríla 2006  sa v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom 
v Šali(SOUP) uskutočnili preteky  zaradene do SVP. V priebehu apríla sa ďalšie kolo pretekov tohto 
stupňa uskutočnilo v jazdeckom areáli  v Nitre- Dueli. V kategóriách družstiev  i jednotlivcov dominovali 
športovci TJ Slávia Šaľa zo SOUP Šaľa. 
Medzinárodné voltížne preteky sa konali v máji 2006  v jazdeckom areáli Telčice pri Brne za účasti 
desiatich štátov sveta. 
Športovci z TJ Slávia SOUP Šaľa získali 1.miesto v kategórii skupín- 7športovcov Lanžérka Jana 



Majdlenová, kôň Vilám- najlepší kôň pretekov. Muži Ladislav Majdlen a Adrián Tóth na koni Barón, Lanžér 
Radovan  Psota -získali 2. a 3. miesto. Do reprezentačného  družstva Slovenska sa nominovali Andrea 
Bičová a Silvia Ižmanová. 
Svetový voltížny pohár CVI  sa konal 3.a 4.júna 2006 v SOUP v Šali. Svetovú špičku reprezentovalo 
60športovcov,10družstiev,33koní z Maďarska, Ruska, Česka, J .Kórei, Kolumbie, Nórska, Poľska, 
Kanady, Holandska a Slovenska. Preteky boli nominačné  na Svetové jazdecké hry a Majstrovstvá sveta  
v Aachene v Nemecku. Svetovú triedu potvrdili víťazstvom seniori TJ Slávia Šaľa s Lanžérkou Janou 
Majdlenovou,7cvičencami,kôň Vilám. Ladislav Majdlen na koni Barón- kategória muži 1.miesto a Adrián 
Tóth 3.miesto.Juniorky-2.mieto,ženy-5.a 6.miesto. 
Jazdecké preteky a Majstrovstvá západoslovenskej oblasti sa konali v areáli SOUP Šaľa 10.júna 
2006 za účasti 60jazdcov na 110.koňoch z 20.oddielov oblasti. 
Svetové jazdecké hry sa konali počas troch týždňov  v závere augusta a začiatkom septembra 2006 v 
Aachene v Nemecku. V reprezentácii Slovenska si vybojovali miesto vo voltížni pretekári z TJ Slávia 
Šaľa, Ladislav Majdlen 
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Adrián Tóth, Silvia Ižmanová a Andrea Bičová, trénerka Jana Majdlenová. Družstvo jazdou získali na koni 
Vilám 6.miesto vo svetovom rebríčku FEI. Vynikajúci výkon vo voltížnej súťaži  mužov podal Ladislav 
Majdlen, ktorí na zapožičanom koni Catalin z ÚVL Košice vybojoval pre Slovensko bronzovú medailu, 
ktorá je prvou medailou zo svetového podujatia. Adrián Tóth sa prebojoval do finálovej súťaže, kde 
obsadil 14.miesto. 
Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení sa konali v závere septembra 2006 v Poprade. Šaliansky 
športovci dosiahli pozoruhodný úspech, keď z piatich titulov Majster Slovenska získali štyri a to: 
družstvo seniorov, družstvo juniorov, Ladislav Majdlen- muži, Jana Pejčiová- jún. 
Okrem toho získali 3x2.miesto a 2x3.miesto. 
Významné ocenenie za rok 2006 získal voltížny jazdec TJ Slávia SOUP Šaľa 
Ladislav Majdlen, keď v závere sezóny v rámci vyhodnotenia Slovenského voltížneho pohára v Poprade 
bol ocenený v kategórii mužov, ako 
 Najúspešnejší športovec  
Osobné ocenenie športovca je ocenením celej TJ Slávia SOUP Šaľa. 
Hubertova jazda sa už tradične konala na ukončenie jazdeckej sezóny 2006. 
Pri Váhu bola pripravená prekážková dráha pre kone a tradičný hon na líšku so symbolickým líščím 
chvostom. 
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 Významné stavby 
Doprava v meste 
V riešení dopravnej situácie sa pokračovalo počas celého roku 2006.Nadviazalo sa na  obslužnú 
komunikáciu  pomenovanú Feketeházyho ulica a to rekonštrukciou ulice Vlčanská s nákladom 12,776 mil. 
Sk a rekonštrukciou križovatky na Námestí Alexandra Dubčeka. Križovatka, ako kruhový objazd sa 
dobudovala a slávnostne odovzdala do užívania 3.mája 2006  za účasti primátora mesta Ing. Tibora 
Barana, konateľa spoločnosti Albex Plus, s.r.o. Nitra, realizátora stavby, Ing. Ivana Bednárika a ministrov 
vlády SR Pavla Prokopoviča a Lászloa Gyrovszkého. Celkové náklady na rekonštrukciu križovatky 
predstavovali 10,5mil.SK. 
V decembri 2006 sa ukončila rozsiahla rekonštrukcia Námestia svätej Trojice a Hlavnej ulice po ulicu 
Budovateľskú s vytvorením prvej časti ,,Pešej zóny". Mesto Šaľa vyčlenilo na akciu 30mil.Sk.Celý priestor 
novou úpravou zmenil nie len účel ale aj dizajn. Architektonický dizajn dopĺňajú umelecké diela sochára 
Andreja Csillaga- plastika, socha lady, ako a tri pylóny symbolizuje tri historické epochy mesta a regiónu a 
to dobu železnú, dobu medenú  a súčasnosť 
Rekultivácia skládky komunálneho odpadu- Hetméň 
V septembri 2006  bolo ukončené a odovzdané dielo ,,Rekultivácia skládky tuhého komunálneho 
odpadu(TKO) Šaľa- Hetméň. Na dieli sa vykonali rozsiahle práce zrekultivovania skládky čím sa 
odstránila enviromentálna záťaž a poškodenie životného prostredia. 
Celkové investície na rekultiváciu predstavujú 44,155mil.Sk,ktoré mesto získalo z EÚ-75%,20% zo 



štátnych a 5% vlastných zdrojov. 
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Hromadné garáže 
Od 1.júla 2006 ja v prevádzke polyfunkčný objekt  s hromadnými garážami na ulici Fraňa Kráľa v Šali- 
Veči. Objekt vybudovala firma Passia Plus majiteľky Ivany Petrovej. 
C objekte je 96 parkovacích miest, ktoré sú 24 hodín  monitorované a počas noci je strážené. V prízemnej 
časti je zriadená ručná bezdotyková autoumyváreň. 
Zberové miesto na separovaný odpad 
Spoločnosť SPEKO v Šali uviedla 12.septembra 2006 do prevádzky zberné stredisko nebezpečného 
odpadu. Občania a podnikatelia môžu v stredisku bezplatne  odovzdať vyradené elektrospotrebiče od 
chladničiek cez práčky, rádiá, počítače až po mobilné telefóny. Majitelia automobilov môžu okrem 
autobatérií a olejov odovzdať vyradené automobily a vraky. Zberné stredisko preberá i riedidlá, 
rozpúšťadlá, kyseliny a čistiace prostriedky. 
Otvorenie strediska privítalo i mesto, pracovníci odboru životného prostredia a ochranári životného 
prostredia. 
Konateľkou spoločnosti SPEKO so sídlom na Diakovskej  ceste je RNDr. Danica Sigetová. Zberné 
stredisko tvorí hala o rozlohe 600m2 a do výšky 65% nákladov bolo financované z fondov Európskej únie. 
Záhradnícke centrum Šaľa, otvoril 1.apríla 2006 podnikateľ Miroslav Horváth. Cenrum ponúka okresné 
dreviny, záhradkárske potreby, substráty, semená, hnojivá, črepníky a tiež odborné poradenstvo. 
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  Počasie v roku 2006 
Počasie za uplynulí rok je hodnotené ako neštandardné, veľmi premenlivé- nepriaznivé. Začiatok roka bol 
chladný a daždivý. Po trojkráľových slnečných dňoch, od polovice januára sa ochladilo, denné teploty sa 
pohybovali od -10°C do -2°C a nočné od -15°C do -8°C.Premenlivé februárové počasie vystriedalo 
studené a dažďové  marcové počasie sprevádzané záplavami a spodnými vodami čo zapríčinilo posun 
jarného  siatia až o 30dní a neosiatie veľkej plochy pôdy. Primerané aprílové počasie vystriedalo teplé  
májové a horúce júnové počasie. Denné teploty už od 8. júna2006 vystúpili  z 20°C na 30°C v dňoch  16.a 
25. júna,26.júna-34°C a 27.-29.júna priemerne na 30°C.Teploty zapríčinili  zahorenie pšenice a zníženie 
výnosov z hektára. Horúce počasie pretrvávalo  aj v júlových dňoch. Od 7. do 14.júla denné teploty 
dosahovali 30-32°C,od18.do 31.júla 30-33°C(21.7.Bratislava 35,7°C). 
Dňa 1.augusta boli po dusnej noci o 12,30hod.,vňaka Bohu, zaznamenané slabé zrážky a mierne 
ochladenie, ktoré trvalo do17.augusta.Následne do 20.augusta sa oteplilo na 28-30°C.V závere  augusta i 
počas septembra bolo príjemné, mierne počasie s teplotami od 22°do25°C.Október 2006 priniesol mierne 
ochladenie, veľké sucho a v závere teplé dni s teplotami od 18°C do 22°C(27.10.).Ochladenie trvalo do  
3.novembra ale v závere mesiaca boli ranné teploty nad 8°C.V decembri 2006 boli denné teplotné 
rekordy-8.a9.decembra 14°C.Len 27. a 28.decembra bola teplota -3°C a -1°C.Bol to mesiac bez zrážok, 
bez snehu. 
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  Ročný prehľad klimatologických  pozorovaní 
   zrážky, teplota, slnečný svit 
Rok   :2006 
Zdroj informácií  :SHMÚ Bratislava, Dr, Štefan Kveták 
Pozorovacia stanica Žihárec, okres Šaľa 
Zemepisná  a)dĺžka :48,04 stupňa východnej dĺžky 
                  b)šírka :17,52 stupňa severnej šírky 
Nadmorská výška :11metrov nad morom 
Meranie teploty  :2m nad povrchom zeme 
Čas merania  :7,00;14,00h;21,00h;SEČ 
Priemerná teplota T°C :T- teplota; = (zmena T (7°°+14°°+2x21°°)):4 
TAB 



MESIAC ZRÁŹKY mm  TEPLOTA °C SLNEĆNÝ SVIT h. 
I  58,5   -3,4  65,6 
II  28,0   -1,5  72,3  
III  38,9   -3,4  131,3 
IV  40,2   12,3  197,9  
V  112,2   15,1  217,2 
VI  123,4   20,1  297,6 
VII  2,9   23,6  358,0 
VIII  84,5   18,1  202,3  
IX  14,3   17,4  241,9 
X  24,8   12,2  194,6 
XI  26,8   7,5  65,0 
XII  7,5   2,9  71,4 
ROK2006 562,6 mm  10,6°C  2115,7 h. 
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 ROĹNÍCKE DRUŹSTVO ŚAĹA-HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY-ROK2006 
VÝMERA PÔDY  ORNÁ      2874,0ha KRMOVINY 168,5ha 
    SADY           4,4ha   VINICE  65,0 
ZRNOVINY         JAĆMEŃ-OZIMNÝ          263,5ha  12117  4,367/ha 
         -JARNÝ           321,8  1257  3,90 
 PŚENICA MÄKKÁ 623,2  2962  4,75 
 KUKURICA   413,2  2547  6,16 
PLODINY SLNEĆNICA   194,7ha  5647  2,907/ha  
 SÓJA       181,7  406  2,23 
 CUKROVÁ REPA 456,5  25823  56,56 
 KUKURICA-SILÁŹ 262,7  12940  46,25 
 MIEŚANKY OBILNÉ 83,5  3900  46,13 
 LUCERNA    165,5  1774  10,47 
 TRÁVA      3,1  25  8,22 
HROZNO STOLOVÁ ODRODA 2,5ha  1595ks  17,267 
 MUŚKÁTOVÁ ODRODA 62,5  271,4 7  4,34 7/ha 
OVOCIE JABLONE    4,2ha  1595ks  17,267 
 BROSKYNE   0,2  30ks  1,97 
HNOJIVÁ PRIEMYSELNÉ  190340kg   
 MAŚTALNÉ   175007  POHNOJENÉ 500ha 
ZAVLAŹOVANIEMOŹNOS´T   2960ha  ZAVLAŹOVANÉ - 
DAGENERÁCIA VETERNÁ ERÓZIA 350  VODNÁ  350ha 
JESENNÝ OSEV PŚENICA OZIMNÁ 795 JAĆMEŃ OZIMNÝ 255 
ŹIVOĆ.VÝROBA HOVÄDZÍ DOBYTOK 2143ks      KRÁV      857ks DOJ.65225/ks/r 
  OŚÍPANÉ   5094     z toho PRASNÍC 535 ODCH.16,3ks/pras. 
PRODUKTY  HOV.MÄSO   300 7 BRAVĆOVÉ MÄSO 653,5 7 
  MLIEKO   tis. 5611 DOJIVOS´T  6522l/r/ks 
ZAMESTNANCOV 
CELKOM/ŹIEN 
VZDELANIE 
CELKOM/ŹIEN 
HORZNO STOLOVÁ ODRODA 2,5ha 8,07 3,27/ha 
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 Zdravotníctvo 
Prvý novorodenec v roku 2006 prišiel na svet 1.januára 2006 o01h30min. 
V šalianskej nemocnici FORLIFE, n.o. privítali Annu Máriu Mikócziovú, ktorá vážila 4200 gramov a merala 
52cm.Prvého novorodenca  a jeho rodičov pozdravil  i primátor mesta Ing. Tibor Baran. 



Pocta darcom krvi. Dňa 21.apríla 2006 sa uskutočnilo stretnutie darcov krvi, držiteľov diamantovej, 
zlatej, striebornej a bronzovej Jánskeho plakety. Zástupca primátora mesta odovzdal 18.darcom,,Ďakovný 
list" mesta Šaľa. 
Do šalianskej nemocnice každý mesiac aj v roku 2006 prichádzalo okolo 70 dobrovoľných darcov krvi. 
Územný spolok Slovenského červeného kríža  v Galante na slávnostnom aktíve darcov konanom 
16.novembra 2006 
udelil: za 10 odberov bronzovú plaketu   14.darcom zo Šale 
 za 20 odberov striebornú plaketu  15.darcom zo Šale 
 za 30 odberov zlatú plaketu- ženy  8.darcom zo Šale 
 za 40 odberov zlatú plaketu- muži 
Za krásny humánny čin patrí všetkým darcom úcta a uznanie. 
Láska v nás- občianske združenie(OZ)  zo Šale a OZ Život ako dar z Bratislavy usporiadali 27.júla 2006 
už tretí celoslovenský pochod počatých detí Slovenska. Akcia začala modlitbami v kostole sv. Margity v 
Šali a pokračovali pred nemocnicou. 
Snahou OZ je poskytovať informácie tehotným matkám, ako bezproblémovo prežiť tehotenstvo, bojovať 
proti interrupcii, informovať ženy  o možnostiach plánovaného rodičovstva. 
Obdobnú činnosť vyvíja i Materské centrum Šaľa, Mamy mamám. 
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Modernizácia nemocnice .Šalianska nemocnica počas roka 2006 zakúpila pre novorodencov inkubátor, 
výhrevné lôžko a prístroj na meranie sluchu. Ďalšie nové prístroje pribudli na fyziatricko- rehabilitačnom 
oddelení, oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Nemocnica na modernizáciu preinvestovala 12 
miliónov korún. 
Zariadenie opatrovateľskej služby uviedli do prevádzky v priestoroch starej nemocnice. Zariadenie s 
30-mi lôžkami je určené pre starých a chorých občanov s  nepretržitou odbornou opatrovateľskou službou. 
Dioxíny v slepačích vajciach boli v roku 2006  zistené pri voľne žijúcej hydine drobnochovateľov. 
Primátor mesta a starostovia obcí v okrese Šaľa vydali 18.augusta 2006 zákaz predaja vajec z 
drobnochovov a pokyny pre zníženie rizika kontaminácie touto  škodlivou toxickou látkou vznikajúcou pri 
spaľovacích procesoch. 
Vtáčia chrípka je infekčná vírusová choroba domácich, sťahovavých a exotických vtákov. Vírus s 
odborným označením H5N1 sa potvrdil 23.januára 2006 aj na Slovensku u uhynutého sokola, ktorého 
našli v Gabčíkove a potápky, ktorú našli v areáli Slovnaftu Bratislava. 
Vírus sa šíril z juhovýchodnej Ázie ,kde zaznamenali aj úmrtia ľudí nakazených vírusom. 
Vláda Slovenskej republiky a Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky vydali okamžité prísne 
opatrenia týkajúce sa zamedzeniu šírenia vtáčej chrípky, výzvu na opatrnosť pri kontakte s uhynutými 
vtákmi, ako aj výzvu na hlásenie o stave zvierat u drobnochovateľov i vo veľkochovoch. 
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 Duslo, a.s. Šaľa 
Regionálna spaľovňa nebezpečného odpadu  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo záverečné stanovisko k zámeru výstavby 
,,Nadregionálneho centra zhodnocovania  a zneškodňovania nebezpečných odpadov- nadregión západné 
Slovensko". Stanovisko ministerstva je nesúhlasné a neodporúča realizáciu navrhovanej činnosti 
vzhľadom na vysokú zaťaženosť životného prostredia  v okrese Šaľa. 
V dôsledku tohoto rozhodnutia muselo Duslo, a.s. do konca roka 2006 zrekonštruovať vlastnú spaľovňu v 
areáli spoločnosti. Kapacita spaľovne  bola ponechaná na 8 500-10 000 ton odpadu ročne a zabezpečuje 
ekologické zneškodňovanie odpadov. Pôvodnú, zastaralú spaľovňu, vybudovanú v roku 1984 nahradila 
po 23.rokoch obnovená, vybavená novou technológiou. Náklady na rekonštrukciu boli rozpočtované  do 
výšky 326 miliónov slovenských korún. Duslo a.s., Šaľa sa k problematike zlepšovania životného 
prostredia v regióne stavia zodpovedne a aktívne. 
Ekonomika Dusla 
Aj napriek nepriaznivému vývoju cien ropy a zemného plynu na svetových trhoch sa v Dusle darilo 
dodržiavať  plnenie plánu na rok 2006.Zisk,napriek stúpajúcim nákladom  sa pohyboval okolo 650miliónov 
korún. Tovarová výroba pri porovnaní s minulým rokom vzrástla na úroveň 6,9 percenta. Plán predaja 



výrobkov bol prekročený o 5%,exportu o 5,3%,dodávky pre tuzemsko o 19,2%.Podarilo sa zvýšiť 
priemerné mzdy zamestnancom. Hospodárenie spoločnosti bolo pod silným tlakom kurzu koruny voči 
euro a americkému doláru,. 
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  Zápisy v kronike mesta Šaľa za rok 2006 
  boli spracované na základe najdôležitejších 
  udalostí a hodnoverných údajov zo života mesta. 
  Kronika obsahuje 75 strán napísaných rukou 
  a to od čísla 722 do čísla 796. 
  Kroniku zostavil a napísal kronikár 
   Mgr. František Adam 
         učiteľ  
  Záznam za rok 2006 bol prerokovaný a schválený 
   v komisii školstva a kultúry 
    dňa 23.mája 2007 
     členovia komisie   kronikár 
         primátor 
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Kronika 2005 
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 Úvod do roku 2005 
 
V stup do nového roku 2005 bol osobitný- historický. Slovensko so svojimi občanmi, mestami a dedinami 
prvý raz vstupuje do nového roku, ako plnoprávny člen Európskej únie (EÚ). 
 Z pohľadu komunálnej politiky pribudlo mestu viac kompetencií plynúcich zo zákonov Národnej 
rady SR, ktoré nadobudli účinnosť 1.januára 2005.Medzi inými je i zákon o spravovaní mestských daní, 
ktoré budú slúžiť na ďalšie zveľaďovanie mesta, skvalitňovanie života občanov podľa prioritných úloh 
samosprávy a jej orgánov. 
 V jesennom období občania celého Slovenska volili zástupcov do vyšších územných celkov. V 
našom meste sa volili zástupcovia do Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).Účasť občanov vo 
voľbách bola veľmi nízka. 
 Demografický vývoj obyvateľstva mesta nadväzoval na predchádzajúce roky. V meste sa rodí 
málo detí, čo sa premieta do redakcie počtu tried na materských školách a školách celkom. 
 Protimonopolný úrad SR vydal rozhodnutie na spojenie spoločnosti Agrofert Holding, a.s. Praha a 
Dusla Šaľa, a.s. Šaľa. Výroba v Dusle pokračovala podľa plánu a tak nedošlo k prepúšťaniu 
zamestnancov. Nezamestnanosť v Šali nebola  Duslom ovplyvnená. V plánoch nového vedenia je 
postupná modernizácia výroby. 
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Po priaznivých poveterných podmienkach v jesennom období 2004,dochádza v priebehu roka 2005 v 
počasí k extrémnym zmenám. Teplý začiatok roka striedali silné ochladenia, horúca jar, daždivé leto, čo 
ovplyvňovalo zber úrody, výnosy a založenie úrody na rok 2006.  
 V priebehu celého roka sa v meste postriedali kultúrno-spoločenské akcie, koncerty, 
divadlá a výstavy. Zorganizoval sa Jarmok tradičných remesiel, organizovali sa zimné a letné stretnutia 
zástupcov družobných miest. 
 Počas roka mestské orgány ocenili úspešných športovcov, učiteľov, umelcov, 
podnikateľov a udelili jednotlivcom a kolektívom ,,Cenu mesta". 
 Mestská polícia dohliadali na verejný poriadok v meste, dodržiavanie nariadení- VZN, ako 
i na spolunažívanie občanov. Organizovala prednášky a besedy na školách 
 V meste boli odovzdané do užívania rôzne prevádzky, stavby, komunikácie, zariadenia, 
ktoré pozitívne ovplyvňovali život občanov. 
 V kronike sú zaznamenané pekné výsledky a úspech športovcov, spevákov, umeleckých 
súborov. 
 Z mnohých udalostí v roku 2005 sú zaznamenané tie najvýznamnejšie, ktoré obohatili 
život občanov mesta. 
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 Hlavné úlohy 
Mestské samosprávne orgány stanovili na rok 2005 úlohy ,ktoré po realizácii majú skvalitniť podmienky 
života občanov, činnosť podnikateľov a inštitúcií. 
Medzi hlavné úlohy boli zaradené akcie: 
 -vybudovanie obslužnej komunikácie s cieľom odbremeniť Hlavnú ulicu, sprístupniť 
zásobovanie obchodov na Hlavnej ulici zo zadnej strany, sprístupnenie pozemkov, parkovanie mimo 
centra; 
 -príprava na realizáciu pešej zóny a kruhovej križovatky na námestí A. Dubčeka- pri 
Olympii; 
 -zavedenie outsourcingu komunálnych činností a údržby majetku mesta; 
 -zavedenie televízneho vysielania v meste- TV Zobor Nitra; 
 -optimalizácia dopravy; 
 -obnova škôl- rekonštrukcia základnej školy(ZŠ), ul. Krátka, Šaľa; 
 -realizácia kamerového systému; 
 -skládka komunálneho odpadu Hetméň- uzavretie, zabezpečenie grantov na 
 rekultiváciu; 
 -rekonštrukcia tepelného hospodárstva- II. etapa; 
 -vybudovanie Zberového dvora; 
 -výmena svietidiel mestského osvetlenia- I. časť; 
 -kanalizácia- I. časť rekonštrukcie; 
 -podpora rozvoja podnikania; 
 -rozvoj družobných stykov; 
 -starostlivosť o dôchodcov a osamelých; 



 -60.výročie oslobodenia mesta a ukončenie II. svetovej vojny; 
 -Mediawave- medzinárodný festival filmu a hudby; 
 -Letné slávnosti, jarmok remesiel; 
 -uvádzanie novej legislatívy do života mesta- aktualizácia VZN 
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 Mestské zastupiteľstvo (MsZ) a Mestská rada (MsR) zasadali podľa termínovníka vypracovaného  v 
súlade s rokovacím poriadkom samosprávnych orgánov. 
Mestská rada      12-krát za rok 
Mestské zastupiteľstvo   6-krát za rok- riadne zasadnutie 
      2-krát           -mimoriadne zasadnutie 
      1-krát           -Deň samosprávy 
Prvé riadne zasadnutie MsZ sa uskutočnilo   24.februára 2005 
 Prerokovalo 
  -Správa o činnosti Mestskej polície v Šali a stav kriminality v meste za rok   
2004 
  -Informáciu o pripravovaných zmenách v doprave- ul. Štúrova a Kráľovská; 
  -spôsob ručenia mesta za úvery a  príspevky; 
  -odpredaj výmenníkových staníc(12 budov a pozemkov)- spol. SOLUM, Nitra; 
 Rokovanie MsZ bolo prerušené do  17.marca 2005 
 Na podnet poslancov bolo 5.marca 2005 zvolané mimoriadne zasadnutie MsZ k 
odpredaju výmenníkových staníc- uznesenie z 24.2.2005 bolo zrušené 
 -17.marca bola prerokovaná informácia o zrušení Mestského podniku služieb  k 
31.3.2005 a 
 -návrh na zabezpečenie hromadnej dopravy v meste Šaľa; 
Druhé mimoriadne zasadnutie MsZ  sa uskutočnilo   28.apríla 2005 
 Prerokovalo 
  -návrhy a doplnky všeobecne záväzných nariadení-VZNč.1,2,9; 
 -plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2004 a návrh rozpočtu a jeho úpravu na rok  2005; 
 -ručenie za bankový úver 25.mil.Sk na obslužnú komunikáciu; 
 -návrh koncepcie rozvoja školstva v meste Šaľa do roku 2010; 
 -informáciu o situácii MsP Šaľa o založení n.o. Nemocnica Šaľa 
 ,n.o. mestom  Šaľa; 
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Tretie mimoriadne zasadnutie MsZ    sa uskutočnilo   30.júna2005 
 Prerokovalo  
  -informáciu o  rekonštrukcii tepelného hospodárstva; 
  -podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj výmenníkových staníc; 
  -návrh na zrušenie Materskej školy J. Palárika v Šali k 31.8.2005; 
  -energetická koncepcia mesta Šaľa, I. časť ,,Teplo"; 
  -petíciu občanov mesta Šaľa proti výstavbe Spaľovne nebezpečných   
 odpadov; 
Mimoriadne zasadnutie MsZ   sa uskutočnilo           4.augusta 2005 
 Prerokovalo 
  -prijatie bankového úveru na 
   -návrh na úpravu projektu ,,Rekultivácia skládky TKO Hetméň"; 
   -spolufinancovanie ÚPD cestného obchvatu mesta Šaľa; 
  -úverové zaťaženie mesta v roku 2005-tri úvery 20 mil. Sk čo je len   
 19,7% zo skutočných bežných príjmov (max. možné zaťaženie môže   byť 
60%SBP); 
Štvrté riadne zasadnutie MsZ  sa uskutočnilo           8.septembra 2005 
 Prerokovalo 



  -VZN č.8/2000 a č. 8/2004; 
  -návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2005; 
  -odpredaj trafostaníc vo výmeníkových staníc; 
  návrh podmienok súťaže na kúpu nebytových priestorov v objekte   
 Polyfunkčná tržnica; 
Piate riadne zasadnutie MsZ  sa uskutočnilo        27.októbra  2005 
 Prerokovalo 
  -správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl za šk.rok2004/2005; 
  -správu o činnosti Aquasport, plavárne a financovanie prevádzky; 
  -východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006; 
  -spolufinancovanie projektu ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
 mesta Šaľa a okolie"; 
  -návrh na optimalizáciu  siete škôl a zariadení na rok 2006,schválilo   
 zrušenie MŠ J. Palárika k 30.6.2006; 
  -návrh na udelenie Ceny mesta pre Mudr. Karola Bittera a Špeciálnu   
 ZŠ Šaľa; 
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Slávnostné zasadnutie MsZ         sa uskutočnilo  9.decembra 2005  
    pri príležitosti  Dňa samosprávy mesta Šaľa      
Program sa niesol v slávnostnom duchu. V úvode odzneli krásne melódie v podaní šalianskych umelcov; 
-Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Ing. Tibor Baran; 
-Slávnostné udelenie ocenení občanom a organizáciám za rozvoj mesta bolo významnou súčasťou 
podujatia; 
 Cena mesta Šaľa za rok 2004 
bola udelená MUDr. Karolovi Bittrerovi, za pôsobenie v červenom kríži 
 Špeciálnej ZŠ v Šali, za výsledky  pri výchove hendikepovaných detí 
 Cena primátora mesta Šaľa za rok 2004 
bola udelená Ing. Lászlóovi Gyurovszkému, ministrovi výstavby a RRSR; 
 Mestskej knižnici, pri príležitosti 80.výročia založenia; 
 SOUP Šaľa, za výchovu, vzdelávanie a reprezentáciu mesta; 
 Cenu primátora mesta Šaľa za rok 2003 
bola udelená Ľubici Somorovej, za činnosť v oblasti darcovstva krvi; 
 Júliusovi a Ladislavovi Patkolóvi, za umeleckú činnosť; 
 spoločnosti Microwell, za aktivity v prospech občanov Šale; 
Šieste riadne zasadnutie MsZ     sa uskutočnilo  15.decembra 2005 
 Prerokovalo 
  -požiadavku na krytie nákladov plavárne na december 2005-400 000,-Sk 
  novelizáciu VZN č.1,3,8; 
  -návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005 a návrh rozpočtu na rok 2006; 
  -návrh poplatkov a rozpočtu pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta; 
 Schválilo 
  -celkový rozpočet mesta Šaľa na rok 2006,ako vyrovnaný 
   príjmy  390 449 tis. Sk 
   výdavky  390 449 tis. Sk 
  -úvery     15 000 tis. Sk (5mil.Sk-investície;10mil.Sk-kontokorekt) 
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Miestne dane  určuje mestské zastupiteľstvo všeobecno-záväzným nariadením (VZN).VZN o dani z 
nehnuteľností na rok 2005 prijalo MsZ 16.decembra 2004 pod číslom 7/2004 
Prehľad najbežnejších daní pre občanov mesta Šaľa 
   DAŃ -ROK 2005 V SK 
ZA PSA      20 STAVIEB   Z BYTOV      ZA KOM.ODPAD           GARÁŹE     POZEMKY 
BYT ROD.DOM   SK/M2           SK/ M2     RD-OS./ROK  BD-OS./ROK SK/M2         SK/ M2 



800   120     4      4  615  545  9 
RD-RODINNÝ DOM;BD-BYTOVÝ DOM;OS-OSOBA 
 
Nitrianska regionálna televízia Zobor  začala svoje pravidelné vysielanie  v Šali 1.apríla 2005.Na 
slávnostnom otvorení vysielania, ktoré sa konalo v Dome kultúry  v Šali, sa zúčastnil generálny riaditeľ TV 
Zobor Milan Frišo s kolektívom pracovníkov a moderátormi. 
Úlohou televízneho vysielania je priblížiť mesto Šaľa, život v meste, kultúrno-spoločenské dianie a 
kultúrne pamiatky divákom tejto televíznej stanice. 
Certifikát s ratingovým hodnotením výberového stupňa, prevzal na zasadnutí MsZ 8.septembra 2005 z 
rúk  riaditeľa CRA Rating Agency pre Slovensko Ľubomíra Dubeckého primátor mesta Ing, Tibor Baran. 
Mesto Šaľa sa radí medzi subjekty s nadpriemernou schopnosťou splácať dlhodobé záväzky voči 
bankám. Spolupráca mesta a bánk je korektná, bezproblémová. 
Kamerový systém monitoruje  od októbra 2005 Námestie sv. trojice, Námestie A. Dubčeka, križovatky 
ulíc  Hlavnú a Budovateľskú, SNP a P. Pázmaňa, Hollého a gen. L. Svobodu a ul. Lúčna. 
MsZ odsúhlasila na projekt 1,5 milióna Sk a Rada  vlády  pre prevenciu kriminality 200tisíc Sk. 
Dodávateľom a realizátorom systému bola firma Datatechnik, s.r.o. a spoločnosť Grantech. 
Šaľa na CD, ktoré ponúka informácie o metst. okolí, školách, turizme a o firmách. Multimediálne CD- rom 
vydalo mesto v spolupráci s agentúrou LISA. 
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Nadregionálne centrum (CN) zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečného odpadu (NO)-
Spaľovňa. Dňa 8.júna 2005 sa v kongresovej sále MsÚ v Šali uskutočnilo verejné prerokúvanie správy a 
vybudovanie NC v areáli Dusla, a.s. Šaľa. Ide o zvoz nebezpečného odpadu z celého západného 
Slovenska. 
Navrhovateľovi výstavby diela  je spoločnosť NISAK, a.s. Nitra. Projekt odsúhlasili poslanci Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NSK). 
V záujme ochrany životného prostredia mesta Šaľa a všetkých okolitých obcí, bol vyslovený protest proti 
realizácii výstavby NC  formou petícií, uznesení zastupiteľstiev a v Trnovci i formou referenda. 
Nesúhlasné stanovisko bolo zaslané Ministerstvu životného prostredia SR 4.júla 2005,ktoré v novembri 
2005 menovalo nezávislého posudzovateľa, ktorý neodporúča výstavbu NC v regióne už aj tak s vysoko 
znečisteným prostredím. Ministerstvo ŽP sa k problematike už  v roku 2005 nevyjadrilo. 
 
Mestská ekologická tepláreň (MET) Šaľa vznikla začiatkom roka 2005 na základoch Mestského 
bytového podniku Šaľa, ktorému Mestské zastupiteľstvo Šaľa na novembrovom zasadnutí 2004 schválilo 
zmenu predmetu činností tak, že mu bola vyňatá správa bytov, čím sa bytový podnik stal klasickou 
teplárňou. 
Po úspešnej  prvej etape rekonštrukcie tepelného hospodárstva v roku 2004,kde došlo k nahradeniu 
sídliskových odovzdávacích staníc tepla domovými stanicami, prepojením centrálnych kotolní CK31(sídl. 
Váh) a CK32(Orechová ul.)podnik pristúpil k druhej etape, následnej modernizácii CK 31 a odstaveniu CK 
32.Ukončenie druhej etapy bolo naplánované na obdobie máj.- september 2005. 
Naďalej sa sústreďuje pozornosť na  projekt využitia geotermálneho zdroja vody v budúcich rokoch. 
Mesto Šaľa ako člen celosvetového spolku na ochranu klímy Klima Bündais modernizáciou tepelného 
hospodárstva prispieva k naplneniu jeho cieľov znižovaním emisií CO2. 
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 Rozpočet a hospodárenie 
          v roku 2005 
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie bolo vymedzené zákonom NR SR č.583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet mesta Šaľa na rok 2005 bol schválený uznesením  MsZ číslo 6/2004 dňa 16.decembra 
2004.Zmeny rozpočtu boli schválené uznesenímč.2/2005 dňa 28.apríla 2005,uznesením č.4/2005dňa 
8.septembra 2005 a uznesením č.6/2005 dňa 15.decembra 2005.Celkové plnenie rozpočtu, hospodárenie 
a záverečný účet mesta Šaľa k 31.decembru bol schválený MsZ 27.apríla 2006 uznesením č.2/2006. 
 ROZPOĆET NA ROK 2005 V TIS. SK 



PRÍJMY 3 17 371   325 744 360 440 
VÝDAVKY 317 371    325744 359 812 
PREBYTOK   0     0   19 
SCHVÁLENÝ 16.12.2004   28.4.2005 16.12.2005 A 27.4.2006 
 
A)PRÍJMOVÁ ĆAS´T ROZPOĆTU V tis. Sk 
      ROZPOČET   PLNENIE   % 
 I.BEŽNÉ PRÍJMY 275 153   273 531   99,41 
 a)daňové   162 271  161 190   99,33 
 b)nedaňové   112 882   112 341   99,52 
II. Kapitálové príjmy 56 110   48 135   85,79 
a)predaj  budov   25 500   15 116   59,28 
b)predaj bytov   3 200   3 071   95,97 
c)predaj majetku    285    585   205,26 
d)predaj pozemkov 2 4502   4 624   188,73 
e)granty a transfery 24 675   24 739   100,80 
III. Finančné operácie 29 177   29 702   101,80 
PRÍJMY SPOLU  360 440   351 368   97,58 
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B)VÝDAVKOVÁ ĆAS´T ROZPOĆTU v tis. Sk 
                Rozpočet   Plnenie  % 
I.BEŹNÉ VÝDAVKY            274 619   268 239  97,68 
mzdy, odvody              44 117   44 945  101,88 
cestovné              290   272   93,79 
energia, voda, komunikácie      22 202   16 927  76,24 
materiál, služby       7237   7025  97,08 
dopravné       1165   1121  96,22 
údržba       21812   20835  95,52 
nájomné       3730   3281  87,97 
ostatné tovary a služby    42972   41563  96,72 
transfery       127280   128635  101,06 
úroky a istina       3814   3635  97,25 
II. Kapitálové výdavky     65 328   63 534  97,25 
verejná správa       1765   1563  88,56 
polícia       150   149   99,33 
výstavba, projekt, práce     1733   913   52,68 
cestná doprava- komunikácie 31694   31024  97,89 
odpady, rekult. skládky     100   49   49,00 
rozvoj obcí- pozemky     1755   1895  107,98 
kultúrne služby       395   395   100,00 
základné školstvo      27613   26503  99,21 
soc. služby, Domov dôchodcov 1023   1043  101,96 
III: Finančné operácie     19865   16465  82,88 
VÝDAVKY SPOLU     359 812   348 238  96,80 
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Prehľad o stave obyvateľstva 
 
V roku 2005 sa stav obyvateľstva mesta výrazne nezmenil. Pôrôdnosť je stále nízka a neovplyvňuje počet 
obyvateľov. V porovnaní s minulým rokom sa v tomto roku narodilo o osem detí menej ale prirodzený 
prírastok obyvateľstva udaný rozdielom narodených a zomrelých dosiahol +62 osôb. Ani sťahovaním sa 
stav obyvateľov veľmi nemenil. V dôsledku migrácie došlo k úbytku o 156 osôb. 
Prehľadná tabuľka 



STAV PRÍRASTKY    ÚBYTKY    PRÍ-  STAV 
  K         Narodených Prisťahovaných spo Zomrelých Odsťahovaných spo RAS-   k 
 1.1.                 l             l TOK 31.12. 
2005                 u            u - 2005 
24 837     218              369                587  156 525        681  -94      24 743 
 
Najviac detí sa narodilo v mesiacoch: august -24;október -23;november -23; 
Najčastejšie mená - ch: Samuel; Tomáš; Dominik; Martin; Matúš; 
       d: Kristína; Ema; Laura; Alexandra; Lea; 
Najviac osôb: zomrelo: december -19;apríl-16; jän-16; 
        sa prisťahovalo:august-60 
        sa odsťahovalo:november-76 
Prvé narodené dieťa v Šali- ročník 2005 
   Gabriela Kulinová,1.1.2005  00hodín 04minút 
                    2 750gramov;47cm;cisársky rez; 
 matka: Žaneta Kulinová z Kráľovej nad Váhom 
 otec   :Marek Kulina 
 pôrodníčky: MUDr.J uliana Zimmermanová; MUDr. Edita Vargová 
Šaľanom Milošovi a Michaele Ďuricovcom sa začiatkom februára 2005 v novozámockej nemocnici narodili 
trojčatá 
 Miloš-2550g;Adam-2750g;Michaela-2400g          
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 Mestská polícia Šaľa v roku 2005   
Náčelník: Peter Krokavec 
Počet príslušníkov MsP: 24 Plán:26 
Civilných zamestnancov: 12 z toho pri kamerovom systéme :6 
 Mestská polícia (MsP) je poriadkový útvar, ktorý zabezpečuje verejný poriadok, ochraňuje životné 
prostredie v meste a plní úlohy vyplývajúce z VZN, z uznesení Msz a rozhodnutí primátora mesta. 
Štatistické údaje o činnosti MsP od 31.decembra 2005 
PRIESTUPKY        VEREJNÝ   SPOLUNA- PROTI       CESTNÁ    VZN   OSTATNÉ  SPOLU 
SNRč.372/1990Zb. PORIADOK ŹÍVANIE     MAJETKU PREMÁVKA 
                              47-48          49              50              22 
ZISTENÉ   201   33  65  745 718 974       2736 
OZNÁMENÉ   533   321  531  28 305 744       2462 
PREJEDNANÉ   23    4  161  293 188 20       689 
S BLOK.KONANÍM   9400,-  1300,-  56900,-  99700,- 47600,- 5000,-    219900,- 
 
Preventívne aktivity MsP 
 -zvýšená obchôdzková činnosť; 
 -mimoriadne služby v civilnom odeve; 
 -rozšírený počet objektov napojených na SRR; 
 -prednášky na materských, základných a stredných školách; 
 -projekt LUMIPER v Šali v spolupráci s KU, PZ SR, odborom sociálnych vecí- ochrana 
mladistvých pred nočným potuľovaním a požívaním alkoholických nápojov; 
 -spolupráca hliadok MsP a OOPZ Šaľa 
 -výmena informácií medzi MsP a OOPZ 
 -hliadkovanie na prechodoch počas školského roku od 7.15h do 8.00h; 
 -odchyt túlavých psov špecializovanou skupinou policajtov; 
 -odborné a právne školenia; ostré cvičné streľby; 
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 Výchova a vzdelávanie 
 V školách a školských zariadeniach sa okrem výchovných a vzdelávacích úloh musia čím ďalej tým viac 



vysporadúvať s otázkami financovania a hospodárenia. Súčasné financovanie škôl je realizované podľa 
stanoveného finančného normatívu. Keďže demografická štúdia poukazuje na  výrazný pokles žiakov 
meste, čo predstavuje  i menší objem pridelených financií, samospráva mesta j nútená pristúpiť k 
optimalizácii a šetreniu nákladov. Odbor školstva už začiatkom spozoroval 
,,Návrh koncepcie rozvoja školstva v meste Šaľa do roku 2010",ktorého súčasťou je : 
-optimalizácia ekonomického zabezpečenia školstva; 
-efektívnosť využívania finančných prostriedkov v prevádzkovej a personálnej oblasti; 
-optimalizácia siete škôl, školských zariadení a školských jedální; 
-optimalizácia počtu tried a oddelení školských družín; 
Základný prehľad o školách a školských zariadeniach v meste Šaľa 
       ZÁKLADNÁ ŚKOLA-ZŚ POĆET ŹIAKOV  POĆET TRIED 
MATERSKÁ ŚKOLA-MŚ   2004/2005 2005/2006  2004-05  2005-06 
ZŚ BERNOLÁKOVÁ     496 443  20 19 
ZŚ HOLLÉHO       499 486  23 23 
ZŚ HORNÁ       657 644  27 27 
ZŚ KRÁTKA       504 487  24 24 
ZŚ PIONIERSKA      438 423  19 19 
ZŚ VJM PÁZMAŃA     248 231  12 11 
ZŚ SPOLU       2842 2714  125 123 
MŚ BUDOVATEĹSKÁ     72 70  3 3 
MŚ DRUŹTEVNÁ      100 85  5 4 
MŚ HOLLÉHO       150 148  6 6 
MŚ NEŚPOROVA     80 82  4 4 
MŚ OKRUŹNÁ       92 90  4 4 
MŚ 8.MÁJA       88 92  4 4 
MŚ J.PALÁRIKA      90 75  4 4 
MŚ P.J.ŚAFÁRIKA     64 54  3 3 
MŚ SPOLU       736 696  33 32 
Základná umelecké škola   801 786   36 
Centrum voľného času     998 1040   81 
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  Výchovno-vzdelávacie výsledky 
 na Základných školách v Šali v šk. r. 2004/2005 
 
ORGANIZÁCIA      PROSPECH 
 POĆET /% 
ZŚ TRIED žiakov  prospelo %      neprospelo   %  neklasifikovaní   % 
6    125      2823    2790    98,83  31             1,10      2   0,07 
    SPRÁVANIE 
    2.ST    %      3.ST     %     4.ST   % 
    29    1,03   8  0,28 3  0,11 
    DOCHÁDZKA -HODÍN/PRIEMER/ŹIAK 
   OSPRAVEDLNENÝCH    0  NEOSPRAVEDLNENÝCH  0 
   226 734      80,32 2158  0,76 
 
PREHĹAD O UMIESTNENÍ VYCHÁDZAJÚCICH ŹIAKOCH ZO ZŚ 
 
POĆET  POČET ŹIAKOV A  ICH   UMIESTNENIE     NA        SŚ 
ZŚ         9.     6.-8. SPOLU  MATURITNÉ         ŚTÚDIUM             INÉ    8 ROĆ. 
  ROĆ. ROĆ.              GYM.  SOŚ   SOU  ZSŚ SPOLU %         GYMN. 
6  321 12 333  67    132  23     27   249      77,6  84      27 
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Stredné školy a zariadenia na území mesta Šaľa- zriaďovateľ NSK 
 Gymnázium J. Fándlyho       487žiakov      40 tried 
Stredná priemyselná škola- SPŠ    311 žiakov     10 tried 
        SPŠCH  277 žiakov  13 tried 
Stredné odborné učilište chemické   218 žiakov  10 tried  SOUCH 
SOU poľnohospodárske      203 žiakov  10 tried SOUP 
Centrum Výchovnej a psychologickej prevencie; Pedagogicko-psychologická poradňa 
Špeciálna základná škola +Špeciálno-pedagogická poradňa 
Zmeny na stredných školách 
-od 1.júla 2005 prevzal od Dusla, a.s. SOUCH, Nitriansky samosprávny kraj za symbolickú korunu; 
-v šk. r. 2004/2005sa prvýkrát konali maturitné skúšky podľa nových smerníc 
 -maturovalo sa z viacerých predmetov; -skúška mala internú a externú časť; 
 -maturovalo s po predmetoch- každý predmet mal svojho predsedu komisie; 
 -testové otázky (matematika, jazyky mali podľa skupín A, B, C- rôzny stupeň obtiažnosti- maturant 
mal možnosť voľby; 
 -od 1.septembra 2005 na SPŠCH otvorili pomaturitné štúdium- hospodárska informatika- denné 
dvojročné štúdium pre absolventov SŠ a gymnázií; 
 
 Ocenenie pedagógov  28.marec je zasvätený pedagogickým zamestnancom ako  Deň učiteľov. Pri 
tejto príležitosti sa 1.apríla 2005 na MsÚ v Šali stretli pedagógovia materských, základných, stredných  i 
umeleckých škôl mesta a obcí okresu Šaľa. Z rúk primátora Ing. Tibora Barana, starostov obcí a PaeDr. 
Michala Vrbovského, vedúceho spoločného úradu na úseku školstva v Šali, prevzalo 36 pedagógov 
Ďakovný list a Pamätnú medailu, čo bolo ocenením a zadosťučinením za námahu a trpezlivosť pri 
náročnej výchovno-vzdelávacej práci. 
 Stretnutie u primátora za účasti bývalých riaditeľov škôl a školských zariadení v meste Šaľa, 
vedúceho školského úradu PaeDr. Michala Vrbovského, vedúcej DŠ MsÚ Gabriely Fülöpovej a vedúcej  
OŠ NSK Heleny Psotovej, Ing. sa uskutočnilo 28.novembra 2005.V družnej a milej besede sa spomínalo 
na roky minulé prežité na školách. Prítomní funkcionári hovorili o stave, cieľoch a rozvoji školstva. 
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Rekonštrukcia Základnej školy (ZŠ) ul. Krátka Šaľa 
Stredoeurópska nadácia Regióny pre nás, v rámci grantového programu podporila projekt rekonštrukcie 
objektu ZŠ Krátka. 
Počas letných mesiacov ´05 boli na objekte školy vymenené okná, podlahy, urobilo sa zateplenie budovy, 
opravili sa omietky a strešná izolácia, t.j. práce v celkovej hodnote 24 miliónov korún. Práce boli ukončené 
tak, že 5.septembra bola škola slávnostne otvorená a šk.r.2005/2006 začal bez narušenia. 
Pásku pri otváraní prestrihli László Gyurovský, minister výstavby a reg. rozvoja, Tibor Baran, primátor 
mesta a Jarmila Husáriková, riaditeľka školy. 
ZŠ Krátka bola postavená a odovzdaná do užívania v roku 1984,ako 18 triedna škola. Priemerný počet 
zapísaných žiakov  v jednotlivých rokoch bol 500 z ktorých 20% bolo dochádzajúcich z okolitých obcí. 
Okrem tried s klasickým vyučovaním sú zriadené triedy  na rozšírené vyučovanie anglického a 
nemeckého jazyka, ako i 5-tired v 1.-5.ročníku pre mimoriadne nadané deti. V týchto triedach je spolu 90 
žiakov a 13 učiteľov. 
 
Deň detí sa na šalianskych školách i v meste oslavoval 
27.-29.mája2005.Boli to dni plné detskej radosti. 
27.mája             -bola od 16°°h.pri KS Večierka detská slávnosť organizovaná ZUŠ Šaľa; 
28.mája  -slávnosť pokračovala pri DK programom Cesta rozprávkovou krajinou; 
29.mája  -bol deň rozprávkového filmu a bábkového divadla; 
 
ZŠ Pionierska Šaľa  získala v rámci programu SOCKRATES a podprogramu COMENIUS 1 grant na 
projekt Tancovanie v Európe. 
Koordinátor projektu: Zita Zaťková; Doba :2 roky; 
Cieľ projektu     :spevom a tancom poznať kultúru iných národov; 
Účastníci      :školy z Francúzska, Španielska, Cypru, Česka, ZŠ Pionierska- SR; 
        Zástupcovia škôl navštívili 24.októbra 2005 mesto Šaľa a ZŠ Pioniersu. 



         Na pôde MsÚ hostí prijal primátor mesta Ing. Tibor Baran; 
Príspevok ZŠ          :dramatizácia slovenskej ľudovej rozprávky. 
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Kultúrno-spoločenské aktivity 
Mesto Šaľa v priebehu celého roka 2005 žilo plnohodnotným životom. Koncerty umelcov sa striedali s 
divadelnými, kabaretnými a filmovými predstaveniami. Nechýbali hodnotné spoločenské stretnutia pri 
oslavách  historických udalostí a ani plesové zábavy. Všetky tieto akcie zabezpečovali na vysokej úrovni 
zamestnanci Domu kultúry Šaľa pod vedením Ing. Slavomíry Tóthovej v spolupráci s vedúcou Odboru 
školstva a kultúry MsÚ v Šali Gabrielou Fülöpovou. 
 
Koncerty 
Trojkráľový koncert  sa konal ako novoročný v rím.- kat. kostole v Šali- Veči 6.januára 2005. 
Vianočný koncert sa uskutočnil 26.decembra 2005 v kostole sv. Margity v Šali. V rámci obidvoch 
koncertov vystúpil  spevácky zbor Caecilia Chorus pod vedením  dirigentky Evy Bogárovej a umelci Július 
a Ladislav Patkolóovc, Juraj Hollý, Igor Bečár, Slávka Tóthová a Miko 
Benefičný koncert sopranistky, členky Opery ND  v Prahe, rodáčky z Kráľovej n/Váhom Lívie Ághovej, 
už po 11-krát zorganizovalo 2.apríla 2005 v Kongresovej sále MsÚ v Šali občianske združenie pre zdravie 
obyvateľov Šale ,,PRO VITA ". 
Ústredná myšlienka akcie -spevom robiť radosť a získanými finančnými prostriedkami pomôcť 
postihnutým v ústavoch sociálnej starostlivosti. 
Organizátorkou a ,,matkou" dobročinnej akcie bola MUDr. Mária Czelláriková. 
Medzinárodný hudobný a filmový festival sa konal 22.-30.apríla 2005 v Dome kultúry MsKS Šaľa. V 
prvý deň sa predstavil Slovenský ľudový umelecký kolektív- SĽUK Bratislava s programom SEN, v ktorom 
prezentoval krásu slovenského tanca, spevu a hudby zo všetkých oblastí Slovenska od Šariša cez 
Gemer, Oravu až po Myjavu. 
V ďalších dňoch odzneli koncerty jazzových skupín, skupiny Z času na čas, Klubu geniálnych bubeníkov, 
Konopians (Poľsko). 
Milovníci filmov mohli vidieť blok historických filmov a filmy z MEDIAWAVE: 
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Divadelné a recitačné súťaže 
Detský javiskový sen bol názov krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, ktorá sa konala v 
Dome kultúry v Šali 8.apríla 2005. 
Podujatie ,ktoré bolo súčasťou 83.ročníka Scénickej žatvy zorganizovalo Krajské osvetové stredisko Nitra 
a Mestské kultúrne stredisko Šaľa. 
V súbore vystúpili detské divadelné súbory (DDS): 
Rámus pri ZŠ Vinodol- víťazný súbor prehliadky; 
Kalimero pri ZŠ Levice; Bastriguly pri ZŠ Benkova v Nitre; Hronček  pri ZŠ Kalná nad Hronom. 
,,Detský sen "-potešil všetkých účinkujúcich ,vedúcich i divákov. 
Medzinárodný festival neprofesionálnych divadelných súborov sa konal v Splite- Chorvátsku v dňoch 
25.-30.mája 2005.Slovensko reprezentoval divadelný súbor ASI Šaľa divadelnou hrou Júliusa Barč Ivana 
,,Matka ". Slovenská dráma v podaní A. Demkovej, J. Feketeovej, Ľ. Iványiovej, M. Demína, R. Budaia, V. 
Dúca, M. Pokorného upútala divákov i divadelníkov z Chorvátska, Česka, Maďarska, Slovinska, Srbska a 
Poľska. 
Zlatá priadka 2005 sa už po 25.krát z 34.celoštátnych súťažných prehliadok detskej dramatickej tvorivosti 
usporiadala v Šali. Na podujatí, ktoré sa konalo 30.mája-2.júna2005, ako súčasť 83.výročia  festivalu 
Scénická žatva a ktoré sa nieslo v znamení 200.výročia narodenia rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena sa zúčastnili divadelné súbory zo siedmych krajov Slovenska (všetky okrem Trenčína)- víťazi 
krajských prehliadok, 222 divadelníkov, z toho 19 detí. Kraj Nitra reprezentoval DDS Rámus pri ZŠ 
Vinodol. 
Okrem hlavného programu- súťaž detských divadelných súborov, boli organizované ,Tvorivé dielne", 
zamerané na kultúru pohybu, slova, dorozumievanie, prácu s textom, herecké umenie a pod. 
Rozlúčkový program bol začlenený do celomestských osláv MDD 1.júna2005. 
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diplomový koncert Evy Bogárovej zo Šale, poslucháčky V. ročníka VŠMU- odbor zborové dirigovanie, 
sa konal vo Františkánskom kostole v Bratislave 8.mája 2005.Pod taktovkou absolventky vystúpili: 
Bratislavský detský zbor, Caecilia chorus zo Šale a Slovenský spevácky zbor Adoremus. Odzneli skladby 
Bartholdyho, Vivaldiho, Dvoŕáka a iných. Úspech zožal náš súbor Caecilia chorus, ktorý za vysokú 
umeleckú úroveň vďačí práve dirigentke Eve Bogárovej. 
Medzinárodná súťaž spevákov Juventus Cantin Imricha Godina sa konala vo Vrábľoch. V konkurencii 
šiestich štátov vyspieval v kategórii 18-27 ročných 
1.miesto Juraj Hollý zo Šale; 
1.miesto vyspievala i konzervatoristka Judita Nagyová zo Šale; 
2.miesto získal konzervatorista Igor Bečár zo Šale; 
Cenu pedagóga získala učiteľka ZUŠ Šaľa Henrieta Záležáková; 
Cenu za korepetíciu udelili učiteľke ZUŠ Šaľa Nore Valentínovej; 
Koncert z diel velikánov klasiky J. S. Bacha, G. Bizeta, M. S. Trnaveského, G.F. Händla v podaní 
sólistu Opery SND v Bratislave Martina Babjaka a organovej umelkyne Kajetíny Pavlišovej, bol 
vyvrcholením šalianskych slávností 27.júna 2005.Koncert sa uskutočnil v kostole sv. Margity v Šali. 
Kultúrne leto 2005.Šaľa počas tejto nevšednej akcie sa v čase od 11.júla do 1.septembra 2005 
zorganizovalo: 
-10 koncertov v podaní Caecilia Chorus,Z času na čas, Rita a jej žiaci, Patkólovci 
-letná tanečná škola; tradičné remeslá; týždeň detskej radosti; 
-Rozlúčka s letom 1.9.2005-DK-konerty,súťaže,hry 
Festival J. S. Bacha -bol prekrásny koncert konaný pri príležitosti 320.výročia narodenia a 255.výročia 
úmrtia velikána klasicke jhudby. Nádvorím renesančného kaštieľa zneli 29.júla 2005 v podaní cirkevného 
zboru Caecilia Chorus pod vedením Mgr. Art. Evy Bogárovej Bachove skladby, spirituály i Suchoňova Aká 
si mi krásna. 
Výťažok zo vstupného bol poukázaný na konto Nadácie Výskum rakoviny. 
Koncerty začlenený do celoslovensského festivalu 
 Bach- SLOVENSKO 2005 
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Výstavy diel šalianskych umelcov 
Výstava fotografií umeleckého fotografa Igora Boháča sa uskutočnila 8.-20.februára 2005 v Bratislave v  
Open gallery. Výstava zachytila  obdobie tvorby od roku 2005 v troch cykloch: 
I. Drevená dedina  II. Impresie- krajinky  III. Telo- ateliérová tvorba 
V roku 2005 vydal umelec dva prekrásne kalendáre s tematikou Drevená dedina a Pivnice a vinice. 
Predajná výstava diel autorov- MUDr. Ľudovíta Gremeňu, Miroslava Regitka, Dávida Havetu, Igora 
Boháča, Milana Janoviča ,Andreja Csillaga, Imricha Šmidu sa konala v Rensančnom kaštieli 11.-23.marca 
2005.Získané finančné prostriedky boli poskytnuté na záchranu Domu ľudového bývania- Kunov dom. Na 
výstave boli obrazy, kraslice, sošky, poháre a iné. 
Výstava sôch mladého talentovaného sochára Andreja Csillaga bola  sprístupnená v Spoločenskom  
dome  Šaľa- Veča  od13. do 30.mája 2005. Inšpiráciu nachádza v bežnom živote. Jeho diela vidieť na 
námestiach obcí (Tešedíkovo, Kráľová n/Váhom). 
Voda a Zvieratá bola téma výstavy, rodáčky zo Šale Lucie Chocholáčikovej, Mgr. Po výstavách v 
Prešove, Košiciach, Michalovciach, Poprade pripravila výstavu svojich diel v rodnom meste 20.septembra 
2005 v Dome kultúry Šaľa. 
Dar -bola výstava dekoračných obrazov Janky Tóthovej otvorenej v Renesančnom kaštieli v Šali 
14.novembra 2005.Umelkyňa sa prezentovala abstraktným umením vhodným na oživenie kancelárskych 
a bytových priestorov. 
Príroda -bola téma amatérskej maliarky- učiteľky na dôchodku Zuzany Krištolovej, ktorú svojimi dielami 
prezentovala v Kultúrnom stredisku Večierka v Šali  od 29.novembra do 9.decembra 2005.Diela 
zobrazujúce kvety, kytice, krajinky, sú vytvorené technikou akvarel, olej. Účasť na výstavách: Nitra, 
Galanta, Bratislava. Maďarsko, Šaľa- Veča. 
Všestranný umelec Dávid Havetta pracuje s drevom, kovom, sklom, slamou, voskom, drevom 



predovšetkým zhotovuje kraslice. Jeho diela sú po celom svete a vlastní ich pápež, prezidenti, 
veľvyslanci. americký Slováci, cestovné kancelárie. Vystavoval v Paríži, v Hannoveri pri prezentácii 
Slovenska pri vstupe do EÚ. Zhotovil krížovú cestu do husacích vajec, Poslednú večeru do kostola v 
Dudinciach. 
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Šaliansky Maťko 
Viac ako jedenásť tisíc detí celého nášho krásneho Slovenska súťažilo v školských a regionálnych kolách 
slovenskej povesti z ktorých si 24 vybojovalo účasť v celoslovenskom finále 12.ročníka-  Šaliansky 
Maťko Jozefa Cígera Hronského 
Súťaž ,ktorej zakladateľom a organizátorom je veľký národovec, matičiar, lekár MUDr. Svetozár Hikkel, 
sa uskutočnila 4.marca 2005 v Kongresovej sále MsÚ v Šali. 
Súťažilo sa v troch kategóriách: 
 I. kategória žiaci 2.-3. ročníka ZŠ- víťaz Šimon Lapeň 
 II. kategória žiaci 4.-5. ročníka ZŠ- víťaz Nina Pampošová 
 III. kategória žiaci 6.-7. ročníka ZŠ -víťaz Dominika Hoferková 
Súťaž spestrili tri dievčatá z Kyjeva Užhorodu- zo slovenskej menšiny. Vzácnym hosťom bol popredný 
slovenský herec Maroš Kramár. 
Tak ako k mestu Šaľa patrí Šaliansky Maťko, tak k Šalianskmu Maťkovi patrí jeho neochvejný organizátor 
MUDr. Svetozár Hikkel, lekár- ortopéd s 35 ročnou lekárskou praxou, matičiar- predseda MO Matice 
Slovenskej v Šalia člen Národného výboru MS, podpredsedu nadácie MS, poslanec Mestského 
zastupiteľstva od roku 1990, čestný darca krvi, držiteľ striebornej Jánskeho medaily, proste človek, ktorý 
svojou úprimnou ľudskou a dobrosrdečnou povahou a ľudským citom si vie nájsť cestu k ľudskej duši, 
predovšetkým  k duši pacienta. Táto osobnosť odborného, verejného, kultúrneho i politického života sa 
19.septembra 2005 dožila vzácneho životného jubilea 60.rokov. Pri tomto významnom výročí zaslal 
jubilantovi prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič Pozdravný list. Od Matice Slovenskej obdržal 
zlatú medailu Martina Rázusa a Andreja  Hlinku. Ocenenie mu udelilo aj Mesto Šaľa. Jubilantovi úprimne 
blahoželáme! 
 
str681 
 
Rôzne kultúrno-spoločenské akcie v priebehu roka, organizované MsKS a inými organizáciami v 
meste 
13.januára 2005  Zimná súťaž pre deti a dospelých- Stavanie snehuliakov; 
17.januára 2005 Radošinské naivné divadlo- Človečina 2; 
15.-22.januára Dielne tradičných remesiel pre dospelých- MsKS, Večierka- KS; 
19.januára Detský dom SD Veča- mamičky a ich malé deti- opakovane. mesačne; 
21.januára Projekt: Prevencia protispoločenských aktivít- SD Veča; 
    februára Ples mesta Šaľa, hosť Milan Belica, predseda NSK; 
21.-25.februára Týždeň detskej radosti s fašiangovou diskotékou- MsKS, Večierka. Veča; 
14.-26.marca Veľkonočná výstava kraslíc, výrobkov spojená s predajom- Večierka 
31.marca60.výročie oslobodenie mesta Šaľa a okolia Červenou armádou od nemeckých fašistov. Oslavy 
boli spojné s pietnym aktom kladenia venco ori Pamätníku víťazstva; 
8.apríla Deň narcisov- Liga proti rakovine- celomestská humánna akcia; 
18.-22.apríla Deň Zeme- celotýždenné podujatie k celosvetovému sviatku formou odborných prednášok o 
ochrane životného prostredia, súťaží, hier; 
7.-15.mája Večianske slávnosti- športové súťaže, výstavy umelcov, vystúpenia hudobných skupín, koncert 
Patkoloovcov v kostole vo Veči; 
10.mája Deň matiek- celomestské oslavy a oslavy v MŠ a ZŠ; 
25.-26.júna Šalianske dni2005 sprevádzal pestrý a bohatý program domácich skupín a súborov z 
družobných miest. Prítomných osobitne zaujal ,,Jarmok  tradičných remesiel", kde ukazovali svoje umenie 
majstri košikári, hrnčiari, šperkári, medovníkari a ďalší; 
9.septembra Oživenie tradícií v meste- s touto krásnou myšlienkou prišlo mesto a pripravilo na ,,Šalianske 
hody" v Dome ľudového bývania a na jeho nádvorí ukážky zo života našich predkov. Po primátorovom 
želaní pekných hodov a pripomenutí ich duchovného rozmeru(dekan farnosti vdp. Andrej Šottník),došlo k 
ochutnávaniu hodových dobrôt a veselej zábave pri ľudovej hudbe. 
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20.-25.septembra sa konal Medzinárodný festival speváckeho zboru Šaľa ´05,ktorý organizovalo Mestské 
kultúrne stredisko Šaľa v Rímsko- katolíckom kostole sv. Margity Antiochskej. Počas piatich večerných 
koncertov sa svojim umení prezentovali zbory Caecilia chorus- Slovensko(Šaľa); Loresic- Poľsko; Fuikut- 
Fínsko; Leygyel- Maďarsko; Cantilena- Česko; 
V záverečnom, spoločnom vystúpení, zneli skladby vo všetkých jazykoch a odznela i Beethovenova Óda 
na radosť, ktorá je európskou hymnou 
24.septembra sa pod záštitou primátora Ing. Tibora Barana konal v DK Šaľa kasting dievčat v súťaži MISS 
Šaľa 2005. 
Do finálovej desiatky postúpili: 
Lea Šiláková; Kristína Kinyíková; Silvia Mestyáneková; Zuzana Kondelová; Ingrid Haberlandová; 
Jaroslava Bergendiová; Réka Zályoniová; Dena Svietyová; Dana Bordáčová; Lucia Szöcsová 
12.novembra sa konal finálový večer súťaže MISS Šaľa. 
                        Titul získala Ingrid Haberlandová, zo Šale.19 ročná študentka UKF Nitra- Fakulta 
sociálnych vied a zdravotníctva. 
                         I. vice MISS- Dana Bordáčová;       MISS sympatia:   Lea Šiláková 
                        II: vice MISS Réka Zólyomiová; 
4.-6.decembraMikulášske podujatia, sprievod mestom, rozsvietenie vianočných stromčekov; 
17.decembra Benefičný koncert- Sviatočné prelúdium- kostol sv. Margity 
19.decembra Divadelná sála DK- Divadlo J. G. Tajovského zo Zvolena uviedlo hru W. Shakespeara 
HAMLET; 
26.decembra Štefanská zábava 
6.-31.decembra Predajná výstava vianočných prác detí materských škôl v DK Šaľa. Výťažok z predaja bol 
určený na projekt 
            HODINA deťom 
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   Spolupráca družobných miest 
Lyžovačka na Donovaloch. Primátori družobných miest Šaľa, Telč, Oroszlány, Konskie a 145 mladých 
ľudí z uvedených miest sa stretlo 23.-29.januára 2005 v krásnej zimnej prírode na Donovaloch Druhom 
medzinárodnom zimnom tábore. 
Cieľom stretnutia bolo poznávať krásu prírody, spoločne si zašportovať a nadviazať priateľstvá. Primátori 
počas pobytu medzi mladými táborníkmi podpísali ,,Rámcové zmluvy o spolupráci s mestom Šaľa. 
Priateľstvá gymnazistov. Družobné vzťahy medzi mestami Šaľa a Oroszlány sa v roku 2005 rozšírili i na 
oblasť školstva. K dohode o spolupráci došlo medzi Gymnáziom Juraja Fándlyho Šaľa a Gymnáziom 
Jósefa Lengyela Oroszlány Prví stretnutie sa konalo na úrovni riaditeľov škôl 21.-22.apríla 2005,následne 
skupina žiakov a učiteľov zo Šale navštívila Oroszlány a 22.-23.septembra 2005 26 študentov a 4 
pedagógovia z Oroszlány navštívilo Šaľu. 
Mladí športovci v Poľsku. V dňoch 9.-11.júna 2005 sa v družobnom meste Koňskie konali atletické 
preteky žiakov stredných škôl o ,,Pohár starostu mesta". Na základ pozvania II. Licea Ogolnoksztalacace 
Koňskie sa na podujatí zúčastnilo 21 súťažiacich žiakov šalianskych stredných škôl pod vedením 
zástupcu primátora Ing. Františka Botku, poslanca Ladislava Jaroša a dvoch pedagógov. Športovci získali 
tri prvé miesta(100m,400m,1000m) a celkove sa umiestnili na 5.mieste)8zúčastnených škôl). 
Stretnutie primátorov družobných miest Oroszlány, Koňskie a Magilľov Padoľskij sa uskutočnilo i počas 
"Šalianskych dní"25.-26.júna 2005.Okrem osláv sa  venovali aj rokovaniu  a hodnoteniu úrovne 
partnerských vzťahov. Novou témou bola oblasť spolupráce v oblasti ekonomickej a vedeckej.Primátor 
mesta Šaľa informoval partnerov, že sa pripravuje rozšírenie partnerských vzťahov mesta  s nemeckým 
mestom Offenbach. 
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Memorandum o spolupráci medzi mestami Šaľa a Offenbach  zameraná na oblasť ochrany životného 
prostredia a hospodárskej spolupráce. Nemeckú delegáciu viedla vedúca predstaviteľka mesta 



Offenbachu Brigit Simon. Počas návštevy si nemecký hostia prehliadli naše mesto,kultúrne pamiatky a 
okolie mesta. 
Letné tábory  organizovalo mesto v spolupráci s družobnými mestami 
od 25.7. do 1.8. 2005 Maďarsko. Balaton, Kaptalanfüred   37detí a 5 ved. 
od 7.8. do 19.8. 2005 Poľsko. Baltické more 
od 30.7. do 6.8.2005 Česko. Telč, tábor v Řásnej   21 účastníkov 
Centrum voľného času TIP-TOP Šaľa zorganizovalo počas leta 2005 od 4.7. do 26.8.2005 osem 
päťdňových táborov s pestrím a bohatým programom  
 -hrad Devín 
-Bratislava -ZOO- Múzeum 
-Beckov 
-Gabčíkovo- plavba po Dunaji 
-celodenné hry, šport, kúpanie 
Podnikatelia a umelci na Ukrajine. Na pozvanie družobného mesta Magiľov Podoľskij na Ukrajine, 
navštívili v dňoch 21.-25.augusta 2005 Ukrajinu skupina podnikateľov zo Šale a iných častí Slovenska 
,ktorí  sa zúčastnili na Medzinárodnom fóre podnikateľov. Cieľom účasti bolo nadviazanie spolupráce v 
ekonomickej oblasti, V tom čase Ukrajina oslavovala Deň nezávislosti a tak tento sviatok v rámci osláv 
svojim vystúpením pozdravila za celé Slovensko šalianska hudobná skupina Z času na čas. 
V družobnom meste Konskie v Poľsku ,sa počas leta 2005 konali Dni Konskieho, na ktorých sa 
zúčastnili šaliansky fotografi, tanečníci z Jumpingu Šaľa, ako aj hudobná skupina Z času na čas. 
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 Šport 2005 
  II. futbalová liga 
Príprava futbalistov na odvetnú jarnú časť súťaže 2004/2005.Kolektív hráčov sa pod vedením trénera 
Jána Rosinského a Ondreja Takácsa pripravoval individuálnym tréningom ,i na týždennom sústredení, 
ako i v 13-tich prípravných zápasoch. 
Jarná časť súťaže mala začať 12.marca 2005.Vzhľadom na nepriaznivé počasie a nespôsobilý terén, 
úvodné dve kolá boli odložené na neskorší termín. Súťaž bola ukončená 18.júna 2005 a naši futbalisti si 
zlepšenou hrou polepšili postavenie v tabuľke o jedno miesto. 
Cieľ udržať v Šali II. liga bol splnený! 
konečné umiestnenie 
 6.miesto Slovan Duslo Šaľa 30 12 7 11 34:32 43bodov 
Do najvyššej futbalovej súťaže- Corgoň ligy postúpila FC Nitra-69bodov. 
Zastúpili: Rapid Bratislava, Trebišov, Prievidza, Kremnička 
Súpiska pre jarnú 
časť:M.Valenský,P.Hodúlik,J.Papánek,A.Mikla,A.Klusa,Š.Lalák,J.Heriban,M.Gašparík,O.Lancz,T.Hučko,D
.Semanko,J.Čírik,L.Benčík,D.Rehák,R.Čavojský,M.Simonydes,M.Vyskoč,M.Masný,L.Vencel,R.Špánik,Ľ.D
ekáni. 
Najlepší strelci: L. Vencel -8,M.Masný 7 gólov 
Postava yápasu: O. Lancy .6-krát;Š.Lalík-3-krát 
Asistent trénera: M. Babinec 
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 Nový ročník II. futbalovej ligy 2005-2006 
začínal 23.júla 2005a preto príprava na novú sezónu začala už 27.júna 2005. 
Naši futbalisti otvorili ročník predohratím I. kola v Senci 22.júla 2005. 
zásadnou zmenou v realizačnom tíme bola výmena trénera Jána Rosinského. Novým trénerom FK Slovan 
Duslo Šaľa sa stal 
 Anton Dragúň, ktorý pôsobil v Zlatých Moravciach. 
Súpisku doplnil  Lörinc, ktorý sa vrátil z Interu Bratislava 
Pomocní tréneri: O.Takács a M. Babinec 
Účastníci II.ligy: Slovan Bratislava; Podbrezová; Michalovce; Nitra B-Lapáš; Z.Moravce; Humenné; Báč; 
Senec; Košice; D.Streda; Prešov; Lučenec; Trnava B; Rim. Sobota; Lipany; FK Slovan Duslo Šaľa. 



Futbalistom sa v novom ročníku mimoriadne darilo, keď po 15.kole súťaže boli v tabuľke na druhom 
mieste, len 3body za Košicami 
 2.miesto Slovan Duslo Šaľa 15 10 3 2 29:16  33bodov. 
Po 15.kole sa v jesennom období predohrali dve prvé jarné kolá, aby sa ligový ročník ukončil do 25.mája 
2006 vzhľadom na Majstrovstvá sveta vo futbale v Spolkovej republike Nemecko. Tieto dva zápasy 
(Senec, Trnava B) futbalisti prehrali a klesli y 2. na 4. miesto. 
 4.miesto Slovan Duslo Šaľa 17 10 3 4 30:16  33 bodov. 
 Slovenský pohár vo futbale 
Súbežne s ligovými povinnosťami si futbalisti plnili i povinnosti v súťaži o Slovenský pohár. 
I. kolo 3.augusta 2005 
 FK Slovan Duslo Šaľa- FK 2TS Dubnica  2:1 
Postup cez účastníka Corgoň ligy bol príjemným prekvapením! 
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II. kolo  30.augusta 2005 
 FK Slovan Duslo Šaľa- FK Odeva Lipany  3:0 
Víťazstvo znamenalo postup pre našich futbalistov medzi osem štvrťfinálových družstiev. Štvrťfinálové 
zápasy sa hrali dvojkolovo.Z možných súperov nám žreb určil FC Nitru, účastníka Corgoň ligy. 
I. zápas: 18.október2005 
 FK Slovan Duslo Šaľa- FC Nitra 2:2 (1:0) 
V dobre rozohranom zápase Šaľa viedla 2:0,ale Nitre sa zlepšenou hrou podarilo vyrovnať. 
II. zápas : 25.októbr 2005 
 FC Nitra- Slovan Duslo Šaľa 2:1 (2:0) 
Po nešťastnom úvode a inkasovaní dvoch gólov hráči Dusla nedokázali zvrátiť výsledok zápasu. Reálnu 
šancu na postup stratili domácou remízou. 
 Prvá futbalová liga- ženy 
Historický úspech získal FK Slovan Duslo Šaľa zásluhou šalianskych futbalistiek, ktoré v ročníku 2004-
2005 získali v prvoligovej futbalovej súťaži titul 
 Majsterky Slovenska 
a to ojedinelým spôsobom- v 20-tich kolách  20 víťazstiev! 
 1.miesto Slovan Duslo Šaľa 20 20 0 0 116:7  60 bodov 
Majstrovský titul získaný 
 11.júna 2005 
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 Zásluhu na majstrovskom titule majú 
hráčky: B. Benediková; H. Trnková; R. Filová; G. Žáková; E. Chudá, L. Uhláriková; M. Hunková; M. 
Vríčanová; K. Čuláková; M. S. Truhárová; S. 
Vašková;K.Girašeková;Z.Javorová;M.Tóthová;K.Lamiová;K.Dugovičová;(36gólov);J. Hanzelová;(32);L. 
Bojdová; Z. Škovránková; E. Vavrečková 
tréner: Mgr.J ozef Szalay 
realizačný tím: Ivan Kovač, Ing. František Gögh, Roman Lunička; F.Meszáros 
prezident FK : Miroslav Wölner, Ing. a vedenie FK Slovan Duslo Šaľa 
zmeny- mužstvo opustili: Erika Vavrečková, Zuzana Škovránková; B.Benediková 
cieľ tímu: pokračovať v náročnej príprave; obhájiť titul; úspešne reprezentovať v Lige majstrov 
 Ročník 2005-2006-jesenná časť ženskej futbalovej ligy 
Účastníci: FK Slovan Duslo Šaľa; Košice ;Nové Zámky; Žilina; Trenčianske Teplice; Veľký Krtíš; Trnava; 
Žiar n. Hronom; Humenné; Malé Dvorníky; Priechod; Čadca; PVFA Bratislava; Rim. Sobota =14 družstiev 
Nový ročník bol otvorený úvodným kolom 4.septembra 2005.Naše majsterky začali víťazstvom 3:2 nad 
PVFA Bratislava. 
Počas celej jesennej časti si futbalistky počínali suverénne a trinástym kolom 13.novembra 2005 uzavreli 
jesennú časť súťaže bez prehry. 
Umiestnenie 
 1.miesto FK Slovan Duslo Šaľa 13 13 0 057:6  39 bodov 
Jarnú časť súťaže otvorenia 
 1.apríla 2006 



 
str.689 
 
 Hádzaná- I. liga- odvetné zápasy ročníka 2004-2005 
Dohrávky a odvetné zápasy základnej časti súťaže WHIL začali hádzanárky Šale predohrávkou už 
5.januára 2005 vo Veselí na Morave z dôvodu účasti v súťaži o Pohár Európskejhádzanárskej 
federácie(EHF). 
Posledný zápas súťaže WHIL odohrali 16.apríla 2005. 
Konečná tabuľka WHIL 
 1. Michalovce  20 17 2 1 659:458 36 bodov 
 2.Šaľa     20 16 1 3 631:466 33bodov 
 3.Zlín;4.B.Bystrica;5.Veselí n(M;6.Slávia Praha;7.Partizánske; 
 8.Bohunoce;9.Olomouc;10.Šurany;11.Bánovce. 
Semifinále play off- hrali na tri víťazné zápasy 
 Michalovce- Partizánske- postúpili Michalovce 
a Šaľa- Banská Bystrica 
1.zápas a 2.zápas sa hral v Šali 23. a 24.apríla 2005 
 Slovan Duslo Šaľa- ŠKP Banská Bystrica 30:21 a 32:23 
3.zápas  30.apríla 2005 v Banskej Bystrici- zvíťazili naše hádzanárky v pomere 23:20 a postúpili do finále 
s Michalovcami 
1.zápas 7.mája 2005 
 Iuventa Michalovce- Slovan Duslo Šaľa  30:34 
2.zápas 8mája 2005 
 Iuventa Michalovce- Slovan Duslo Šaľa   32:39 
3.zápas 21.mája 2005 
 Slovan Duslo Šaľa. Iuventa Michalovce 26:24 
A tak po záverečnom hvizde rozhodcov zavládla v Šali obrovská radosť, 
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lebo Slovan Duslo Šaľa získal už po desiaty raz titul 
   Majster Slovenska 
Titul bol súčasne i krásnym svadobným darom pre spoluhráčku Stanislavu Sedlákovú- Kostkovú, ktorej  
tento deň bol súčasne i dňom svadobným. 
Majstrovský titul vybojovali: 
hráčky: Jana Fabiánová, Katarína Harišová, Martina Turociová, Monika Flašková; Stanislava Sedláková- 
Kostková, Jana Caltiková; Zuzana Hrabovská; Marcela Fečová, Petra Štetáková; Martina Halásová; 
Katarína Dubajová; Lucia Fábriová; Dagmar Stuparičová; Petra Gáborová; Michaela Prnová 
tréner: Štefan Kelemen 
vedúci: Rudolf Petrikovič 
lekár: Martin Alföldi   masér: Róbert Benián 
 Pohár Európskej hádzanárskej federácie (EHF) 
Po vyradení z Európskeho pohára majstrov boli naše hádzanárky nasadené do 3.kola EHF. Viedenský 
žreb nám za súpera určil Iuventu Michalovce. 
Zápas slovenských tímov, historicky prvý v súťaži EHF sa odohral v Michalovciach:8.januára 2005 
 Iuventa Michalovce- Slovan Duslo Šaľa  30:34 (1100divákov) 
odveta:15.januára 2005-bola mimoriadne dramatická 
 Slovan Duslo Šaľa- Iuventa Michalovce   25:28!(1400divákopv) 
Len výhoda jedného gólu posunula hádzanárky Dusla do osemfinále v ktorom im žreb určil Horses HK z 
Dánska. 
1.zápas:12.februára 2005 2.zápas :19.februára 2005 
 Slovan Duslo Šaľa .Horses HK   29:25(2100divákov) 
 Horses HK .Slovan                    37:29 
Do štvrťfinále postúpilo družstvo z Dánska. 
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 Liga majstrov 
Medzi šesťnástimi majstrami krajín Európy v hádzanej žien nechýbal ani Majster Slovenskej republiky 
Slovan Duslo Šaľa.   
Žreb do prvého predkola  určil nášmu družstvu majsterky Grécka 
 G. A. S. Anagennisi Artas 
1.zápas 3.septembra 2005 
 Slovan Duslo Šaľa- G. A. S. Artas  33:27 
2.zápas 10.septembra2005-odveta v Grécku 24:23-prehra len o jeden gól v celkovom  súčte 
znamenala postup Šale do druhého predkola, de bolo za súpera vyžrebované srbsko- čiernohorské 
družstvo 
 ŽKR Knjaz Miloš Aradelovac 
1.zápas 1.októbra 2005 
 Slovan Duslo Šaľa- ŽKP Knjaz   29:24 
2.zápas  7.októbra  2005 -odveta a prehra     35:27 znamenala vyradenie zo súťaže a súčasne preradnie 
do 3.-ho kola Pohára EHF o roku 2006. 
 Slovenský pohár (SP) 
Štvrťfinálový zápas odohrali naše hádzanárky s HKŽ Nové Zámky v ktorom zvíťazili 36:19 a postúpili do 
semifinále, kde sa 3.decembra 2005 stretli so Štartom Trenčín a po víťazstve 46:27 postúpili do finále SP. 
Finále SP 4.decembra 2005 v Banskej Bystrici  
 Slovan Duslo Šaľa- Iuventa Michalovce  27:26 
Vo vyrovnanom zápase zvíťazila Šaľa a obhájil vzácnu trofej v poradí tretíkrát a v posledných 11-tich 
rokoch ôsmy krát. 
      Slovesnký pohár 
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   WHIL- ročník 2005-2006 
Po veľkom úspechu dosiahnutom v ročníku 2004-2005, vstupuje šaliansky hádzanársky klub do nového 
ročníka s výraznými zmenami. 
Prezident klubu: Ing. Ján Hudák- po desiatich rokoch z funkcie odstúpil a  
             Íng. Karol Ember- prevzal prezidentskú štafetu 
Post trénera po dvoch rokoch  prevzala od Štefana Kelemena  
    Darina Braunová 
Funkciu tajomníka prevzal od Ladislava Sekerésa 
   Ladislav Kovács, ktorý predtým pôsobil vo funkcii 26 rokov 
 
Zmeny v hráčskom kádri 
odchádzjú: Dubajová (Dánsko); Hrabovská(Nemecko); Harišová; Calfíková; Stupavičová (Maď.); 
prichádzajú: Kodayová, Vlčková; Antalová; Kútna; Varadyová; Plepová; Csalavaová; 
Ročník 2005-2006 začal 10.septembra 2005 a I. časť ročníka skončila 10.kolom 17.decembra 2005. 
Účastníci: Slovan Duslo Šaľa, B. Bystrica, Michalovce, Veselí n/Morave, Bánovce, Slávia Praha, Štart 
Bratislava, Partizánske, Olomouc, Zlín, Bohunice, Písek; 
Tabuľka jesennej časti WHIL 
1.miesto Iuventa Michalovce 10 9 0 1 312:229   18bodov 
2.B.Bystrica,3.Veselí n/M 
4.miesto Slovan Duslo Šaľa 10 7 2 1 329:214    16bodov 
Druhá časť súťaže bude pokračovať začiatkom januára 2006 priebežne so zápasmi EHF 
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 Atletika 2005 
 
Atletický oddiel: TJ Slovan Duslo Šaľa, stredisko SOUCH Šaľa 
Predseda oddielu: František Tóth  Tréner: Róbert Mittermayer 
Halové Majstrovstvá Slovenska 



Miesto: Bratislava- hala Elán  Termín: marec 2005 
Účasť: Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa 
Kategória  a) muži: Marián Miklos 
      skok do diaľky 687cm-4m,trojskok  14,61m-4.m-os.rekord 
      b)juniori: Marián Miklos- vzhľadom na vek a výkony hodnotený v kat. juniorov- skok  
    687cm-1.miesto-Majster Slovenska, trojskok 14,61m-2.m. 
       c)dorastenci:V eronika Filipová- vrh guľou 3kg 10,77m -12.miesto 
          d)staršie žiačky: Timea Stanková- beh 300m-46,39 s-8.miesto 
Športové výkony Mariána Miklosa na Majstrovstvách Slovenska   
    a)juniorov v B. Bystrici 
       diaľka 717cm - 2.m.-os.r.,trojskok 15,05m-1.m.-os.r.Majster SR 
   dospelých v Košiciach 
       diaľka 684 cm-5.m. trojskok 14,50m-2.m. strieborná medaila 
Memorial zakladateľov atletiky Milana Melicherčíka a Jána Mutkoviča. 
Miesto : SOUCH Šaľa                Termín: záver šk. r. 2004-2005 
Organizátor. AO TJ Slovan Duslo Šaľa 
        Športové disciplíny masového charakteru prebiehali počas dvoch dní za účasti viac ako 200 
mladých športovcov, žiakov škôl a boli peknou spomienkou na zakladateľov atletiky- stredoškolských 
učiteľov. 
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   Strelecké súťaže 
Krajské majstrovstvá v streľbe- guľové zbrane 
Miesto: strelnica SK Šaľa      termín:11.septembra 2005 
Účasť: 20streleckých oddielov 100 pretekárov, 
Výsledky športového streleckého klubu (ŠSK) Šaľa : 
7 zlatých,  8strieborných, 2 bronzové medaily 
-najúspešnejší oddiel kraja 
Najúspešnejší strelci: F. Liptai st. 2x1.m., J. Špendla 1x2m., F. Poszonyi 1.m.2m., ER. Varga 2.m. 
M. Poszonyiová 1.m. 2.m., S. Bergendiová 1.m. 2.m., I. Miklás 1.m., A. Žila 2.m., R.Pospiš2x3.m. 
Cena predsedu Krajského streleckého zväzu v Nitre(KSZ) 
Miesto: strelnica SK Šaľa Termín:18.septembra 2005 
Účasť:40pretekárov-reprezentantov Slovenska, strelci ŠSK Šaľa 
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa: E. Kováč 1.m, F. Liptai 3.m., I. Martiška 2.m., R. Varga 3.m., F. Poszonyi 
3.m., G Križanová 2.m., 
Strelecká liga Memorial Petra Kromera 
Miesto :strelnica SK Šaľa   Termín 26.novembra 2005 
Účasť:19steleckých oddielov,150 strelcov 
Disciplíny: vzduchová puška (VZP),vzduchová pištoľ(VZPI) 
Najúspešnejší klub: ŠSK Bratislava- dospelí, ŠSK- dorast 
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa: František Poszonyi- VZP 6 -kadet-1.miesto,Ríobert Varga- VZP 60-3.m.-
kadet 
Tomáš Bednár- VZP 40-kadet - 2.miesto, Milan Mandák- VZP 40-kadet- 2.miesto 
Henrieta Poszonyiová- VZP 40-dorast-3.miesto 
Jana Miklášová- VZPI 60-kadetka-2.miesto 
   VZPI 40-ženy-3.miesto 
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   Plavecké úspechy 
   Majstrovstvá Slovenska(MS)v plávaní žiakov ŽŠ a SŠ 
Miesto: Poprad Termín :marec 2005 
Účasť: Maroš Horváth a Martina Ďurčeková- Šaľania- gymnázium Nitra 
Výsledky: Maroš Horvárth 400m v.s.-1.m, Majster Slovenska, 100m prsia - 2.m. 
     Martina Ďurčeková, 100m, motýlik- 3.m., 200m polohový pretek- 3.m. 



Majstrovstvá Slovenska- juniori/seniori 
Miesto: Bratislava- Pasienky Termín: júl 2005 
Výsledky: Maroš Horváth 1500m v.s. -1.m., 800m v.s.-3.m., 1500m v.s. seniori-2.m. 
Martina Ďurčeková 100m motýlik -5.m., 200m motýlik -3.m. 
Mladí športovci získali základy plávania v Šali pod vedením trénera Ondreja Chatrnúcha. 
Marošov cieľ- reprezentácia Slovenska 
Majstrovstvá Slovenska v krátkom bazéne 
Miesto. Trenčín Termín:16.-18.decembra 2005 
Učasť: Maroš Horváth, Ľubomír Grznár, celá slovenská plavecká špička 
Kategória: juniori 
Maroš Horváth 1500m voľný spôsob(vs)  1.miesto 
Ľubomír Grznár  200m prsia   1.miesto 
             : seniori 
Maroš Horváth  1500 voľný spôsob    2.miesto 
Ľubomír Grznár   100m prsia   3.miesto 
Mladí športovci sa vďaka výkovom zaradili do juniorskej reprezentácie Slovenskej republiky. 
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   Plutvové plávanie 
A)KP Anfora- Majtrovstvá Slovenskej republiky 
Miesto: Bratislava- Pasienky     Termín:4.-5.júna 2005 
Účasť: Erika Urbánová; Simona Benešová; Daniel Hlavatý; Rastislav Urbán- športovci 
Roman Sliška- tréner; Csaba Urbán- vedúci 
Kategória E : a) plutvové plávanie (PP) 
   Erika  Urbánová 50mPP-1.m.;200mPP-2.miesto(m.) 
   Daniel Hlavatý 100mPP-3.m. 
           b)rýchlostné plávanie(RP) 
   Erika Urbánová 15m RP-1.miesto 0:6,32s-Majsterka Slovenska 2005 
     D: a)plutvové plávanie 
   Simona Benešová 200mPP-2.m.;800mPP-2.miesto. 
B)Klub športového plutvového plávania- TRITÓN Šaľa 
 V klube pracuje 8 trénerov,67 detí, ktoré získali v Lige mládeže 2005 celkom 99 medailí. Klub ukončil 
sezónu 2005 veľmi úspešne 
Účasť klubu na ďalších podujatiach: 
 a)Majstrovstvá Slovenska a Rakúska    b)Svetový pohár v Slovinsku a v Maďarsku 
Na všetkých pretekoch športovci vyplávali medailové umiestnenia a zo Svetového pohára   Patrik Šťasný; 
Martin Mika; Orszolyn Bondor; Barbora Pohlová priviezli 5medailí 
Patrik Sčasný si vybojoval účasť  na Majstrovstvách sveta  juniorov, kde štartoval:400m PP-15.m.(z29); 
1500- 10.m. 800m- 14.m.- PP; 200m PP- 11.miesto 
  štafeta  4x200mPP-8.miesto 
Patrikove výkony boli odmenou pre trénerov a úspechom pre materský oddiel, mesto Šaľa i pre 
Slovensko. 
Na Majstrovstvách sveta štartovala za KŠP NEPTÚN Bratislava šalianska plavkyňa Nikola 
Marinčáková v disciplíne 
  1500m PP-6.miesto s časom ktorý predstavoval nový   slovenský rekord! 
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 Futsal II. liga- západ 
V ročníku 2004/2005  bolo zaregistrovaných 10družstiev. Po vylúčení Zelenča 9duržstiev. Ročník bol 
ukončený 7.mája 2005.Naši futsalisti obsadili pekné piate miesto 
  5.miesto  Victory Šaľa 18 7 5 6 88:68 26 bodov 
Ročník 2005/2006 otvorili jesennou časťou 16.-17.septembra 2005.Po troch kolách zo súťaže odstúpilo 
Santiago Trnava, takže od  štvrtého kola pokračovalo v súťaži 11 družstiev až do 17.decembra 2005, kedy 
jesenná časť 13.-tym kolom ukončili. 



 5.miesto Victory Trade Šaľa 13 6 2 5 66:37 20 bodov. 
Súťaž pokračuje od 6.-7.januára 2006. 
 Kolky- muži I. liga- ročník 2004/2005 12 družstiev 
Tabuľka 4.miesto Šaľa A 22 14 0 8 30:62  28bodov 
Družstvá Šaľa B a Šaľa C hrali v III. kolkárskej lige 7 družstiev obsadili 3. a 10.miesto. 
Tabuľka   III. miesto Šaľa B 18 14 0 4 16:05 28 bodov 
    X. miesto Šaľa C  18 5  0 13 14:98 10 bodov 
 Volejbal- muži II. liga ročník 2004/2005 9 družstiev 
Konečná tabuľka z druhého apríla 2005 
 2. miesto Šaľa  32 24 8 80:39 56 bodov  
2. Nové mesto- 59; 3. Komárno; 4. V. Horovce; 5 .Komjatice; 6. Tlmače 7. Piešťany 8. Vráble; 9. Komárno 
jun. 
Ročník 2005/2006- 8družstiev odohralo v jesennej časti 14 zápasov- kôl. 
Tabuľka       1.miesto Šaľa 14 14 0 42:6 28 bodov. 
Súťaž pokračuje 5.februára 2006. 
 Hokej- II. liga- ročník 2004/2005 8 družstiev 
Konečná tabuľka z 20.februára 2005. 
 8.miesto HK Šaľa 14 3 0 11 54:90 6 bodov 
1. N Zámky; 2.miesto Žiar n/Hronom; 3.Z.Moravce 4.Nitra B; 5.Partizánaske; 6.Levice; 7.Prievidza B; 
Ročník  2005/2006- 8 družstiev. Naše družstvo odohralo v I. časti súťaže 7 zápasov. 
Tabuľka 6. miesto HK Šaľa  730421:45 6 bodov. 
Súťaž pokračuje 7. januára 2006. 
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 Voltíž a parkúr 
Prvomájový parkúr 
V rámci prvomájových osláv sa otvorili brány areálu šalianskeho OÚ poľnohospodárskeho (SOUP) v Šli a 
zástupy ľudí predovšetkým detí a ich rodičov  sa kochali kráse ušľachtilých koní. Po prehliadke sa 
zhromaždili v športovej časti areálu ,aby si z pretekov na parkúre,kde súťažili žiaci škôl s Čiech,Ma´darska 
a Slovenska (Šaľa)odniesli krásne zážitky. Na parkúre súťažilo 80 športovcov. 
V májových dňoch športovci TJ Slávia SOUP Šaľa absolvovali: 
a)Dostihové dni v Šuranoch, za účasti družstiev z Čiech, Nemecka a Slovenska. 
V rovinnom dostihu trojročných a starších koní na trati dĺžky 1700metrov si najlepšie viedol kôň Dar, 
jazdkyňa Zuzana Magdinová, tréner Jozef Rozsival, stajňa SOUP Šaľa- mimoriadne prekvapivý krásny 
úspech 
b)Kvalifikačné preteky na svetový pohár a nominačné preteky na Majstrovstvá Európy. 
Miesto: Telčce pri Brne, účasť 8.štátov Európy, disciplína- VOLTÍŹ. 
Výsledky:7.členné družstvo voltižérov SOUP Šaľa, kôň Flasch, 
    Trénerka Jana Majdlenová -obsadili 2.miesto 
c)Medzištátne dostihové trojstretnutie žiakov odborných učilíšť. 
Miesto. Bratislava 22.mája 2005 družstvá z Nemecka, Česka, Slovenska- SOUP Šaľa 
Disciplíny a: Rovinný pretek na 1200 m - ,,Cena predsedu NSK". 
Výsledky: Slovensko (Šaľa) 3.- 4.miesto - Ján Kuchárik a Lukáš Matuský. 
     b: Rovinný pretek na 200m ,,SOUP Šaľa" 
        Slovensko - 1.m.Lukáš Matuský;3.m. Ján Kuchárik 
Hodnotenie štátov  1.miesto Slovensko- tréner Jozef Rozsival 
     2.mesto  Česko 3.miesto Nemecko 
Medzinárodné voltížne preteky- XV. ročník -nominačné preteky na ME. 
Miesto: SOUP Šaľa  3.-5.jún 2005 8 krajín- sedem družstiev- 60 jednotlivcov juniori seniori- jednotlivci a 
skupiny. 
Výsledky: TJ Slovan SOUP Šaľa si vybojovala účasť na ME v Taliansku. 
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 Majstrovstvá Európy- voltížne jazdenie 



Miesto: Taliansko- Brezsci 
Termín: 6.august 2005 
Účasť: 11 nominovaných družstiev Európy vrátane TJ Slávia SOUP Šaľa 
Výsledky: družstvo Slávia malo výborný začiatok, keď úvodnú povinnú zostavu zvládlo bezchybne a 
obsadili v nej 3.miesto za Rakúskom a Nemeckom, ale pred výborným Švajčiarskom. Finálovú jazdu 
zacvičili precízne, čo ocenili i rozhodcovia pridelením 7,648 bodu, čím predstihli Nemecko o 8 tisícin bodu. 
Keďže Rakúsko nezískalo patričné bodové ohodnotenie bodový zisk znamenal prvý historický titul Slávie. 
 Majstri Európy v jazdeckom športe! 
 O triumf šalianskeho slovenského voltížneho športu na ME sa pričinili: 
športovci: Radoslav Psota, Alexandra Vábrová, Dušan Barci, Adrián Tóth, Silvia Ižmanová, Tomáš Sátor, 
Lucia Vlasáková. 
Trénerská lonžérka, predsedníčka slovenskej voltížnej komisie:  Jana Majdlenová. 
Kôň: 12-ročný Flasch 
Celému kolektívu patrí vďaka a vysoké uznanie! 
 Majstrovstvá Slovenska vo voltrížnom jazdení 
Miesto: Nirta- Kynek- 17.-18.októbra 2005 - 10 klubov zo Slovenska,1 z Čiech. 
Umiestnenie: a) A- družstvá- hlavná súťaž 
   družstvo Slávia SOUP Šaľa Majstri Slovenska 2005 
športovci, trénerka, kôň- zostava ako na Majstrovstvách Európy. 
           b)muži: Tomáš Sátor, lonžérka- J. Majdlenová, kôň Flasch- Šaľa 
     Majster Slovenska 
     Adrián Tóth, lonžér- R. Psota, kôň Barón-2.miesto-Šaľa 
            B- ženy: Jana Pejčicová, lonžérka Jana Majdlenová, kôň Vilám 2.miesto 
     Silvia Ižmanová      3.miesto 
Najlepší kôň: Flasch zo Slávie SOUP Šaľa 
Po úspechoch čaká voltižérov súťažná prestávka a potom príprava na sezónu 2006. 
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    Rôzne športové akcie 
Halový futbal v mestskej športovej hale získava popularitu.29.januára 2005 sa uskutočnil 10.ročník 
novoročného turnaja o Putovný pohár firmy Polyservis .Na turnaji sa zúčastnilo 10 družstiev zo Šale-
6,Nitry-2,Bratislavy-1,Topolčian-1.Turnaj sa konal pod záštitou mesta Šaľa. Pekné výkony ocenil primátor 
mesta Ing. Tibor Baran a riaditeľ turnaja Ing. Dušan Kukla. 
Majstrovstvá Slovenska vo všestrannom viacboji družstiev a jednotlivcov sa konali v apríli v Novom 
meste n /Váhom. Medzi 15.účastníkmi stredných škôl z celého Slovenska nechýbal študent z gymnázia 
Šaľa. súťažilo sa v disciplínach: plávanie ,beh 100m,skok z miesta, hod granátom, streľba. 
Umiestnenie: družstvo dievčat -1.miesto, družstvo chlapcov-1.m. 
Lenka Tomaškovičová-1.m. ,Marián Miklos-2.m. 
Vedúci: Mgr. Milana Egriová, Mgr. Vladimír Takács. 
Večanská pláž bola otvorená a sprístupnená počas posledného júnového víkendu 05 na ľavom brehu 
Váhu a preto dostala neoficiálny názov ,,Večianska": 
Na pláži bol otvorený bufet, hygienické zariadenia, namontované odpadové koše, upravený pieskový 
terén na plážový volejbal, hry detí v piesku a vo vode. 
Žonglérske kráľovstvo sídli už tri roky v Centre voľného času v Šali a má formu detského žonglérskeho 
oddielu, ktorý vedie tréner Alex Belovič. Deti učí šikovnosti pri žonglovaní s loptičkami, kruhmi, kuželmi, 
fakľami a podobne. Jazdia  na jednokolkách, lúštia hlavolamy. Prezentujú sa predstaveniami. 
Športom proti rakovine ,bol názov športového popoludnia usporiadaného mestom Šaľa, komisiou 
športu, korčuliarskym klubom a bežeckým spolkom v rámci európskeho týždňa mobility- dňa 
17.septembra 2005. 
Súťažné disciplíny: kolieskové korčule, beh na 10,5 km, červený zahrali si kolky.22.septembra 2005 
základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Šali usporiadala pre svojich členov 
šalianskej kolkárni- kolkový turnaj. Do krásnej športovej akcie sa zapojilo 23 členov organizácie. Únia 
hodlá rozvíjať činnosť a aktivity svojich členov i v budúcnosti. 
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 Taek won- do- IX. Majstrovstvá Slovenska  v disciplínach športového bojového umenia sa 
uskutočnili v novembri 05 v športovej hale v Badíne pri Banskej Bystrici. Šaliansky klub reprezentovalo 11 
mladých športovcov- žiakov škôl. 
tréner :Ing. Karol Molnár- IV.DAN 
Výsledky: športovci získali 6x1.miesto,3x.2.miesto,4x3.miesto. 
v klubovej súťaži boli vyhodnotený ako tretí. 
 Memoriál Ing. Štefana Ondruša sa uskutočnil  v závere roka 05 v mestskej športovej hale Šaľa. 
Memoriál  v halovom futbale na, ktorom štartovali amatérske družstvá firiem- Duslo, Procs, Techagra, 
FEG- Karma, mal výbornú športovú i spoločenskú úroveň. 
 Hubertova jazda sa už po 30-krát organizovala na SOUP Šaľa, ako záver športovej sezóny 05. 
,,Líšku" hľadalo 28 jazdcov tretieho ročníka, ktorí zdolávali na koni rôzne prekážky, aby našli ukrytú líšku. 
Víťaz Peter Šavel sa stal držiteľom putovného pohára primátora mesta Šale. 
Zelenou stužkou- symbolom najkrajšieho koňa a jazdca bola ocenená Dominika Grigláková. 
 Šaliansky kajakári Ladislav Belovič (22 rokov) a Tomáš Martinek (22rokov)reprezentanti Slovenska 
v rýchlostnej kanoistike pôsobia v súčasnosti v Dukle Trenčín. S Erikom Noskovičom a Jurajom Liptákom 
tvoria štvorkajak K4 v kategórii do 22 rokov, disciplíny K4- 200m am K4-500m. 
Preteky 2005: a)Majstrovstvá Európy seniorov v Poznani.K4-200m-6.miesto-postup na  
                    b)Majstrovstvá sveta v Záhrebe  
Rozjazdy- 2.miesto, semifinále -1.miesto, finále -5.miesto. 
Od októbra sa pripravujú  na novú sezónu. Ich cieľom- olympiáda 2008 v Číne. 
Ľutujú .že sú poslední Šaľania v tejto vodáckej disciplíne, pričom podľa ich lov Šaľa má ,,najlepšiu vodu!" 
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Najúspešnejší športovci mesta Šaľa za rok 2004 
Slávnostný akt vyhlásenia najúspešnejších športovcov sa uskutočnil 17.februára 2005 v DK Šaľa. 
Akt bol malým ocenením tých, ktorí obetovali svoj voľný čas na propagáciu a realizáciu športovej činnosti 
,ktorou prinášali radosť a potešenie nielen sebe, ale aj všetkým priaznivcom a milovníkom športu. 
Všetkým patrí vďaka za dosiahnuté úspechy a za šírenie dobrého mena mesta Šaľa prostredníctvom 
športu. 
KATEGÓRIA  DISCIPLÍNA/KLUB   MENO 
MLÁDEŹ        FUTBAL/HOKEJ    FILIP BÚSCH,MONIKA TÓTHOVÁ- žen. fut./ Marek Haladík 
            STREĹBA            Milan Mandák, Richard Berrgendi, Silvia Bergendiová 
           PLUT:PLÁVANIE   Patrik Sčasný, Martin Mika, Simona Benšová 
           PLÁVANIE        Michaela Holá, Michal Gála 
           HÁDZANÁ/      Moika Vančová, 
            ATLETIKA       Marián Mikloš 
JEDNOTLIVCI FUTBAL/              Igor Kertéz,J ana Hanzelová 
            HÁDZANÁ           Dagmar Stupavičová 
             STREĽBA/          Tomáš Martiška, Alexander Magyar 
            KOLKY/RYBOLOV Igor Ďuriš, Juraj Nemček, Miroslav Janek 
            JAZDECTVO/        Zuzana Magdinová, Ing. Radoslav Psota, l. Majdlen 
            KYNOLÓGIA      E.Okruhlica 
KOLEKTÍVY    POTÁPAĆSTVO   Klub ANFORA. klub TRITÓN 
            KARATE 
                HOKEJ/STEĹBA   Mladší žiaci- II. liga/ZŠ Pionierska- dievčatá 
            FUTBAL/HÁDZANÁ FK II. liga- muži/HK staršie dorastenky 
FUNKCIONÁRI 
     A  FUTBAL/              Štefan Ürge- masér 
TRÉNERI  LIGA MLÁDEŽE     Štefan Mika- tréner, Mgr. 
   STRELCI/      František Liptai, Roman Sliška- tréner, Štefan Klemen- tr., 
   POTÁPAČI/     K. Ember- viceprez., Ž. Čemanová- tr. 
                  HÁDZANÁ 
OCENENIE  FUTBAL/              Ladislav Putyera- hráč, tréner, funkcionár 
IN MEMORIAM HÁDZANÁ           Ján Vicena- tréner, funkcionár, medzinárodný rozhodca 



 
V rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja boli ocenení šaliansky športovci: hádzanárky Dusla Šaľa, 
juniori streleckého klubu, Peter Alföldi- streľba, Ladislav Majdlen- voltíž, Lenka Zvalová- modelárstvo, 
Alexander Magyar- tréner karate, Andre Gažík- dlhoročný funkcionár TJ. 
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 Novostavby ,prevádzky a zariadenia 
Doprava a cestná sieť mesta  
Dlhoročný problém cestnej dopravy  na ulici Štúrovej a Kráľovskej sa intenzívne  začal riešiť 22.februára 
2005 na verejnom zhromaždení občanov. Po mnohých ďalších  rokovaniach a návrhoch orgány mesta, 
slovenská správa ciest a obyvatelia dotknutých ulíc dospeli k dohode a k riešeniu, ktoré zmierni následky 
poškodzovania cesty a rodinných domov kamiónovou, nákladnou  i osobnou dopravou. Po Štúrovej ulici 
prechádzalo denne  okolo 20 000 áut rôzneho typu a tonáže. Doprava bola do 13.júna 2005 doriešená  s 
jednosmernením ciest -Štúrova smerom na Galantu a Kráľovská smerom od Galanty. Riešenie je 
dočasná do vybudovania cestného obchvatu mesta, ktorý j podľa vyjadrenia ministra dopravy pôšt a 
telekomunikácií zahrnutý v plánoch ministerstva s termínom roku 2010.Minister Pavol Prokopovič si 
uvažované trasy obchvatu prehliadol počas návštevy mesta v októbri 05.Štúrova ulica Kráľovská ulica boli 
15.decembra 2005 prepojené novou tzv. obslužnou komunikáciou, ktorá vedie súbežne s hlavnou 
ulicou, bude slúžiť na zásobovanie objektov na Hlavnej ulici so zadnej strany, odbremenenie Hlavnej ulice 
pre perspektívne dobudovanie pešej zóny. Stavba ,ktorú začali realizovať 3.augusta 2005 má 
vybudované všetky inžinierske siete. Náklady  na vybudovanie diela činili 24 miliónov 80 tisíc Sk, ktoré 
mesto získalo z úverových zdrojov 
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 Zberový dvor 
Problém divokých skládok  a zlepšenie životného prostredia rieši od 14.marca 2005 Zberový dvor, 
zriadený  v Šali- Veči ulica Fraňa Kráľa. Do výstavby a prípravy dvora bolo investovaných 2 milióny korún. 
V zberom dvore môžu občania bezplatne odovzdávať opotrebované pneumatiky, kovový odpad, staré 
elektrické spotrebiče, starú elektroniku, sklo, drevený odpad, plasty, oleje a tuky. Správca firmy pre zber 
odpadu SYKO, pán Gabriel Sýkora si dáva za cieľ vyseparovať 20% odpadu a 80% recyklovať. Činnosť 
Zberového dvora sa riadi VZM č.2/2004 o nakladaní s komunálnym a drobným odpadom zo stavieb 
vychádzajúcim zo zákona NR SR č.223/2001 Z.z. 
 Osobnou loďou po Váhu 
Rekreačná osobná loď WAG Miroslava Majera zo Šale, dopravená na Váh v auguste 2004 otvorila  v 
apríli 2005 pravidelnú rekreačnú plavbu na dvoch trasách: I. trasa     Šaľa- Kráľová n/Váhom a späť-
80minút 
               II. trasa      Šaľa -Selice- vodné dielo a 
späť-150minút 
Miroslavovi Majerovi sa splnil detský námornícky sen. V rokoch : 1967-1971 študoval v Dečíne na 
námorníckej strednej škole. 
                       1976-1979 absolvoval kapitánsky kurz a 
kapitánske skúšky. Plavil sa po Dunaji na lodiach Komárno a Gemer, ako kapitán III:., II., I., triedy ako aj 
po riekach západnej Európy. V  roku 2000ukotvil na Váhu pristávací pontón MV-P1 a v roku 2004 loď 
WAG, ktorá po sezóne 2005 zimuje na priehradnom múre Kráľová. 
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 Očná ambulancia 
Novú neštátnu očnú ambulanciu otvoril v apríli 2005 bývalí primár očného oddelenia galantskej nemocnice 
. 
MUDr. Ivan Brandsdorfer, oftalmológ. 
Ambulancia sídli v budove psychiatrickej ambulancie Alexia. 
Projekt- Ochrana spodných vôd 
Základný kameň projektu. Systém odpadových vôd v regióne Šaľa bol slávnostne položený 26.apríla 



2005 v parku pred MsÚ Šaľa. Aktu sa zúčastnil minister ŽP László Miklóš, minister VaRRR László 
Gyurovský, predseda MSK  Milan Belica, primátor mesta Tibor Baran, starostovia obcí Kráľová n/Váhom, 
Tešedíkovo, Žihárec, Dlhá n/Váhom, Močenok, Horná Kráľová a zástupcovia firiem, ktoré budú projekt 
realizovať. Ide o vybudovanie kanalizačného systému, ktorý zahŕňa menované obce a Šalu s čističkami 
odpadových vôd ČOV Šaľa a ČOV Šaľa- Veča. 
Celkove sa:- vybuduje 68 km kanalizačných sietí 
       -zrekonštruuje 3 km súčasnej kanalizácie    
      -vybuduje 49 nových prečerpávacích staníc  
     -rozšíria obidve čističky odpadových vôd 
Finančné prostriedky vo výške 850 miliónov Sk poskytol fond Európskej Únie IJPA. Priebeh prác je 
rozvrhnutý na roky 2005-2006-2007.Termín ukončenia výstavby systému je plánovaný na  marec- apríl 
2007. 
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 Regionálne turistické  a informačné centrum 
 
Cestovná agentúra Z-TRAVEL sa 1.januára 2005 transformovala  na spoločnosť s ručením obmedzeným. 
Nový majiteľ a konateľ spoločnosti: Erich Frohlich z Viedne, ekonóm ,cestovateľ 
Konateľka: Gabriela Alföldiová r. Szabová, rodáčka zo Šale, ktorá ako jediná Slovenka je oficiálnou 
sprievodkyňou v sídle  Habsburgovcov Schönbrunne a prírodovedeckom múzeu vo Viedni. 
Vedúca: Zuzana Bittová, bývalá majiteľka CKZ-TRAVEL. 
Referentka: Veronika Dudášková. 
Cestovná agentúra v spolupráci s MsÚ v Šali zriadila vo svojich priestoroch Regionálne turistické 
informačné centrum, ktoré bude slúžiť n rozvoj turistického ruchu v našom regióne. 
Akcie: 20.2.2005 prehliadka mesta, jeho história 
    zájazdy do Viedne, návšteva múzeí 
    celoročná ponuka a zabezpečovanie rekreácií a dovoleniek doma i  v zahraničí 
 Predajňa Jána Pavla II. 
Sortiment: Duchovná literatúra ,predmety a symboly pre kresťanské rodiny. 
Majiteľka: Vincenzia Kelemenová, ulica Hlavná. 
Otvorenie: slávnostné otvorenie predajne začiatkom júla 2005 bolo spojné s požehnaním a vysvätením, 
ktoré uskutočnil dekan farnosti Andrej Šotník. 
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      Zdravotníctvo 
   Nemocnica Šaľa v prenájme 
Dňa 29.marca 2005 zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 45.rokovaní odsúhlasilo 
prenájom NsP Šaľa a NsP Komárno neziskovej organizácii Nemocnica Komárno n.o. Dôvod -zlé 
hospodárske výsledky a zadĺženosť nemocníc. Rozhodnutie o prenájme našej nemocnice vyvolalo búrku 
nevôle a nesúhlasu.Spisovali sa petície (13000 podpisov),písali sa protestné listy a články. Problematiku 
riešila 12.apríla 2005 Mestská rada Šaľa a 22. apríla 2005 Mestské zastupiteľstvo Šaľa na, ktoré bola 
prizvaná riaditeľka NsP Šaľa MUDr. Mária Jarošová, riaditeľ n.o. Nemocnica Komárno, Ing. Alexander 
Tirinda a predseda NSK Milan Belica. 
Po diskusii a stanoviskách  kompetentných zástupcov MsZ odsúhlasila založenie neziskovej organizácie 
Nemocnica Šaľa n.o. 
Projekt organizácie bol predložený 16.mája 2005 na zastupiteľstvo NSK. Starostovia obcí okresu Šaľa a 
primátor mesta Šaľa predložili NSK výzvu za zrušenie uznesenia o prenájme nemocnice Šaľa Nemocnici 
Komárno n. o. a následného prijatia  uznesenia o jej prenájme neziskovej organizácii  Nemocnica Šaľa 
n.o. Uznesenie podpísalo z 12 starostov len 7  a primátor mesta Šaľa. Ani petícia, ani výzvy a stanoviská 
nezmenili rozhodnutie poslancov NSK a za prenájom  opätovne hlasovali najmä poslanci  Strany 
maďarskej  koalície, ktorá má v parlamente väčšinu. Nezisková organizácia Nemocnica Komárno n.o. 
prevzala do prenájmu NsP Šaľa a NsP Komárno  1.júla 2005. Riaditeľku NsP Šaľa Máriu Jarošovú, ktorá 
pôsobila vo funkcii  od roku  
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1998 , 1.októbra 2005  nahradil nový riaditeľ 40-ročný ekonóm rodák z Dlhej  n/ Váhom Ing. Alexander 
Tirinda. NsP Šaľa dostala i nový názov- Forlife, n.o. so sídlom v Komárne pracovisko Šaľa. 
Úlohy a ciele nového riaditeľa: 
         -dosiahnuť ciele vyvážené hospodárenie -rok 2006 
         -získanie financií z Európskych fondov na informačný    
       systém na 10 mil. 
         -doplnenie prístrojového vybavenia a zariadenia     
      kuchyne 
         -ustálenie počtu  zamestnancov na 335 
         -do stavu zamestnancov organizácia neprevzala  53    
      zamestnancov administratívy údržby. 
  Dar nemocnici 
Rakúska nadácia  Biely orol venovala šalianskej nemocnici Forlife, n.o. špeciálny zdravotnícky materiál- 
obväzy, injekčné striekačky, sety na infúzie. Materiál od prezidenta nadácie Alfréda  Neubauera prevzal v 
októbri riaditeľ nemocnice Alexander Tirinda. Biely orol je nadácia, ktorá  pomáha nemocniciam, školám a 
sociálne slabším občanom. Ich symbolom  je biely orol - ochranca, modrý kríž- ako symbol viery v Krista  
a biely plášť- ako symbol čistoty tela a duše. 
  Vďaka darcom krvi za ich šľachetný čin  
Pravidelne, každý mesiac prichádza do šalianskej nemocnice mobilná  odberová jednotka  z Národnej 
transfúznej služby v Nových Zámkoch. Je potešiteľné že na každý odber  príde v priemere 70-
90darcov.Všetkým darcom patrí za tento krásny ľudský čin úcta a vďaka. Veď, kto daruje krv, daruje život! 
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   Láska v nás 
Občianske združenie Láska v nás Šaľa, je členom OZ Fórum Života, ktorého cieľom je budovať 
spoločnosť, ktorá rešpektuje život vo všetkých formách od počatia až po prirodzenú smrť. Toto združenie 
vyhlásilo 25.marec za Deň počatého dieťaťa. 
Aj naše OZ Láska v nás sa zapojilo  už do  5.ročníka celoslovenskej kampane na ochranu počatého života 
rozdávaním bielych stužiek, svätou omšou, prípravou mladých na manželstvo ,radami a pomocou matkám  
i otcom pomáhajú prijať každé počaté dieťa . 
Mamy mamám  
3.októbra 2005 otvorili v priestoroch materskej školy Družstevná ulica Šaľa Materské centrum- Mamy 
mamám. 
Je to miesto pre maminky na materskej dovolenke i budúce mamičky, kde nájdu rozptýlenie, relaxáciu, 
poučenie odborné i priateľské rady. 
 Hliadky mladých zdravotníkov 
Dňa 17.mája 2005 sa konalo v priestoroch   ZŠ Krátka Šaľa Okresné kolo súťaže Hliadok mladých 
zdravotníkov SČK (slovenský červený kríž). 
Účasť:8 základných škôl okresu Šaľa 
Kategórie :   žiaci I. stupňa  4 hliadky 
         žiaci II. stupňa  8 hliadok 
Úlohy: poznatky o červenom kríži a liečivých rastlinách  
  poskytovanie prvej pomoci. 
 
str.710 
 
Výsledky: I. stupeň    1.miesto ZŠ J. Murgaša,s ídlo Váh Šaľa 
         2.m.     ZŠ Diakovce 
         3.m.     ZŠ Neded 
     II. stupeň    1.miesto ZŠ Krátka Šaľa-1.skupina  
          2.m.     ZŠ Krátka 2.skupina 
          3.m.      ZŠ s .VJM Tešedkovo 
  Červený kríž v Šali 



V máji 2005 sa konal Územný snem delegátov okresov Šaľa a Galanta a hodnotil činnosť miestnych 
spolkov Slovenského Červeného kríža (SČK)- 
Do územnej rady SČK za mesto Šaľa boli zvolený 
 Mudr.  Helena Barčáková; Veronika Kružliová 
 RSDr. Ľubor Gáal; Pavlína Ferancová a Júlia Smatanová 
Aktivity  : odber krvi; merania hladiny cukru, krvného tlaku, prednášky, cvičenia, ošetrovanie 
chorých 
Miestny spolok SČK vysoko ocenil  dlhoročnú aktívnu prácu v SČK  zakladateľa šalianskej nemocnice 
  MUDr. Karola Bittera, CSc., ktorý sa dožil významného životného jubilea 70 rokov. 
Jubilant je členom ČK od roku 1946.25 rokov  bol predsedom OV SČK ,organizátorom odberov krvi, 
súťaží ČK, prednášok ,besied a činnosti spolkov ČK. 
Podieľal sa na zriadení nemocnice s poliklinikou, kde od otvorenie roku 1966 pôsobil vo funkcii riaditeľa. 
Do roku 1996,30 rokov pracoval na Rádiodiagnostickom oddelení v NsP Šaľa, ako primár. Tejto profesii 
sa venuje i v súčasnosti v zdravotnom stredisku Dusla Šaľa a v Ústave TBC v Nitre.Za dlhoročnú obetavú 
prácu a za činnosť v SČK mu bola  udelená ,,Cena mesta Šaľa", ktorú z rúk primátora prevzal  
9.decembra 2005. 
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 Rôzne udalosti a aktivity 
Okresný súd 
Okresný súd v Šali bol  k 1. januáru 2005 rozhodnutím vlády Slovenskej republiky zrušený. Zo štyroch 
sudcov prešli traja na OS v Galante, jeden do Nitry. Administratívni zamestnanci prešli na OS v Galante. 
Mesto Šaľa s novým právnikom 
Do funkcie Mestského právnika nastúpila 1.februára 2005 Ing. Margita Zeiselová. 
V poslednom období pôsobila ako riaditeľka Správy katastra v Šali. Zameriava sa na civilné a správne 
právo. Jej cieľom je ,aby sa právo a zákonnosti uplatňovali  a realizovali  na prospech mesta, jeho 
pracovníkov a občanov. 
Ples mesta Šaľa 
Do rámca fašiangového obdobia zapadá plesová sezóna. Ples mesta Šaľa 05 bol 13.-tym plesom 
organizovaným samosprávou mesta .Ples otvoril primátor, privítal hostí medzi ,ktorými bol predseda 
Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, Phd. 
Židovský cintorín s novým správcom 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku v Banskej Bystrici poveril Phdr. Rudolfa 
Kuklovského  správcovstvom židovského cintorína v Šali- Veči, ktorý je jedným zo 693 evidovaných 
cintorínov na Slovensku. Dovtedajším správcom bol pán Štefan Čižmárik, ktorý pre pokročilý vek už 
správcovstvo vykonávať nemohol.Za jeho dlhoročnú prácu mu patrí vďaka a uznanie. Nový správca hodlá 
koordinovať spoluprácu medzi mestom Šaľa a zväzom židovských obcí tak, aby táto významná pamiatka 
bola udržiavaná ,aby bola  
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dôstojným pietnym miestom. O cintorín sa budú starať i žiaci ZŠ Jána Hollého, kde pán Kuklovský v 
súčasnosti pôsobí ako riaditeľ.. 
 Slovenský poľovnícky zväz OO Šaľa 
Poľovníci okrem celoročnej starostlivosti o poľnú zver v priebehu roka zorganizovali : 
7.mája 2005 -strelecké preteky o pohár primátora mesta Šaľa  na strelnici PZ   
 Agačáreň Veča 
   - účasť 26 strelcov z 5.okresov 
   -úspešnými strelcami boli i Šaľania Peter Belej  a Silvester Ižman ml. 
21.mája 2005 -Majstrovstvá okresu v streľbe na asfaltové terče 
   -strelnica PZ Agačáreň Veča- 21 poľovníkov v okrese 
21.mája 2005  -IX. ročník okresného kola  o Putovný pohár predsedu okresnej    
 organizácie SPZ  
   -areál poľovníckeho zväzu v Trnovci 
   -účasť  9 poľovníckych združení okresu, ktoré zastupovalo 13    



 trojčlenných detských družstiev 
   -chlapci z družstva KMPP pri PZ Agačáreň Veča obsadili 3.miesto,Matúš   
 Ižman z PZ Agačáreň Veča v súťaži jednotlivcov obsadil 4.miesto. 
   Európsky týždeň mobility (ETM) 
Naše mesto sa v dňoch 19.-23.septembra 2005 pripojilo k stovkám  európskych miest a obcí v rámci 
kampane ETM, ktorej cieľom je ochrana životného prostredia pred jeho znečisťovaním výfukovými plynmi. 
Vrcholom kampane je 22.september -Svetový deň bez áut.Za bezproblémový priebeh ETM sa riaditeľom 
inštitúcií ,školám a občanom  poďakovala Mgr. Klaudia Adamíková, MsÚ šaľa. 
 
str.713 
 
  Voľby do vyšších územných celkov 
V sobotu 26.novembra 2005 sa konali na Slovensku voľby do vyšších územných celkov. V Nitrianskom 
samosprávnom kraji  sa pred voľbami vytvorili koalície strán. 
  I.ĽS HZDS-KDH-SMER-SDKÚ-SNS 
  II.SMK 
  III:HZD-ANO-SF 
Výsledky volieb I. kolo - 26.novembra 2005. 
Oblasť        Oprávnených  Účasť      %  Odovzdané    Počet kandidátov    Zvolení 
            voličov                 platné lístky    na predsedu NSK      poslanci 
             a poslancov 
Nitriansky kraj 572 536  158 476   27.6  154 919         6        272              52 
Okres Šaľa      43 554     33 674                                            20               4* 
Mesto Šaľa                      11 973    
Slovensko                                   18,02      412 
*Gyula Borsányi SMK, Štefan Jancso SMK, František Bodka SMK, Gábor Rusnák SMK. 
 
V prvom kole  predseda NSK zvolený nebol 
Michal Belica získal 64 765 hlasov-42,11% v Šali  26,67% 
László Szigety 40 426 hlasov- 26,28% v Šali 50,07% 
 a postúpili do druhého kola volieb. Druhý kandidát sa kandidatúry vzdal na prospech tretieho kandidáta 
Jána Grešša- získal  20 535 hlasov-13.3 %. 
Druhé kolo predsedu NSK sa konalo 10.decembra 2005. Volebné právo využilo len 92 715 voličov a z 
nich odovzdalo  707 neplatný hlasovací lístok. 
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Za kandidáta  
    Milana Belicu hlasovalo 68 162 voličov  74,08%  
    Jána Grešša  23 846 voličov  25 ,92% 
Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja sa na nastávajúce štvorročné obdobie stal doc Ing. Milan 
Belica, PhD, kandidát ĽS HZDS -KSS-ĽB-ASV-PSNS-ZSNS. 
V šalianskom regióne zo 43 554 voličov volilo 4 018 voličov z toho bolo platných 3 983 hlasov. 
Za Milana Belicu hlasovalo 2310 voličov. 
Za Jána Grešša hlasovalo 1683 voličov. 
 Stretnutie s podnikateľmi 
Koncom novembra 2005 sa predstavitelia mesta stretli  s podnikateľmi a zástupcami firiem regiónov. 
Medzi hosťami  nechýbali zástupcovia NSK  a vtom čase i kandidáti na predsedu NSK.V družnej besede 
sa hovorilo  o vzájomnej spolupráci samosprávy s podnikateľmi vedúcej k obojstrannému prospechu. 
Súpis hydiny 
Oddelenie životného prostredia MsÚ Šaľa obdržalo  25.novemra 2005 žiadosť Regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy v Šli o vykonanie súpisu hydiny na území mesta. 
Súpis sa vykonáva v súvislosti s prípadným  výskytom vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky 
šíriacej sa z Ázie. 
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   Počasie v roku 2005 
V priebehu roka 2005 boli zaznamenané pomerne výrazne zmeny počasia, ktoré sa prejavili vo výkyvoch 
denných teplôt v krátkych čapových úsekoch a rôznych ročných obdobiach. Mierna zima bola počas 
celého januára a decembra 05.Až v posledných dňoch februára a prvých dňoch marca boli zaznamenané 
silnejšie mrazy. V posledných májových a júlových dňoch boli extrémne teploty. Podobné zmeny 
prebiehali aj v zrážkach. minimálne množstvo zrážok bolo v marci a októbri 05 a nadpriemerné zrážky v 
júli a auguste 05,čo negatívne vplývalo na zber a kvalitu obilnín ale pozitívne na kukuricu, cukrovú repu, 
slnečnicu, sóju a siláž. 
 Ročný chod zrážok a teploty 
       meraný na Roľníckom družstve v Šali 
       zemepisná dĺžka         17° 02´ VZD 
             zemepisná šírka           48° 05´ SZŠ   
   nadmorská výška   121 m nad morom 
 
MESIAC    I.   II.    III.  IV.  V.   VI.  VII.   VIII.    IX.   X    XI.  XI. ROK 2005 
ZRÁŹKY  36   35  8     65  26   38  116   164   51     7   87  109   742 mm 
TEPLOTA  0,8 -1,8 2,4 8,5 16,6 17,2 18,8 18,8 17, 11,6 5,6   0,2    °C 
 
Pozoruhodné údaje 
Najvyššia teplota         26.-31.mája    28 až 33°C,29.-30.júla až 36°C 
Najnižšia teplota        28.februára-3.marca-v noci  -11 až -9°C 
Posledné sneženie- jar 05     4.marca 05 
Prvé sneženie- jeseň 05       21.novembra 05   
Extrémne sneženie a víchor 30.decembra 05 
Maximálne zrážky     august a júl 05 
Minimálne zrážky     marec a október 05 
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  Hospodárske výsledky RD Šaľa 
 
VÝMERA PÔDY  ORNÁ   2709ha  KRMOVINY  283ha 
     SADY    7     75 
ZRNOVINY   JAĆMEŃ- ozimný 259ha  1005 t    3,9 t/ha 
          -jarný 411  1861   4,5 
     PŚENICA- mäkká 587  2935   5 
     KUKURICA 525  4200   8 
PLODINY   SLNEĆNICA 120ha  360ton   3t/ha 
     SÓJA   156  456   3 
     CUKROVÁ REPA 510  28000   55 
     KUKURICA siláž 254  16000  
     MIEŚANKY obilné 42 
     LUCERNA 280  
     TRÁVA   3 
HROZNO   STOLOVÁ odroda 2,5  7t   2,8t/ha 
     MUŚKÁTOVÁ odr. 73  242   3,3 
OVOCIE   JABLONE 2000KS  68ton   2,8 t/ha 
     BROSKYNE 40  3,5   0,2 
HNOJIVO   PRIEMYSELNÉ 191 t   
     MAŚTALNÉ tis.t 18   
ZAVLAŹOVANIE  MOŹNOS´T 2960 ha  SKUTOĆNOS´T             - 
DEGRADÁCIA PÔDY VET.ERÓZIOU 350  APLIK CHEM.  3085 ha 
JESENNÝ OSEV  PŚENICA OZIM. 660  JAĆMEŃ OZIM.  270 
ŹIVOĆ.VÝROBA  HOV.DOBYTOK 2215kg  Z TOHO KRÁV  877ks 
     OŚÍPANÉ 5131  PRASN.  522 



VÝROBA   HOV.MÄSA 381 t  BRAV.MÄSA  657t  
     MLIEKA  58320  DOJIVOS´T  7711l/r/ks 
 
POĆET PRACOVNÍKOV ROK 2004/05 VED.PRAC.05   TRAKT. OŚETR.REM.,OPR OSTAT 
CELKOM/ŹIEN     208/58,205/56 28/13  54/5 57/24 28/0      38/14 
 
VZDELANIE PRAC.05   VŚ ÚSV OV ZÁKL.VZDEL. 
CELKOM/ŹIEN     8/1 35/15 92/13 70/27 
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  DUSLO, a.s. ŚAĹA 
Po zmenách, ktoré nastali v akciovej spoločnosti  Duslo Šaľa v závere roka 2004, Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky vydal 25.februára 2005 
   Rozhodnutie, 
ktorým súhlasí so spojením spoločnosti Agrofert Holding, a.s. Praha a Duslo a.s. Šaľa. Rozhodnutie 
nadobudlo platnosť 21.marca 2005 . 
Agrofert pristúpil k dokončeniu procesu splnenia záväzkov vyplývajúcich  z kúpnych zmlúv uzavretých s 
akcionármi Prezamu i vyplatenie 75000 Sk za akciu. 
na základe žiadosti Agrofertu, a.s. Praha bolo 18.apríla 05 zvolené nové predstavenstvo Dusla a.s. Šaľa 
a tým bolo  ukončené obdobie zmien  vo vlastníckych vzťahoch spoločnosti a začalo obdobie konsolidácie 
a reštrukturalizácie. 
Pôvodným členom predstavenstva   
Ing. Eve Guttmanovej        Ing. Karolovi Emberovi  
Ing. Petrovi Lehockému   Ing. Ľubomírovi Kukučkovi 
Pribudli  
Ing. Roman Karlubík, MBA    -generálny riaditeľ a.s. Duslo Šaľa od februára 05 
        -podpredseda predstavenstva  AGROFERT Holding a.s. 
        -predseda  predstavenstva  Precheza a.s.  
        predseda dozornej rady Istrochemu a.s. 
ako predseda predstavenstva a.s. Duslo Šaľa 
Mgr. Ing. Marek Štrbka        -podpredseda predstavenstva    
Ing. Ondrej Macko     -člen predstavenstva  
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Predstavenstvo spoločnosti je najvyšším riadiacim orgánom. 
Dozorná rada, ktorá má kontrolnú funkciu bude pracovať v zložení: 
RNDr. Jozef Kollár -predseda 
Ing. Pavol Kerďo   -podpredseda a tajomník 
Ing. Vladimír Bartoš, Ing.Rudolf Malnási, Ing. Stanislav Šimko, Alexander Lehocký- členovia 
  
Rozhodujúci akcionár -skupina Agrofert a.s. Šaľa má aktivity predovšetkým v chemickom a 
potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve. Patrí jej viac ako sto spoločností v Čechách na 
Slovensku, Nemecku. Obchodné operácie  realizuje vo viac ako 50-tich krajinách sveta. Ročný obrat 
skupiny činí 100miliárd sk. 
Základné ciele: 
   -reštrukturalizácia spoločnosti  
   -implementácia nových informačných technológií 
   -príprava koncepcie  rozvoja spoločnosti 
   -príprav a programu využitia symergií s Istrochemou a.s. 
oslavy 47.výročia založenia Dusla, sa pomaly dňa 7.septembra 2005 v rámci slávnostného aktívu 
zamestnancov, na ktorom generálny riaditeľ Dusla  a.s. Ing Roman Karlubík, MBA oboznámil prítomných 
priebežnými výsledkami v oblasti výroby a ekonomiky .Načrtol zámery a ciele do budúcnosti. V rámci 
aktívu  odovzdal ocenenia zamestnancom Dusla. 
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  Mimoriadne udalosti 
 Zomrel Ján Pavol II. 
Zmeny  v v Ríme 2.apríla  2005 o 21:37h oznamovali celému svetu, že Svätý Otec Ján Pavol II. zomrel vo 
Vatikáne vo veku 84 rokov. 
Vlastné meno: Karol Jozef Wojtyla 
Narodený:18.mája 1920 Wadovice pri Krakove, Poľsko 
Absolvoval: gymnázium -1938,ilegálny cirkevný seminár 1942-1946. 
Vysvätený : 1.novembra 1966 za kňaza. 
Vymenovaný : 4.júla 1958 za pomocného biskupa krakovského. 
            28.septembra 1958 za titulárneho biskupa krakovského 
            13.januára 1964 za krakovského arcibiskupa 
            26.júna 1967 za kardinála  
Zvolený?          16.októbra 1978 za 264.pápeža. 
Charakteristika: jeden z najvýznamnejších mužov sveta a pápežov v dejinách . 
     -prvý pápež netalianskeho pôvodu od roku 1523 
     -najmladší pápež 58ročný 
     -bojovník proti komunizmu 
     -priateľ židov- starší bratia vo viere 
     -veľký cestovateľ 104 zahraničných ciest- Slovensko 90,95,2003 
     -šíriteľ evanjelia a ctiteľ Panny Márie 
     -spisovateľ, filozof, športovec 
     -bojovník za nápravu chýb. mier a jednota kresťanov 
     -priateľ a milovník mládeže 
     -tretí najdlhší pontifikát -26 rokov. 
Pochovaný: 8.apríla 2005  do krypty Baziliky sv. Petra. 
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   Požiar v Tatrách  
Po zničujúcej víchrici v novembri 2004 zachvátil Vysoké Tatry 30.júla 2005 najväčší požiar v histórii 
Tatier. Rozsah požiariska -250 ha si vyžiadal uzavretie úsekov- Popradské pleso- Hrebienok, Vyšné 
Hágy- Batizovské pleso, Tatranská Polianka- Sliezsky dom, Tatranské zruby- Rázcestie pod Sennou 
kopou- Starý Smokovec a Slavkovský štít. 
Požiar zničil všetko ,čo mu stálo v ceste. Okrem vyvrátených stromov zhorelo 14 ha stojaceho lesa 30ha , 
zmladeného lesa, 7ha výsadby. Zničil pôdu i živočíchov Predpoklady obnovy tohoto celonárodného 
skvostu odborníci odhadujú na 80-100rokov.Zeleň zakryje čierne spálenisko za 5-10 rokov. 
   Tornádo v Šali 
Vo štvrtok 30.júna 2005 o 15.31 hodine pán Jozef Kakvic zo Šale a ďalší občania pozorovali asi 5 minút  
presúvajúce sa tornádo  smerom k Duslu. Úkaz odfotografovali. Meteorológ pán Jozef Csaplár zo 
Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, že v dôsledku niekoľkých silných  búrok v danej 
oblasti mohlo dôjsť k vzniku tornáda. 
 
str.721 
 
Zápisy v kronike mesta Šaľa  za rok  2005 boli spracované na základe najdôležitejších udalostí a 
hodnoverných údajov zo života mesta. 
Kronika predstavuje 63 strán napísaných rukou a to od čísla 659 do čísla 721. 
Kroniku zostavil a napísal kronikár  
            Mgr. František Adam 
           učiteľ 
Záznam za rok 2005 bol prerokovaný  a schválený v komisii kultúry 
      dňa 
  členovia komisie                 kronikár 



     primátor 
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KRONIKA  
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 Úvodom do roku 2004 
Zo vstupom do nového roku sa zmenilo  územno-správne členenie Slovenska platného od júla 1996 .V 
dôsledku týchto zmien zanikli okresné úrady a teda aj okresný úrad Šaľa a mesto Šaľa sa stalo  sídlom 
obvodného úradu s príslušníkmi kompetenciami. Časť kompetencií sa zo štátnej správy presunula na 
samosprávne orgány, v našom meste na mestský úrad- školstvo, fiskálna decentralizácia a iné. 
V priebehu roka sa v našej vlasti uskutočnil referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR. 
Referundum bolo neplatné v meste i na celom Slovensku. 
Uskutočnili sa i dvojkolové voľby prezidenta republiky. Slovensko bolo prijaté do NATO a  
stalo sa i členom Európskej únie. 
Samosprávne orgány mesta počas  druhého roku svojho pôsobenia  zabezpečovali plnenie prijatého 
programu tak, ako to umožňoval rozpočet mesta. Počet obyvateľstva v meste bol premenlivý. Celkove bol 
zaznamenaný mierny úbytok, ktorý je z časti ovplyvňovaný sťahovaním obyvateľov. Meradlom stavu 
obyvateľstva je pôrodnosť ,ktorá nie je potešujúca už viac rokov, čo sa prejavuje i pri zápisoch detí do 
prvých ročníkov základných škôl  
Problémov obyvateľov v produktívnom veku je pretrvávajúca nezamestnanosť. Vďaka a.s. Duslo Šaľa, 
ktorá je najväčším zamestnávateľským subjektom a ktorá udržiava zamestnanosť bez  väčších výkyvov je 
zamestnanosť porovnateľná s inými mestami. Predbežne ani výrazné zmeny vlastníckych práv ako i 
zmenami vo vedení Dusla. V závere roka nepriniesli  zhoršenie oblasti zamestnanosti. 
Rok začal v náväznosti na priaznivé klimatické podmienky v závere predchádzajúceho roka: mierne 
mrazy, zrážky  v prvých mesiacoch roka a priaznivé podmienky v jarných i letných mesiacoch pozitívne 
ovplyvnili  
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vegetáciu ,tým i hospodárske výsledky - úrodu obilia i plodín. Pri takýchto podmienkach bola zabezpečená 
i úspešnosť založenia novej úrody v jesennom období. 
V priebehu roka navštívili mesto  predstavitelia družobných miest, významní predstavitelia kultúrneho, 
politického i spoločenského života. 
Mesto počas roka ocenilo popredných športovcov, funkcionárov i trénerov ,držiteľov Jánskeho plakety, 
učiteľov, podnikateľov a udelilo ,,Cenu mesta". 
Poriadkovým útvarom mesta je mestská polícia ,ktorá dohliada na verejný poriadok, rieši 
nedisciplinovanosť vodičov i chodcov nedodržiavanie VZN ,ako i spolunažívanie občanov. 
Prednáškami, besedami, predovšetkým na školách sa snaží znižovať  vysoký počet negatívnych javov. 
V rámci mesta bolo ukončený a odovzdaných do užívania niekoľko objektov.Za zmienku stojí odovzdanie 
bytov na Hlavnej ulici, Penziónu na Hlavnej ulici, supermarketu Kaufland, objektu Centra OK. 
Kronika uvádza i pekné výsledky ,ktoré dosahujú športovci mesta, umelecké súbory dospelých i detí, 
speváci populárnych piesní i vyznávači vážnej hudby. Kronika poukazuje z mnohých udalostí v roku 2004 
na tie najvýznamnejšie, ktoré obohatili život obyvateľov mesta Šaľa. 
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 Vitaj rok 2004 
Verejné priestranstvá  z námestia sa zaplnili občanmi mesta Šaľa, aby sa v kruhu priateľov, predstaviteľov 
mesta, spoločenského i politického života rozlúčili z odchádzajúcim rokom 2003 ,privítali nastupujúci rok 
2004 a spoločne príjemne  prežili  prvé chvíle roka. Slávnostnú chvíľu umocnili tóny štátnej hymny a 
krásny ohňostroj. Nasledovali príhovory predstaviteľov mesta v ktorých odzneli predovšetkým želania 
úspechov, zdravia a pokojného plnenia úloh zameraných na rozvoj mesta ,rodín a zabezpečenia 



kvalitného života. 
Nezabudlo sa ani  na:-  výročie vzniku Slovenskej republiky  v roku 1993 
      -úlohy a ciele Slovenska na domácej i medzinárodnej scéne, 
      ako voľby prezidenta, rozvoj Slovenska, NATO, Európska únia 
     -úlohy a cele mesta- ďalší rozvoj samosprávy, ekonomický rozvoj   
     mesta, doprava, územný plán mesta, sociálny program, obchvat mesta, 
      ochrana životného prostredia a ovzdušia, rozvoj školstva a kultúry, 
      družobné vzťahy. 
    Veľa šťastia Šaľa! 
Nové územnosprávne členenie štátu 
K 31.decembru 2003 podľa zákona NR SR č.515/2003 Z.z. z 5.11.2003 ukončilo činnosť 79 okresných 
úradov zriadených v roku 1996 a od 1.januára 2004 sa miestnymi orgánmi štátnej správy stáva: 8 
krajských úradov s odbormi všeobecnej verejnej správy, životného prostredia, civilnej ochrany 
obyvateľstva a obrany. 
    50 obvodných úradov a z nich jeden je Obvodný úrad Šaľa.(OÚ). s obcami bývalého 
okresu Šaľa. OÚ Šaľa je začlenený do Nitrianskeho kraja. 
Prednostkou OÚ Šaľa sa stala PaedDr. Agneša Bíroová. Od 1.novembra 2004 ja prednostom OÚ Šaľa 
Ing. Gábor Rusznák. 
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  Vstup Slovenska do NATO 
NATO- Organizácia Severoatlantickej zmluvy- Severoatlantická aliancia- vznikla 4.apríla 1949. 
29.marca 2004 Mikuláš  Dzurinda, premiér vlády SR odovzdal vo Washingtone ratifikačné   
 listiny Slovenska  k NATO a tým sa SR stala plnoprávnym členom aliancie. Spolu so Slovenskom sa 
stalo členom NATO i Slovinsko, Lotyšsko Litva, Estónsko, Bulharsko a Rumunsko. 
2.apríl 2004 NATO slávnostne a oficiálne k 19-tim členským štátom 7 nových členov, čo potvrdzuje 
dokumentmi o prijatí vztýčením vlajok pred sídlom aliancie v Bruseli. 
   V rámci osláv historickej udalosti sa v Bratislave konal kultúrny a    
 vzdelávací program. 
   Referendum 
o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa konalo   
3.apríla 2004-na referendovom hlásení sa v Šali zúčastnilo len  21,86% voličov a celoštátne 35,4% 
oprávnených voličov. Referendum pre nedostatočný počet voličov bolo vyhlásené za neplatné! 
   Voľba prezidenta 
Voľba prezidenta  Slovenskej republiky sa konala v dvoch  kolách 3. a 17.apríla 2004  
Počet kandidátov :11 
3.apríla 2004   I. kolo Šaľa- poradie kandidátov 
   1.Eduard Kukan  2.Vladimír Mečiar 3.Ivan Gašparovič 
   4.Martin Bútora  5.František Mikloško 6.Rudolf Schuster 
   ostatní kandidáti dostali len niekoľko desiatok hlasov 
   I. kolo    Slovenská republika- ostup do II. kola 
           1.Vladimír Mečiar 32,73%hlasov 
           2.Ivan Gašparovič 22,28%hlasov 
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17.apríla 2004 II. kolo 
OBLASŤ      ZAPÍSANÝCH   ODOVZDAJÚ PLATNÝCH  ODOVZDALI HLAS ZA 
          VOLIĆOV   HLAS  HLASOV  I.GAŚPAROVIĆA V.MEĆIARA 
Šaľa- mesto   19170    6618  6503   4691  72.12%       1812  27,88% 
Šaľa- obvod      42642    12025  11824  7789  65,87%    4035 34,13% 
Slovensko      4202597        1827 282          1827282   1094725 59,91%    73255740,09% 
 
 Za nového prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený 
    Doc. JUDr. Ivan Gašparovič 
  Slovensko je členom EÚ 



Od 1.mája 2004 je Slovenská republika republikou s právoplatným členstvom štátov   
        Európskej únie 
Vstup Slovenska do EÚ oslávilo i naše mesto bohatým kultúrnym programom, ktorý začal v piatok 
30.apríla 2004 a pokračoval i počas 1.mája 2004. 
Krátko pred polnocou sa občanom prihovoril  primátor mesta Ing. Tibor Baran. 
O 24,00 h. zaznela štátna hymna SR a hymna EÚ a v jase ohňostroju sme ,,vkročili do Európy. 
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    Rok 2004 
z pohľadu: 
Ing. Tibora Barana - primátora mesta   Šaľa 
Rok 2004 nebol len rokom realizácie  stanovených úloh, ale prípravy na uskutočnenie zámerov, ktoré 
ovplyvnia budúci rozvoj mesta ; 
 -uskutočnili sa úspešné kroky k skvalitneniu činnosti samosprávy; 
 -zvýšila sa zodpovednosť za mesto; občanov v dôsledku prenosu kompetencií  zo  štátu na obce a 
samosprávu; 
 -zlepšili sa  výsledky práce organizácií patriacich pod samosprávu mesta; 
 -skvalitnila sa  úroveň práce  vedúcich odborov, zamestnancov i  niektorých komisií pri MsZ; 
 -priebežne rástla úroveň prípravy projektov, programov ako aj ich realizácia; 
 -zlepšila sa spolupráca samosprávy mesta  a obecných  samospráv v obvode; 
 -rozšírila a skvalitnila  sa družobná spolupráca; 
 -vzrástla úroveň spolupráce s podnikateľmi, zástupcami a.s. Duslo, s politikmi i predstaviteľmi 
parlamentu; 
 -potešila nás  a sme hrdí na spoluprácu v rámci europarlamentu v Bruseli; 
 ako i moje osobné členstvo v predstavenstve Klíma -Bündnisu od 14.októbra 2004,kde budeme 
pracovať na projekte na ochranu klímy QUICKSTART. 
 V združení je  1260 členov  z celého sveta.8. a9.novembra  sa uskutočnilo pracovné stretnutie  
zástupcov K-B a mesta Šaľa, na ktorom sa prerokovali tematické okruhy oblastí, ako je: 
  enviromentálna výchova 
  doprava 
  obnoviteľné zdroje energie  
  monitoring emisií CO2 
  odpady 
Závažným problémom zostáva deficit financií, je to realita a hľadáme spôsoby, ako splniť úlohy aj s 
menším objemom peňazí. 
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Ing. Františka Bodku, zástupcu primátora 
 -potešilo nás sfunkčnenie kancelárie prvého kontaktu v budove MsÚ; 
 -teší nás plnenie strategického plánu  rozvoja mesta; 
 -vypracoval sa ústredný plán pre dopravu, územný generel pre cestný obchvat mesta; 
 -schválilo sa  : -program sociálneho rozvoja 
      -outsorcing komunálných činností, starostlivosti o majetok mesta 
     prevádzky mestských komunikácií, chodníkov, zelene, detských ihrísk, 
     artézskych studní; 
 -zlepšila sa informovanosť občanov o dianí v meste; 
 vykonali sa prvé kroky v projekte  odkanalizovanie regiónu; 
Rezervy vidím      : 
  -v oblasti ochrany  obyvateľstva a majetku; 
  -v budovaní obslužnej komunikácie a pešej zóny; 
  -v zamestnanosti obyvateľstva; 
hodnotí: 
Bc. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
 -podarilo sa združiť a ekonomicky stabilizovať majetok  mesta a vytvoriť podmienky na  hľadanie 



dodávateľa, ktorý je schopný do majetku investovať, zabezpečiť prevádzku a  údržbu; 
 -spracoval sa územný plán mesta a centrálnej zóny; 
 -zracionalizovalo sa  verejné osvetlenie; 
 -mesto získalo z EÚ prostriedky na obnovu ZŠ Krátka ulica; 
 -podarilo sa získať  podporu pre outsorcing- metóda zabezpečenia činností; 
 -pokročila rekonštrukcia skládky odpadu; 
 -skvalitnilo sa sledovanie plnenia rozpočtu mesta, správa daní a poplatkov; 
 -úspešne sa podarilo zriadiť školský úrad; 
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ako hodnotí rok 2004 
 
Ing. Gabriela Braníková, vedúca oddelenia komunálnych činností 
 -úspešne sa ukončila tretia etapa racionalizácia  verejného osvetlenia ; 
 -zrekonštruovali sa povrchy ulíc  Kvetná, Sadová, Nivy, Mostová, Horná; 
 -ošetrila sa vysoká zeleň v cintoríne, obnovila sa zeleň v meste; 
 -opravili sa autobusové prístrešky v časti Veča; 
 -znížil sa poplatky  za trhové miesto; 
 -upravili sa verejné priestranstvá, zlepila sa čistota 
 -organizovali sme obecné služby v rámci európskeho sociálneho  fondu -išlo o 180  uchádzačov o 
zamestnanie; 
Ing. Ingrid Čermáková,  vedúca oddelenia prostredia  a stavebného úradu 
 -pri stavebných rozhodnutiach sa dbá na ochranu prírody a krajiny, ochrany vôd a ovzdušia. V  rámci 
mesta išlo o vážne rozhodnutia pri významných objektoch, ako nájomný obytný dom, Penzión G+G, o 
polyfunkčné objekty, zberový dvor, rôzne obchodné a iné prevádzky. 
Ing. Dáša Danadová    vedúca finančného oddelenia 
 -z hľadiska ekonomiky išlo o rok veľmi ťažký; 
 -dôsledne sa sledoval rozpočet mesta, účtovníctvo, dane a poplatky; 
 -vzhľadom na nevyhnutnosť šetrenia, rozvojové projekty sa realizovali len v nevyhnutných prípadoch; 
Gabriela Füllöpová    vedúca oddelenia školstva ,kultúry a sociálnych vecí 
 -zriadil sa školský úrad a vypracovala sa optimalizácia v oblasti školstva; 
 .-zriadilo sa Mestské kultúrne stredisko v Šali a Mestská knižnica v Šali; 
 -počas celého roka sa na úrovni zabezpečovali dôstojné oslavy výročí, pamätných dní i  sviatkov; 
 -poriadali sa výstavy, koncerty, prijímali návštevy i hostia; 
 -navštevovali sa chorí, opustení, postihnutí a poskytovala sa im morálna, finančná i 
 materiálna pomoc; 
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Elena Matajcová vedúca investičného oddelenia 
 -pripravila sa technická projektová dokumentácia pre projekty; 
 -rekonštrukcia ZŠ Kráyka u.a ZŠ Horná, rekonštrukcia kultúrneho domu v Šali a  výstavba 
viacúčelového  rekreačného zariadenia v osade Hetméň; 
 -ukončila sa výstavba  bytového domu na ulici Hlavnej -32 byt. jednotiek; 
Ing. Jana Nitrayová    vedúca oddelenia strat. plánovania a rozvoja mesta 
 -úspešne sa ukončili rokovania  a pripomienkové konania k dokumentom ,ako 
   -územný plán Šale 
  -územný plán centrálnej mestskej zóny 
  -program sociálneho rozvoja 
     -riešenie dopravy v meste 
     -skvalitnila sa informovanosť formou webstránky 
Ing. Božena Tóthová    vedúca majetkového oddelenia  
 -úspešne sa pokračovalo v procese triedenia a systematizácie mestského majetku 
 -zabezpečoval sa výkon správy v mestských budovách -ZŠ, Dk, MsÚ, MK,COV 
 -zabezpečovala sa prevádzka na zimnom štadióne, COV 



 -poskytovali sme odbornú pomoc v oblasti správy majetku v školách 
Ing. Slavomíra Tóthová  vedúca kultúrneho strediska 
 -úspešne sa zrealizovali projekty s celoslovenským i regionálnym rozsahom, ako Zlatá priadka, 
Colourfeste 
 -popularite sa tešia podujatia venované deťom 
 -najúspešnejšie boli Oldies party, koncerty vážnej hudby domácich i hosťujúcich umelcov 
Ing. Ján Stieranka    riaditeľ  mestského bytového podniku Šaľa 
 -úspešne sa zrealizovala I. etapa rekonštrukcie tepelného hospodárstva, keď sa do 116 odberových 
miest tepla namontovali domové odovzdávacie stanice, ktoré majú vlastný výmenník .Okrem toho sa do 
každého domu zaviedli prívody studenej pitnej vody s osobitným meračom spotreby dodanej vody 
 -bolo spracované odborné riešenia na využitie geotermálneho zdroja tepla, ktorý sa nachádza pod 
povrchom zeme ,kde leží naše mesto 
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  Rokovania 
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Šali 
Rokovania samosprávnych mestských orgánov MsR a MsZ v Šali sa v roku 2004 konali podľa 
termínovníka vypracovaného v súlade so zákonom č.369/1990 Z.b. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov .Mestská rada ,ako poradný orgán prímátora zasadala 1-krát za mesiac. Mestské 
zastupiteľstvo malo 6-krát riadne zasadnutie 
                1-krát mimoriadne zasadnutie  
                 1-krát deň samosprávy 
Prvé riadne zasadnutie MsZ v Šali sa konalo 5.februára 2004. 
Prerokovalo a chválilo: úpravu miestnych poplatkov na území Šale- VZN č.36/2002 dodatok č.4 
     komunálny odpad -rod. dom    630 Sk(os.)rok 2004 
                      -byt. dom    560  Sk (os.) rok 2004 
     -úpravu rozpočtu na rok 2004  
     -príjmová časť   278 112 tis. Sk ,výdavková časť 277 576 tis Sk 
Druhé riadne zasadnutie MsZ v Šali sa konalo 29.apríla 2004 
  Prerokovalo a schválilo : -štatút mestskej knižnice v Šali, 
          -rozbor hospodárenia a záverečného účtu mesta Šaľa za rok   
        2003 -346 563 tis. Sk              339 134,5 tis. Sk 
          -podporu projektu na výstavbu bazénov a športovísk pri   
         osade Hetméň 
Mimoriadne zasadnutie MsZ v Šali sa konalo 6.apríla 2004 
 Prerokovalo a schválilo: -vyhodnotenie pripomienkového konania ku konceptu ,,Územného plánu 
mesta Šaľa" a stanoviska obstarávateľa na vypracovanie návrhu ÚPN mesta. 
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Tretie riadne zasadnutie MZ v Šali sa konalo 24.júna 2004 
 Prerokovalo a schválilo: 
 -postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií; 
 -zásady hospodárenia s bytovým fondom- novela VZN č. b/2002; 
 -rekonštrukciu Domu kultúry v Šali; 
 -program sociálneho rozvoja mesta Šaľa; 
Štvrté riadne zasadnutie Mst v Šali sa konalo    9.septembra 2004 
 Prerokovalo a schválilo: 
 -VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti ÚPN  centrálnej mestskej zóny; 
 -komisiu pre prijímanie 
 oznámení:Š.Bartošovič,F.Bodka,G.Güll,K.Miklós,F.Chromek,M.Polonyi,H.Psotová,E.
 Velázquezová; 
 -zmeny a doplnenie Štatútu, Organizačného poriadku a Rokovacieho  poriadku Mst; 
 -outsorcing komunálnych činností a starostlivosti o majetok mesta; 
 -úpravu rozpočtu a rozpočet pre školy a školské zariadenia; 



 -odpredaj bytov  po neplatičoch na Jazernaj ulici; 
Piate riadne zasadnutie MsZ v Šali sa konalo   28.októbra 2004 
 Prerokovalo a schválilo: 
 -podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste; 
 -Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti; 
 -zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu na úseku školstva; 
 -kandidátov na Cenu mesta Šaľa pre rok  2003-ZPOZ pri Mst v Šali; Hádzanársky  klub Slovan Duslo 
Šaľa, MO Matice Slovenskej Šaľa ,INVEST IN ,a.s. Šaľa; 
Deň samosprávy mesta Šaľa  sa konal 9.decembra 2004, ako oslava ,,Vzniku samosprávy mesta 
Šaľa" v roku 1990. 
Úvod oslavy patril šalianskym umelcom - spevákom, ktorí udali oslavám pekný slávnostný rámec. 
Po slávnostnom uvítaní prítomných poslancov a hostí ,následnom príhovore, Ing. Tibor Baran, primátor 
mesta 
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udelil 
  Cenu mesta Šaľa 
 
 za rozvoj mesta v roku 2003 
  -Zboru pre občianske záležitosti- cenu prevzala Ing. Helena Psotová 
  -HK Slovan Duslo Šaľa             -cenu prevzal Ing. Ján Hudák 
  -MO Matice Slovenskej               MUDr. Svetozár Hikkel 
  -INVEST IN, a.s. Šaľa     Ing. Pavol Kollár, arch. 
Oslavy vzniku samosprávy boli ukončené spoločenským stretnutím v Obradnej sieni MsÚ v Šali. 
Šieste riadne zasadnutie Mst v Šali sa konalo 6.decembra 2004 
  Prerokovalo a schválilo: 
 -daň z nehnuteľností na území mesta Šaľa- VZN č. 7/2004; 
 -miestne dane a poplatky  za komunálny odpad- VZN č.8/2004; 
 -úprava rozpočtu škôl ,zariadení a úpravu rozpočtu mesta na rok 2004 
 príjmy 279 612,5tis.Sk   výdavky       279 612,5tis.Sk. 
 -návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005 
 príjmy  317 371 tis. Sk   výdavky       317 371 tis. Sk. 
 -príspevok na rok 2005 pre Organizáciu sociálne jstarostlivosti 5,5mil.Sk. 
 -zriadenie Mestského hasičského zboru so sídlom v Šali- Veči, Nitrianska č.45, 
 veliteľ MsHZ- Štefan Mihálik; počet členov 9; 
 -príspevok na pomoc Vysokým Tatrám - 50 000,-Sk; 
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 Organizácia sociálnej starostlivosti 
Zriaďovateľ : mesto Šaľa 
Poslanie   : -pomoc občanom pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii; 
        -zvýšiť kvalitu života; 
           -pomôcť preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu; 
FUNKCIA    SPRÁVA ORGANIZÁCIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
      POĆET Titl. Meno a Priezvisko Sídlo  aSS 
RIADITEĹ     1   Dr. Ľubomír Gáll  
EKONÓM    1      Jolana Kunderlíková ŠAĽA 
Sociálny pracovník 1   Mgr. Vlasta  Vargová HORNÁ UL: 11 
PERSONALISTKA 1     Oľga    Sýkorová 
 
aSS    PERSONÁL  POČET KLIENTOV      VEKOVĚ     ÚHRADA ZA SLUŽBY 
ZARIADENIA       31.12.2003 31.12.2004  zloženie- roky     ROK 2004 
Detské jasle             4     7   10  0-3  1960 
Domov soc. služieb    5     12  12  3-29  560 



pre deti 
Domov dôchodcov- 
Nádej        11     19  20  40-dož.  5569 
Domov pre osamot. 
rodičov         1     12  14  0-59  1494 
Jedáleň pre dôchod   .3     96  96  0-dož.  751 
Jedáleň pri domove 
dôch.         5     72  73  40-dož.  730 
DOS Šrobárová ul.     4     34  34  30-dož.  97 
DOS Narcisova ul.     4     24  28  30-dož.  132 
KD Horná ul.             1     119  124  40-  - 
KD Kráľovská ul.       1     73  71  40-  - 
KD Narcisova ul.       1     90  87  40-  - 
Klub zdravotne  
postih.          1     83  87  od 3  - 
Útulok                     3     11  11  19-74  570 
Terénna opat. služba  20    23  27  od 30  823 
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  Rozpočet a hospodárenie mesta 
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie bolo vymedzené zákonom č.303/1995 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách. 
Rozpočet mesta Šaľa na rok 2004 bol upravený uznesením MsZ č.1/2004 dňa 6.februára 2004.V 
priebehu roka bol upravovaný uzneseniami MsZ   č.2,4 a v konečnej podobe a znení bol schválený 
16.decembra 2004 uznesením MsZ č. 6/2004. 
Celkové plnenie rozpočtu, hospodárenie a záverečný účet mesta Šaľa k 31.12.2004 schválilo MsZ 
28.apríla 2005 -tab.  
ROZPOĆET  NA ROK 2004 v tis. Sk   PLNENIE K 31.12.2004 
  SCHVÁLENÝ 6.2. SCHVÁL.16.12. SCHVÁLENÉ 28.4.2005    % 
PRÍJMY       278 112      279 612   272336   97,33 
VÝDAVKY   277 576    279 612   267 659   95,73 
PREBYTOK 536      0   
A)PRÍJMOVÁ  ĆAS´T ROZPOĆTU v  tis. Sk 
         ROZPOČET  SKUTOČNOSŤ          PLNENIE % 
I. Bežné príjmy       R:247 507   S: 245508   99,19 
a)daňové príjmy        90630     84668                            93,42 
b)nedaňové príjmy      156877   160840 102,53 
II. Kapitálové príjmy      24055,5   18807 78,18 
a)predaj budov        7054,5   1081 15,32 
b)predaj bytov        3500   2810 80,29 
c)predaj prebyt. majetku     1000   618 61,80 
d)predaj automobilov      150   150 100,00 
e)predaj pozemkov      2000   3899 194,95 
f)granty a transfery      10351   10249 99,01 
PRÍJMY SPOLU       271562,5   264315 97,33 
REZERVNÝ FOND      8050   8021 
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B)VÝDAVKOVÁ ĆAS´T ROZPOĆTU v tis. Sk 
     ROZPOĆET  SKUTOĆNOS´T      PLNENIE V % 
I. BEŹNÉ VÝDAVKY    247 324                     244 130               98,71 
mzdy     28 689   29 039                101,22 
poistné     10 908   10 861                    99,57 
cestovné    396    385                97,22 



energia     16 681   15 970                   95,74 
materiál     5 900    5427                      91,99 
doprava     1475    1387                      94,03 
údržba     19250     18601                96,63 
nájomné    3655    3613                      98,85 
tovary     35327    33618                    95,16 
transfery    121593   121987                100,32 
úroky     3450    3242                 93,97 
II.KAPITÁLOVÉ výdavky 24238    15427                     63,55 
verejná správa/počítače, 
sieť/      964    935                 96,99 
polícia- monitorovací 
terminál     2600-2500  0                 0 
výstavba- projektové  
práce     2500    679                 27,16 
cesty- ul. Jesenského, 
obslužná    6300    1503                  23,86 
odpady- skládka Hetméň   0     0                              0 
odpadové vody- 
kanalizácia    417    321                   76,98 
rozvoj bývania- byty, 
kotolňa     11385    11355                       99,74 
pozemky, rozhlas, WC  2050    139                          6,78 
kultúrne služby    243    243                          100,00 
soc. služby- Dom  
dôchodcov    280    252                   90,00 
Rezervný fond    8050    8102                   100,66 
SPOLU     279612   267 659                     95.73 
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  Prehľad o stave obyvateľstva 
V priebehu roka 2004 nedochádzalo k výrazným zmenám  v počte obyvateľstva nášho mesta .Pôrodnosť 
je dlhodobo nízka a v tomto roku dosiahla  9  narodených detí na 1000 obyvateľov .Prirodzený prírastok 
udaný rozdielom narodených a  zomrelých  dosiahol +75 osôb. 
Počet prisťahovaných a odsťahovaných osôb taktiež neovplyvňoval stav obyvateľov. V dôsledku migrácie 
došlo k úbytku 122 osôb. 
Prehľadná tabuľka o stave obyvateľstva 
STAV      PRÍRASTKY        ÚBYTKY                                      PRÍ  STAV 
K  Narodených Prisťahovaných Spolu  Zomrelých Odťahovaných Spolu          RAS   K 
1.1.04 CH D spolu M    Ž spolu Ž spolu  M Ž spolu     M  Ž                                  TOK 31.12. 
  98 128      182 220                   82 69          252  272                               ZA 
 
24884         226               402       628       151 524                        675          ROK 2004 
              +- 
                                                -47     24837 
 
Najviac detí sa narodilo v mesiacoch : -marec-26,august-21,december-29 
Najčastejšie mená : CH- Samuel, Alex, Matúš, Dávid, Patrik, Adam, Adrián, Kristián, Peter 
         D-Viktória,Natália,Dominika,Tamara,Laura,Alexandra,Katarína,Ema,Martina 
Najviac osôb zomrelo: -január-21,júl-21,október-19,marec-18. 
Prisťahovaných: -február -56,apríl-48,august-44,maerc-41. 
Odsťahovaných: -marec-60,september-52,máj-49,júl-41. 
Počet sobášov: celkom- 96,z toho : cirkevných 2, civilných -75, s cudzincam-2. 
Prvý novorodenec sa narodil v šalianskej pôrodnici (až) 2.januára 2004 o 04hod.50 minút. 
Meno: Šimon Fašanok,váha-3965g,dĺžka 53 cm. 



Pôrodník: MUDr .Branislav Vojtašák. 
Prví euroobčania narodení v Šali-1.máj 2004 
Nikolas Dora, Diakovce 10h.15min. 
Róbert Starečk, Sereď 15h.45min. 
Peter Nemeček, Nitra   19h. 00min 
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  Mestská polícia Šaľa 
   v roku 2004 
Náčellník:   Peter Krokavec 
Stav policajtov:   23              Plánovaný stav: 26 
Činnosť MsP :Činnosť Mestskej polície vyplýva zo zákona NR SR č.564/1991Zb. o obecnej polícii. MsP je 
poriadkovým útvarom pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku mesta a 
občanov  a ochrane životného prostredia. 
Prehľad o zistených priestupkoch 
 
Druh priestupku      počet za obdobie- porovnanie 
        1.1.-31.12.2003  1.1.-31.12.2004 
VZN č. 3        26   34 
VZN č .6        19   14 
VZN č  7        12   8 
VZN č. 8         1169   488 
VZN č. 14       1 81   111 
VZN č. 16       1    7 
VZN č. 34       1    2 
VZN č. 35       154   306 
VZN. č, 36       3    24 
PCO pult centrálnej ochrany  587   789 
§ 47 verejný poriadok      655   807 
§49 spolunažívanie občanov  291   318 
§30 ochrana pred alkoholizmom   4   5 
§ 45 ochrana živ. prostredia     2   5 
§ 46 iné priestupky proti poriadku 1   15 
§ 64          55   82 
§ 50priestupky proti majetku  339   661 
  dopravné nehody      58   52 
 trestné činy a iné       686   818 
 120;566/(155;663)// 
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Riešenie priestupkov 
RIEŚENIE    OBDOBIE-POROVNANIE 
     1.1.-31.12.2003 1.1.-31.12.2004 
dohovorom   1781   1921 
pokuta     921    849 
OOPZ- odstupné    220    294  
okresný úrad    41     29 
bez sankcie   1735   2007 
neriešené    10     26 
uložená vec- záznam 113     75 
odložená vec    32     8 
odstupné    3      5 
železničná polícia   7      2 
bloková pokuta         257040,-             274690,- 



 
Opatrenia zamerané na zníženie počtu priestupkov a kriminality: 
 -zvýšenie počtu obchôdzok 
 -napojenie ďalších objektov na PCO 
 -prednášky na školách 
 -pokračovanie o projekte LUMIPER- ochrana mladistvých 
 -spolupráca a výmena skúseností medzi MsP a OOPZ 
 -hliadky na prechodoch cez cesty ku školám 
 -odchyt túlavých psov  
 -ochrana pred vandalizmom 
 -dohľad na dodržiavanie VZN- všeobecno-záväzných nariadení 
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  Počasie v roku 2004 
 V priebehu roka 2004 bol v porovnaní a predchádzajúcim rokom zaznamenaný vyrovnanejší ráz počasia. 
Dostatočné množstvo zrážok, ako i primeraná teplota počas vegetačného obdobia, mali priaznivý vplyv na 
úrodu  a v jesennom období zase na založenie novej úrody. 
 Ročný chod zrážok, teploty a slnečného svitu 
   meraný na pozorovanej stanici SHMÚ v Žihárci 
   zemepisná dĺžka 48,04 stupňa VZD 
   zemepisná šírka  17,52  stupňa SZŠ 
   nadmorská výška  111  m nad morom 
   pozorovateľ           Ing. Pulenová 
 
MESIAC  I       II       III      IV       V      VI       VII      VII     IX      X     XI     XII     ROK 2004 
ZRÁŹKY  35,8 24,1  59,6  30,0   47,3  115,7  27,8     32,8  40,2  37,5 45,4 28,3  527,5mm 
TEPLOTA -2,8 1,6   4,6   11,7    14,4,   18,3   20,4    20,4  15,3  11,9 5,4   1,0     9,77°C 
SLNEČNÝ 99,1 84,4 103,2 175,1 234,6 230,9  257,4 267,5 207  112,2 59,6 44,3 1875,2h 
JAS   
 
Najvyššia nameraná teplota    33,5°C  18.-19.júl;12.august 2004 
Najvyššia priemerná denná teplota  26,3°C   
Najnižšia nameraná teplota-4január 2004  -15,5°C(2m nad zemou) -17,8°C pri zemi 
Najnižšia priemerná denná teplota -10,8°C 
Extrémne zrážky        299mm  8.novembra 2004 
Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 44 
Najvyššia snehová pokrývka   9,0cm 
Posledný jarný mráz       9.apríla 2004 
Posledné sneženie       27.marca 2004 
Prvý jesenný mráz a prvý celodenný mráz- 
jes.           1.októbra 2004 a 22.decembra 2004 
Prvé sneženie         (5.januára)          22.novembra 2004 
Počet dní  s celodenným mrazom 75/I.-31;II.-29;III.-12;XII.-3/ 
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 Hospodárske výsledky RD Šaľa -2004  
VÝMERA PÔDY     ORNÁ     2709ha      KRMOVINY            394ha 
ROĹÍCKEHO DRUŽSTVA SADY       7             VINICE                    78 
ZRNOVINY  JAČMEŇ OZ:      231ha   5,75t/h                 1326t 
    JAČMEŇ JAR.     400   5,24  2095 
    PŠENICA MÄKKÁ 639   5,81  3710 
    KUKURICA       440   6,35  2871 
PLODINY  SNEČNICA       116ha   2,29 t/ha 267t 
    SÓJA          120   1,75  210 



    CUKR.REPA  529   44,01 23263 
    KUKURICA-SILÁZ 218   55,14 12000 
    MIEŠANKY OBIL.  18   27,77 500 
    ĎATELINA    30   4,07  122 
    LUCERNA    358   9,46  13560 
    TRÁVA      4   2,73  10 
HROZNO  STOVÁ ODRODA  3ha   1,15t 3,62t/ha 
    MUŠKÁTOVÁ ODR:75   400,00 5,33 
OVOCIE  JABLONE    2760ks 6,71ha 131280kg 
    BROSKYNE    40   0,40  14440 
    MARHULE    20   0,20  350 
    SLIVKY- bystrcké  30   0,30  320 
HNOJIVÁ  PRIEMYSELNÉ  160t  
    MAŠTAĽNÉ    20 
ZAVLAŽOVANIE MOZNOSŤ    3020ha SKUTOČNOSŤ 300ha  
DEGRADÁCIA PÔDY VET.ERÓZIOU 350ha  APLIK.CHEM: 2955ha 
JESENNÝ OSEV PŠENICA OZIMNÁ  585ha JAČMEŇ OZ:  250ha 
ŽIVOČÍŠ.VÝORBA HOV.DOBYTOK    2190ks z toho kráv    811ks 
     OŠÍPANÝCH          5808ks z toho prasníc 532 ks 
VÝROBA  HOV:MÄSA     345t BRAV.MÄSA       700t 
    MLIEKA     55 580hl DOJIVOSŤ   6731 rok(ks) 
POČET PRACOVNÍKOV ROK 2003  ROK 2004   ROZDIEL 
CELKOM/ŽIEN     222/60  203/58  -19/-2 
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 Výchova a vzdelávanie mládeže 
Šalianske školstvo je v popredí záujmu mesta i širokej verejnosti. Úlohou a snahou zodpovedný 
funkcionárov mesta, riaditeľov škôl  a ostatných pracovníkov je vytvárať a zlepšovať podmienky pre 
tvorivú pedagogickú a vzdelávaciu činnosť ,tak aby bol zabezpečený vysoký štandard, primeraný 
požiadavkám súčasnej doby. 
Školy v meste boli v priebehu roka pripravené na plnenie  výchovno-vzdelávacích úloh z hľadiska 
organizačného ako i personálneho .Všetky školy majú dobudované učebne výpočtovej techniky a 
postupne sa vybavujú ďalšími učebnými pomôckami  a odbornou literatúrou. V letných mesiacoch  sa na 
všetkých školách vykonali  rozsiahle opravy sociálnych zariadení a najnutnejšia budov a inventára. 
Prehľad o školách patriacich pod samosprávu mesta 
NÁZOV              ŠKOLSKÝ ROK 
ZÁKLADNÉ ŠKOLY          2003-2004     2004-2005 
     Počet žiakov    tried    Počet žiakov  tried  / I:roč. poukazy vzdel. 
ZŠ Bernoláková ul. 565     22   496/28       20/1  493/391 
ZŠ Hollého ul.   527     23   499/47       23/2  499/366 
ZŠ Horná ul.   688     27   657/66       27/3  657/607 
ZŠ Krátka ul.   488     23   504/61       24/3  503/425 
ZŠ Pionierska   424     18   438/67       19/3  434/202 
ZŠ Pázmaňa- VJM 273     13   248/18       12/1  247/247 
SPOLU    2965    126   2842          125/13  vydané/prijaté 
Základ. umel. škola 781        801 
CVČ- centr. voľ. času 994        998 
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 Prehľad o školských zariadeniach- materské školy 
NÁZOV              ŠKOLSKÝ ROK 
MATERSKEJ ŠKOLY     2003-2004      2004-2005 
     Počet detí     tried      Počet detí tried  poznámka 



MŠ Budovateľská ul. 68     3      72         3 
DRUŽSTEVNÁ   110    5      100        5 
HOLLÉHO   150    6      150        6 
NEŠPOROVÁ   90     4      80          4 
OKRUŽNÁ   93     4      92          4 
8.Mája    85     4      88          4 
Palárika   98     5      90          4      1TR/18d-maď. 
ŠAFÁRIKA   65     3      64          3 
SPOLU    759    34     736        33 
 
 Celkový počet zamestnancov 
z toho pedagogických 
     nepedagogických 
počet školských jedální 
  stravníkov v ŠJ 
 
Stredné školy na území mesta- zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 
 
      Školský rok  2004-2005 
ŠKOLA      ŽIAKOV         TRIED   UČITEĽOV/ŽIEN  ABSOLV: PRIJATÝCH 
Gymnázium   489     16   37/27 92  92 
SPŠ NIVY   277     9   17/7  50  83 
SPŠ Pázmaňa slov. 255     10   26/22 84  48 
SPŠ Pázmaňa maď. 66      4   7/6  26  9 
SOU NIVY   202      
SOUP Poľnohosp. 180 
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Z prehľadných tabuliek o školách a školských zariadeniach vidieť, že počet detí v meste klesá. Nárast 
žiakov zapísaných do 1.ročníka z 257 v minulom roku na 301 v roku 2004 nebol spôsobený zlepšeným 
demografickým vývojom v Šali, ale zvýšeným záujmom rodičov z okolitých obcí zapísať deti do škôl  
v meste. Ide najmä o ZŠ na ulici Krátka, kde sa otvorili triedy pre nadané deti. Najväčší úbytok žiakov je 
na ZŠ Bernolákova ul. ZŠ Hollého a ZŠ Pázmaňa. 
 Novoročné stretnutie riaditeľov škôl s primátorom mesta 
Primátor mesta Ing. Tibor Baran pozval riaditeľov šalianskych škôl na novoročné stretnutie, ktoré sa 
uskutočnilo 21.januára 2004. 
Hoci stretnutie malo slávnostný rámec, okrem želaní úspechov vo výchovno-vzdelávacej práci zazneli i 
otázky týkajúce sa financovania školstva, údržbe budov, inventára, ale i rezervách v oblasti výchovy a 
vzdelávania. 
 Prepožičanie čestného názvu 
V základnej škole Šaľa, Horná ulica 22,známej pod názvom ZŠ Sídlisko Váh Šaľa. V minulom roku škola 
oslávila 30.výročie svojho založenia  a v tomto roku si pripomína 20.výročie zmeny koncepcie a 
obsahového zamerania školy. Od roku 1984 nesie prívlastok ,,Škola so zameraním na vyučovaním 
matematiky a prírodovedných predmetov". Škola sa úrovňou výchovno-vzdelávacie práce dlhodobo 
zaraďovala medzi najlepšie školy. V šk.r.2001-2002 bola vyhlásená za najlepšiu školu okresu Šaľa. 
Na základe dosahovaných výsledkov  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prepožičalo škole 
Čestný názov Základná škola Jozefa Murgaša, Horná 22 Šaľa. 
Slávnostný akt sa uskutočnil 20.februára 2004 za účasti zástupcov MŠSR Matice slovenskej- Ing. Jozef 
Markuš, predseda Ms, MUDr. Svetozár Hikkel, MO MS, bývalí riaditelia školy- Mgr. Juraj Félix, Mgr. 
František Adam, bývalí i súčasní učitelia, zástupcovia škôl mesta i okresu, funkcionári mesta- primátor 
Ing. Tibor Baran, ved. školského úradu, Paed Dr. Michal Vrbovský, vedúca OŠ Gabriela Füllöpová, zo 
KŠÚ Nitra Ing Helena Psotová, Dr.Blanka Polibiarová, vysokoškolská profesorka, ktorej starý otec bol 
bratom Jozefa Murgaša a Jozef Šebo, správca pamätnej izby Jozefa Murgaša (v Tajove), bývalý učiteľ. 
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po prevzatí listiny o ,,Prepožičaní čestného názvu" riaditeľkou základnej školy Mgr. Máriou Oravcovou 
bola odhalená ,,Pamätná tabuľa" a prezentované symboly školy vlajka  a logo. 
Život a dielo slávneho Slováka Jozefa Murgaša prítomným priblížili vynikajúcim programom, doplneným 
výtvarnou grafikou a dekoráciou žiaci školy. 
    Učitelia učiteľom 
Učitelia ZUŠ v Šali pripravili pre pedagógov šalianskych škôl koncert ku      
      Dňu učiteľov 
Koncert sa konal 29.marca 2004 v kongresovej sále MsÚ .Hudbou, piesňami a milým slovom prejavili 
účinkujúci úctu a vďaku učiteľom za ich zodpovednú a náročnú prácu. 
      Ocenenie 
za výchovno-vzdelávaciu prácu udelil Nitriansky samosprávny kraj z príležitosti      
   Dňa učiteľov 2004 Mgr. Božene Patekovej, gymnázium Šaľa . 
Z rúk gen. riaditeľa  a.s. Duslo Šaľa RNDr. Jozefa Kollára prevzali ocenenia za úspešnú dlhoročnú 
pedagogickú prácu      PhDr Katarína Alaxová ,SOUCH Šaľa. 
            Mgr. Zuzana Kerďová, SOUCH Šaľa. 
    Pocta zamestnancom školstva 
Na záver roka 2003-2004 sa 29.júna 2004 v obradnej sieni MsÚ uskutočnili  slávnostné prijatie, na 
ktorom primátor mesta Ing. Tibor Baran poďakoval vybraným zamestnancom školstva za dlhoročnú 
obetavú prácu pri výchove i zabezpečovaní výchovy a vzdelávaní mladej generácie. 
    Ďakovné listy Mesta Šaľa 
boli ododvzané za prítomnosti Ing. Heleny Psotovej predsedníčky školskej komisie MsZ a riaditeľov škôl. 
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    Vymenovanie riaditeľov škôl 
Na slávnostnom aktíve školských zamestnancov ,ktorý sa konal v obradnej sieni MsÚ v Šali  29.júna 2004 
primátor mesta Ing Tibor Baran   
     vymenoval  
na základe výberového konania  11 riaditeľov škôl a školských zariadení. 
Menovacie dekréty si z rúk primátora prevzali: 
     Mgr. Jarmila  Husáriková   ZŠ Krátka ul. 
     Mgr. Lýdia  Muráriková  ZŠ Pionierska ul. 
     Mgr. Jozefína Stredanská  ZŠ Bernoláková ul. 
     PhDr. Rudolf  Kuklovský   ZŠ Holého ul. 
     Mgr. Katarína Dohényosová ZŠ MJM Pazmanya  
        Milan  Jančovič    ZUŠ Šaľa 
     Ing . Michal  Malárik   CVČ Šaľa 
        Oľga  Trombitášová  MŠ Budovateľská ul. 
     Mgr. Edita  Markovičová  MŠ Holého ul. 
      Beáta    Sobotová    MŠ  8.mája 
     Anna    Karafová   MŠ Okružná 
Slávnostná príjemná atmosféra  sa niesla  v znamení želaní úspechov, zdravia a tvorivých síl. 
     Stretnutie učiteľských generácií 
Bývalí riaditelia škôl- dôchodcovia Juraj Félix, Imrich Szabo, Franrišek Adam, Gustáv Göll a Ján Šipický 
sa 225.októbra 2004 z podnetu primátora mesta a oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí stretli so 
začínajúcimi učiteľmi- Zoltánom Mikom, Adelou Gracovou a Soňou Súdorovou. Na stretnutí sa okrem 
primátora Ing Tibora Barana zúčastnili i František Bodka, Gabriela Fülöpová, Ing. Helena Psotová a  
PAEDr. Michal Vrbovský. V rámci bezprostrednej besedy odzneli: informácie o procese transformácie 
školstva, financovania školstva ,o činnosti školského úradu, ako i výmena skúseností s vysokoškolskej 
prípravy učiteľov minulosti  a súčasnosti  odovzdávaní skúseností z ped. praxe. 
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    Spoločný obecný úrad na úseku školstva  
Od 1.januára 2004 je v platnosti zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej 



samospráve, ktorým sa na obce presúvajú na obce ďalšie kompetencie, ktoré si  vyžadujú aj určitú 
koordináciu činností. 
Starostovia obcí a primátor mesta Šaľa rozhodli, aby v rámci regionálnej spolupráce zabezpečil túto 
činnosť Spoločný obecný úrad na úseku školstva okresu Šaľa. 
Podpísaním zmluvy bolo potvrdené zriadenie úradu pre všetky obce a mesto Šaľa od  
      1,júla 2004 
dňa 7.septembra 2004 bol na základe výberového konania vymenovaný do funkcie vedúceho úradu 
Paed Dr. Michal Vrbovský. 
Právomoci úradu :-odborno-metodická pomoc školám a obecným úradom 
    -príprava podkladov pre starostov ,a k musia v zmysle nového zákona   
   vykonať rozhodnutia alebo riešiť  odvolania  voči rozhodnutiam riaditeľov   
  škôl 
    -vymedzená kontrolná činnosť  po dohode so starostami 
    -ekonomické poradenstvo, ekonomické činnosti- účtovníctvo, personalistiku   
  a mzdy 
Vytvorenie úradu privítala i Ing. Helna Psotová vedúca odboru školstva  VÚC Nitra, ktorá vidí v presune 
ďalších kompetencií na obce možnosť efektívnejšieho usmerňovania školy. 
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   100 ROKOV  
 poľnohospodárskeho školstva v Šali 
Slávnostným alegorickým sprievodom oslávili 24.septmbra 2004 v Šali, sté výročie založenia 
poľnohospodárskej školy predchodcu súčasného SOÚP stredného odborného učilišťa 
poľnohospodárskeho. Mestom prechádzali kočiare, sokoliari i dobové kostýmy. Slávnostná akadémia 
,ktorá bola vyvrcholením celoročných osláv sa konala v Mestskom dome kultúry v %Sali. Na akadémii sa 
stretli bývalí učitelia i absolventi z celého  slovenského poľnohospodárskeho školstva ,riaditelia 
šalianskych škôl  a predstavitelia mesta. Mesto Šaľa malo vždy i v minulosti poľnohospodársky charakter. 
Bolo potrebné vychovať poľnohospodárskych odborníkov, ktorí by zanechali zastaralý- neproduktívny 
spôsob práce. Túto úlohu mohla plniť škola. Prvý plán založiť školu vznikol v 19.storočí.20.januára 1897 
bolo prijaté rozhodnutie o zriadení roľníckej školy ,ale mesto nemalo dostatok finančných prostriedkov a 
tak, Roľnícka škola  bola založená v roku 1904. 
        prvý riaditeľ Alexander Šimon 
        hospodárstvo 19jutár zeme/jutro5754m2/=109326m2=11ha 
             ovocný sad, záhradníctvo, vinohrad 
        príspevok štátu škole  300korún 
        obecná rada 3.februára 1905 rozhodla. že sa postaví nová škola   
            na kráľovsko-šalianskej ceste 
        ciele školy obrábanie pôdy a jej vyťaženie, ošetrovanie plodín a   
           porastov, osevné postupy, dodržiavanie      
          agrotechnických postupov, sledovať náklady a      
         výnosy, spracovávať silážne krmivo, zavádzať chov     
         dobytka  a sledovať rentabilitu živočíšnej výroby 
        vyučovanie november- február (jazyk maďarský) 
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             marec- október práca na poli 
             v zimnom období sa učili vyrábať náradie    
            košíky, metly, korýtka, očkovať stromy, štepiť vinič 
po prvej svetovej vojne Min. poľnohospodárstva v Prahe školu zrušilo -14.12.1921. 
Hospodárska škola obnovená roľnícka škola 18.júla 1923. 
     riaditeľ- správca   Dezider Uhrín, rozvíja činnosť školy 
             1939 
     riaditeľ     Alexander Šimon, buduje strednú školu 



Nižšia  roľnícka škola-2.ročná všeobecná po roku 1945 
Poľnohospodárska majstrovská škola-2.ročná 1953 
     zameranie      záhradníctvo pre pracovníkov z praxe  
                zriadil sa školský majetok, kuchyňa    
              jedáleň, skleníky 
Poľnohospodárska technická škola- PTŠ   od roku 1960,4.10.1960 začiatok    
               vyučovania 
    riaditeľ    Ing. Ján Humpl 
    hospodárstvo Harmincova budova- ONV, odovzdaná školstvu- PTŠ 
          108 ha pôdy + 119ha  v šk.r.1961/62=227ha 
          od r. 1965 plemenný chov dostihových koní 
Poľnohospodárske odborné učilište- POU+SPTŠ  šk.r.1967/68 
              SPTŠ v r. 1970 -zrušená(preložená do Nitry) 
POU Šaľa elokované učilište POU Galanta od r. 1972 do 1975 
POU Šaľa- samostatné učilište      od šk.r.1975/76 
      riaditeľ      Ing. Ján Humpl 
Stredná škola pre pracujúcich     od r. 1979 
Stredné odborné učilište poľnohospodárske od r. 1980 zriadilo Ministerstvo      
               poľnohospodárstva 
               školský majetok pričlenený JRD Družba 
               zostatok škole 15ha,stagnácia chovu koní 
   riaditeľ          v šk.r.1990-9 Ing. Michal Žukovič 
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V roku 1991 bol vypísaný na funkciu riaditeľa učilišťa konkurz na základe, ktorého bol vymenovaný nový 
riaditeľ   Ing. Zdenék Goščík 
        1991-1998 
 SOUP       od roku 1998 po súčasnosť 
    riaditeľka Ing. Magdaléna Birnšteinová 
 Možnosti štúdia v odboroch chovateľ koní a jazdectvo  (3r) 
 Poľnohospodár- mechanizátor (3r) 
 Agropodnikanie (4r) 
 Poľnohospodár (2r.nadstatvb.št.) 
 Rekvalifikačných kurzoch- chov koní, jazdectvo (učiteľ, tréner, rozhodca) 
Nosným učebným odborom je chov a jazdectvo, ktorý založili Ing. Ján Humpl, Mudr. A. Zechmeister, J. 
Rosival. V súčasných podmienkach má chov koní charakter rozmnožovacieho chovu  s cieľom 
vyšľachtiť moderný typ športového koňa. Škola chová 60 vlastných a 40 koní iných majiteľov . 
 
   ZAMESTNANCI ŠKOLY v ŠK.ROKU 2004-2005 
Funkcia  Počet    Meno, Priezvisko, Titul 
Riaditeľ  1     Magdaléna Biršteinová 
Zástupca  3     Ivan Masek Ing., Marta Ölvecká Mgr., Ivan Vaško Mgr. 
Ekonóm   1     Miloš Lipovský Ing., 
učitelia  11     Ján Garčár Mgr., Paulína Kompanová Mgr., Juraj Krkošek   
       Ing., Kvet. Materánková Mgr., B. Stančík Mgr., Lívia Szabová    
      Ing., I. Traupová Mgr., E. Kavarosová Bc., Zuzana       
     Ürgeová, Anikö Vágoová Ing., 
Majstri OV  8     Jozef Roszival, Eva Kozmérová Ing., Karol Deák      
      Ing., H. Kováčová, Roman Mladý Bc., Jana Majdlenová, Tibor    
      Meszárošč Ing., Martina Solárové Mgr., 
Vychovávateľky 4     Monika Ľubová, Helena Demeterová, Mária       
      Hátašová, Ľubica Menyhartová,  
Administratíva  4     Margita Alaxová, Andrea Pápayová, Monika Psotová, Iveta   
       Tóthová, 
Školská jedáleň 6     Eleonóra Petrová- vedúca, Jaroslava Balušíková, Mária    



       Ľubová, Magdaléna Horváthová, Judita Kozmérová, Juliana    
      Tóthová, 
Prevádzkový   13                   
 K.Csanyová,B.Demeter,J.Hátaš,A.Kyssová,L.Lelovič,M.Rickerová,E.Roszival,D.Sz   
       abová, L. Szerzödy, R. Szekhazi, R. Sámel, J. Valo, Š. Vojtka, 
zamestnanci 
SPOLU   51 
Žiakov   180 
Rada školy  9 
Výbor ZRŠ  5 
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   Kultúrno-spoločenská činnosť 
 V meste sa počas celého roka konali kultúrno-spoločenské akcie poriadané z príležitosti výročí, sviatkov, 
ale aj mimo nich. Vysokú umeleckú úroveň dosahujú predovšetkým koncerty vážnej hudby, divadelné 
vystúpenia, výstavy i plesy. Šaliansky občan sa stáva čoraz vyspelejším a teda náročnejším na umeleckú, 
ale i obsahovú úroveň podujatí. Garantom kultúrneho života v meste je Kultúrno-spoločenská organizácia 
Šaľa s domom kultúry(DK), kinom, mestskou knižnicou a amfiteátrom. Potom sú to školy ,predovšetkým 
základná umelecká škola, súbory i spoločenské organizácie a ustanovizne. 
Divadlá:            Vedúci: 
Divadlo VÁH pri KSD           Peter Chrenko 
Divadlo ŠOK pri UAŠOK        Roman Hatala 
Divadelný súbor L.S.D. pri KSD      Miroslav Demín 
DDS Hviezdičky z debničky pri KSD   Miroslav Schindler 
DDS Úsmev pri UAŠOK         Roman Hatala 
DDS SEN pri KSD a CVČ        Miroslav Demín 
DS pri ZUŠ             Magdaléna Máčiková 
BS Materinky pri KSD          Branislav Pažitný 
DBS Smejko pri KSD          Ľudmila Szalaiová 
ASI- Divadlo poézie a hudby pri OZAS  Miroslav Schindler 
Kultúrne ustanovizne a organizácie: 
Mestské kultúrne stredisko 
Centrum voľného času Tip-top 
Základná umelecká škola 
Miestny odbor Matice slovenskej 
Šaliansky klub mladých 
CSEMADOK 
 
str.605 
 
Tanečné kolektívy : 
Folklórny súbor chemik KSD      Zdena Dömötörová 
Mažoretky- Večianske fialky pri KSD  Zdena Dömötörová 
Mažoretky- Kontesy pri ZUŠ     Dana Janebová 
Detský folklórny súbor Kovadlinka pri KSD Tibor Kovács 
Rómsky súbor pri Ksd         Ružena Kotlárová 
Tanečný súbor Žaky pri KSD     Viera Hučková 
Koncerty: 
10.Benefičný koncert opernej speváčky- sopranistky 
  Lívie Ágovej a hostí 
Michal Lehocký- operný spevák prof. Soňa Kresáková- klaviristka 
Štefan Tarnoczký- klavirista, organista 
Miesto: kongresová sála MsÚ 
Termín: január 2004 



Organizátor : Nadácia zdravia obyvateľov mesta Šaľa 
Mudr. Mária Czelláriková, predsedníčka nadácie 
 Predsedníčka na úvod podujatia oboznámila prítomných s 10.-ročnou činnosťou nadácie, 
poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby nadácia zdravia  splnila svoje 
šľachetné poslanie. 
 Na záver poďakovala umelcom za krásny umelecký zážitok ,ktorý pripravili prítomným svojim 
prekrásnym koncertom. 
   Juraj Hollý 
Študent Gymnázia v Šali, nadaný spevák- tenorista, žiak Rity Zálešákovej ZUŠ  
Víťaz medzinárodnej súťaže Imricha Godina 2004  
      Ocenenie za reprezentáciu Slovenska, obdržal z rúk  
Martina Fronca, ministra školstva Slovenskej republiky. 
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 Benefičný koncert-sopránistky-22ročnej Šalianky- 
  Lenky Máčikovej a hostí 
Michala Ďuriša- huslistu a Jany Martinčekovej- klaviristky. 
Deň konania: 13.február 2004-kongresová sála MsÚ Šaľa 
Cesta Lenky k spevu: Základná umelecká škola Šaľa 
     Štátne konzervatórium Bratislava- najlepší absolvent školy 
     Súkromné štúdium spevu Brno 
     Profesia: operný spev 
                                 Ocenenie: talent roka do 21rokov, 3.hlavná cena M.S. Trnavského  
                                 Cieľ: spievať v opere, túžim ,aby bola Šaľa na mňa pyšná. 
Koncert bol venovaný  základnej škole  na Krátkej ulici, ktorá v roku 2004 oslavuje 20-te výročie 
založenia. 
   Koncerty šalianskeho speváckeho zboru 
   Caecilia chorus 
25.júna 2004- Renesančný kaštieľ- prezentácia slovenského prekladu knihy Šaľa, 
   od kolektívu autorov pod vedením PhDr. Veroniky Novákovej 
   august 2004-prehliadka speváckych zborov- Šaľa 
                        28.november 2004-vystúpenie speváckych zborov Caecilia Chorus        
                  ZORA Galanta 
   26.december 2004-Vianočný koncert  v kostole sv. Margity 
           -spevácky zbor Caecilia Chorus sa na koncertných    
        vystúpeniach prezentuje sakrálnymi piesňami i       
      dielami vážnej hudby iného zamerania   
           -zbor sa v súčasnosti doplnil na 19 členov -     
       privítajú i  ďalších! 
    Ďalšie koncerty a vystúpenia  skupín a jednotlivcov 
20.február 2004-V rámci ,,Hudobných šalianskych večerov", ktoré majú už svoje trvalé miesto v kultúrnom 
kalendári , sa v MsKS predstavila trojica mladých ,ale známych umelcov: Anežka Kmotríková, Peter 
Doboš, Róbert Miko. 
  Náročný repertoár predviedli na vysokej úrovni. 
13.marec 2004-Neobyčajný koncert na dychovom nástroji pôvodných obyvateľov Austrálie- Aborigencov, 
didžeridu zaznieva v DK v podaní Ondřeja Smeykala z Českej republiky. Hudobný nástorj vznikol asi 
pred 40 000 rokmi. Vyrába sa z eukalypta, dá sa použiť baza i PVC rúry. Od dĺžky nástroja závisí hĺbka 
tónu ,od jeho šírky basy. 
26.marec 2004-V rámci turné po Česku i Slovensku koncertovala v šalianskom Metroklube skupina IMT 
Smile. 
1.máj 2004- V rámci prvomájových osláv koncertovala: Denisa Kurucová- šalianska ,,Šakira". 
Na amfiteátri koncertovala skupina Z času na čas- v zložení 6 hudobníkov a speváčka. 
Anežka Kmotríková, šaliansky spevácky talent, žiačka Rity Záležákovej- ZUŠ Šaľa- spev 
Štúdium konzervatórium  Bratislava- 5 rokov operný spev- prerušenie 
-problémy s hlasivkami- prechod k džezu, soulu, blues. 



Úspechy a ...1997-víťazka súťaže talentov Imricha Godina  
   2000-talent Európy- Rakúsko- účasť 
    Maturita- Hlavná úloha v opere Rusalka, 
    zmena žánru- spev  v Armádnom umeleckom súbore 
   súčasnosť- spev v Zbore slovenských učiteľov Ozvena.  
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   3.máj 2004-Kristína Sztresnyaková, autorka projektu novej školy pre spevákov propravilav 
DK koncert, na ktorom vystúpili šaliansky  speváci- Rita Zálešáková, Slávka Tóthová, Dana Janebová, 
Igor Bečár a ďalší. Koncert mal spopularizovať projekt novej školy. 
   13.máj 2004:Spevácky talent Robo Papp- R´n P´ predstavil svoj nový album s 
13.skladbami-7slovenských a 6 anglických. 
   Robo Papp-22-ročný spevák- objav roka 2000 a diváckej ceny v Zlatom Slávikovi 
2000.Cena za najúspešnejšiu skladbu mladého autora pop hudby-2002. 
   Albumy: Robo Papp 2000 
      Hlava hore  2002 
      R´nP´ 2004 
   Plány: koncerty- Slovensko, Česko 
29.august 2004:oslavy 60.výročia SNP -amfiteáter SDĽ 
             Váh SMER 
       koncertovali mladé talenty a Hanbálkova country skupina 
1.september 2004-nádvorie renesančného kaštieľa v Šali- koncert 
    Rity Zálešákovej a jej žiakov. 
  organizátor: MKS- Mestské kultúrne stredisko Šaľa 
  hostia: bývalí i súčasní žiaci 
  Linda Vargová  Erika Tégenová- Čambálová 
  Juraj Hollý  Igor Bečár,  Zoltán Mika 
 v podaní ,ktorých zazneli klasické melódie striedané melódiami modernými i muzikálovými. Na 
koncerte sa predstavili úspešní absolventi súkromnej speváckej školy Kristíny Sztresnyákovej DI
 VOCE 
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 Celonárodné a regionálne súťaže: 
   Šaliansky Maťko 
Šaliansky matičiar Mudr. Svetozár Hikkel privítal 27.februára 2004 už na 11.-tom ročníku súťaže 
Šaliansky Maťko J. C. Hronského recitátorov slovenských povestí, zo všetkých kútov nášho drahého 
Slovenska, ktorí úspešne prešli výberovými kolami na úrovni škôl, okresov a krajov. S takmer desaťtisíc 
súťažiacich sa do Celonárodného kola v Šali prebojovalo 22 súťažiacich. 
Finálová súťaž mala vysokú umeleckú i spoločenskú úroveň. 
Porota ocenila výkony súťažiacich a vyhlásila výsledky. 
  I. kategória: 1.Klaudia Vacková   Trnavský kraj 
  II. kategória 1.Viktória Ďuranová  Žilinský kraj 
  III. kategória 1.Bronislava Strnádelová Trnavský kraj 
Organizátor súťaže MO MS  v Šali, doktor Svetozár Hikkel zablahoželal víťazom i všetkým recitátorom. 
Poďakoval  pánom učiteľom za  prípravu detí na súťaž i porote za jej prácu. Vyslovil potešenie zo 
stúpajúcej úrovne súťaže i z počtu detí, ktoré sa do súťaže zapájajú na úrovni základných kôl. 
   Zlatá priadka 
 ,,Štyri dni plné divadla!" -takto možno nazvať stretnutie divadelných súborov, mladých divadelníkov 
v Šali. 
    31.mája-3.júna 2004 
na divadelnom festivale Zlatá priadka. 
Všetkých 184 detí zo súborov mohlo počas štyroch dní vidieť všetky predstavenia  a zúčastniť sa 
tvorivých dielní. 
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Šaliansky diváci videli 8 súťažných súborov zo všetkých regiónov Slovenska a  5 scénických miniatúr. V 
úlohe hosťa vystúpil Detský divadelný súbor Šaľa. 
     Hlavnú cenu získal   DDS Čhave Kamoro zo Sniny. 
     Za inscenáciu Cesta pre teba. 
     Rehoľná sestra Stelamáris - režisérka prevzala ocenenie za    
  prácu  medzi Rómami na východe Slovenska. 
  Národná prehliadka 
ochotníckych divadelných súborov 
s inscenáciami pôvodnej slovenskej tvorby sa uskutočnila  
     27.apríla-2.mája 2004 v Čadci a Rakovej. 
Ročník súťaže : 37 
Počet zapojených súborov 13,z ktorých vybrali 5 súťažných predstavení a jedným z nich bolo 
predstavenie Matka v podaní nášho Divadelného súboru Terra Wag. 
Inscenácia J. B. Ivana  Matka v réžii Romana Budaia a Miroslava Demína získala cenu  
     Laureát festivalu a zlatú plaketu J. Palárika. 
     Cenu poroty mladých. 
Individuálne ceny získali 
   Alena Demková- za najlepší výkon v úlohe matky  
          -strieborná plaketa 
   Roman Hatala- za postavu Jana  
   Táňa Miškovičová- strieborná plaketa 
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   Výročia    
           175.výorčie 
vysvätenia rímsko-katolíckeho kostola sv. Margity Antiochijskej v Šali. 
Mestský úrad, Farský úrad, štátny archív ,Spoločnosť Petra Pázmanya v Šali zorganizovali 23.apríla 2004 
odborný seminár k významnému výročiu. 
Seminár otvoril primátor mesta Ing. Tibor Baran. 
O histórii výstavby kostolov v Šali  a okolí prednášala PhDr. Veronika Nováková- riaditeľka Štátneho 
archívu v Šali. Slávnostný koncert k výročiu sa uskutočnil v kostole sv. Margity 25.apríla 2004-práve v 
deň výročia vysvätenia 25.apríla 1829. 
   60.rokov 
  od deportácie Židov 
Pietna spomienka smutného výročia deportácie  židovského obyvateľstva nášho mesta sa uskutočnila 
15.júna 2004. 
pri mestskej knižnici, pred pamätnou tabuľou venovanou obetiam rasovej perzekúcie. 
Prítomným sa prihovoril primátor mesta a dr. František Alexander- výkonný tajomník Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. 
Po pietnom akte sa uskutočnil koncert židovských piesní v jazyku jidiš v podaní 
 Ivan Ožvát- sólista Opery SND v Bratislave 
 Helena Veselskí- sólistka Štátnej Opery v Banskej Bystrici 
   160.výročie 
postavenia sochy sv. Vendelína zemanom Imrichom Feketem (1844)- Vlčianska ulica 17.októbra 2004 
sa pri soche patróna pútnikov, pastierov, ochrancov úrody a zvierat konala spomienková slávnosť spojená 
so sviečkovým sprievodom 
 
sttr.612 
 
k Rímsko-katolíckemu kostolu sv. Margity a svätou omšou. Po svätej omši sa uskutočnil koncert 
duchovnej hudby v podaní bratislavského zoskupenia Harmonica Seraphica. 
    ; 80.výročie 



   založenia knižnice v Šali. 
Mestská knižnica v Šali si v roku 2004 pripomenula 80.výročie svojho založenia. Obecné zastupiteľstvo v 
Šali svojim rozhodnutím zriadilo v roku 1924  prvú knižnicu. 
Pramene knihovníctva v Šali však siahajú až do roku 1604 do čias jezuitského kolégia sídliaceho v Sali. 
Na slávnostnej spomienke založenia knižnice sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Tibor Baran, 
Mária Tóthová- bývalá dlhoročná vedúca knižnice, ako i Miroslav Demín- súčasný vedúci MSK V Šali 
,ktorý s potešením skonštatoval, že sa darilo priebežne doplňovať knižničný fond  a tak uspokojovať 
potreby  čitateľov. Šalianska knižnica dlhodobo patrí medzi knižnice s bohatým  a kvalitným  knižným 
fondom -cca 75 000 titulov. 
Knižnici sa v roku 2004 podarilo zakúpiť knižný softvér na kategorizáciu fondu a registráciu výpožičiek. 
V priebehu roka boli  úspešne zorganizované dve burzy kníh- knižné dary občanov  sa z časti zaradili do 
fondu knižnice (chýbajúce), ostatné sa predali záujemcom za symbolickú cenu (10.-Sk). 
Konštatoval, že klesá záujem o knihu a odporučil občanom, predovšetkým deťom a mládeži, aby viac 
siahali po knihe a čítali a menej pozerali televíziu. 
Na záver slávnostného stretnutia vedúci knižnice prevzal z rúk primátora 
  Pamätný list 
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  Iné kultúrno-spoločenské akcie 
V rámci plesovej sezóny 2004 sa uskutočnil  
  XII: reprezentačný ples Mesta Šaľa 
Prítomných privítal a ples otvoril primátor  Ing .Tibor Baran. 
Medzi hosťami bol prítomný minister László  Gyurovský. 
V januári 2004 prijal primátor mesta dobrovoľných darcov krvi- držiteľov  
   Jánskeho plakety 
a poďakoval im za ich humánny čin. Medzi darcami bol i člen mestskej polície Ján Komjáthy 43-násobný 
darca (od roku 1990),držiteľ zlatej Jánskeho plakety. 
Mestské kultúrne stredisko zorganizovalo pre deti mesta 15. februára 2004 
  Valentínsky karneval na ľade- Zimný štadión Šaľa. 
V Dome kultúry Šaľa sa 15.marca 2004 uskutočnila vernisáž výstavy 
   Jána Miškoviča -rodáka zo Šale 
Na vernisáž nadviazala prezentácia knihy Jozefa Sellyeiho- Miškoviča(1.1.1909-6.3.41) 
  Obrázky z rodného kraja- poviedky podávajúce obraz života sedliakov z medzivojnového 
obdobia(1929-1941) sa viažu k Šali a blízkemu okoliu. 
Detský divadelný súbor Úsmev sa 19.marca 2004 predstavil v DK  hrou  Peter Pan v dramaturgii 
Viktora Vinczeho 
Výtvarná súťaž Vesmír očami detí, ktorú v KS  Večierka Šaľa 22.-26.marca 2004 zorganizovalo MsKS 
Šaľa, Krajské osvetové centrum Nitra, Nitrianska hvezdáreň, prezentovala práce detí materských a 
základných škôl. 
V rámci súťaže výtvarných prác, sa 23.marca 2004 konala i okresná vedomostná súťaž   
 Čo vieš o hviezdach 
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V rámci osláv Dňa matiek MKS Šaľa a DS Terra Wag uviedli 9.mája 2004 predstavenie divadelnej hry 
Matka, ako dar matkám k ich krásnemu sviatku. 
 V priestoroch šalianskeho renesančného kaštieľa  bola 25.júna 2004 prezentácia slovenského prekladu 
knihy Šaľa - od kolektívu autorov pod vedením PhDr. Veronoky Novákovej . 
lektor: prof. PhDr. Richard Marsina, Dr.Sc.- historik 
Záštitu nad prezentáciou knihy prevzal gen. riad. a.s. Duslo RNDr Joyef Kollár, ktorý pokrstil knihu 
vetvičkou rozkvitnutej lipy. Dielo je po historickej, dokumentačnej, literárnej i grafickej stránke  na vysokej 
úrovni. 
Dňa 25.-26.júna 2004 vládol na Hlavnej ulici v Šali nezvyčajný ruch. 
Akcia: Šalianske slávnosti 2004 



    a  
  III. Jarmok tradičných remesiel, na ktorom v jednotlivých stánkoch ukazovali svoje umenie 
majster drotár, sklár, medovnikár, rezbár i košikár, ale i tkáč a šúpoliar. 
Počas dvojdňového kultúrneho programu vystúpili- folklórne súbory družobných miest z Poľska a 
Maďarska 
               -súbory zo Šale a okolitých obcí 
               -estrádne súbory, ktoré koncertovali i vo večerných 
hodinách. 
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Modlitbovú akciu za ochranu počatých detí Slovenska, zorganizovali občianske združenia- Láska v nás 
a Život ako dar  21.augusta 2004 
ako súčasť celoslovenskej cyklistickej akcie mladých. 
Začiatok akcie:5.august 2004 v Košiciach. 
Trasa:Trebišov,Michalovce,Prešov,Poprad,Ružomberok,Martin,Žilina ,Trenčín,Nitra,21.augusta Šaľa. 
Program v Šali: svätá omša za počaté deti, motlitba za nenarodené deti a personál 
Cesta mladých končila 9.septembra 2004  v Bruseli, kde priniesli 
 Chartu o význame rodiny 
Rok 2004 bol - Rokom rodiny. 
Mesiac úcty k starším 
Počas októbra -Mesiaca  úcty k starším sa primátor mesta Ing. Tibor Baran, zástupca primátora a 
prednosta MsÚ stretli so staršími občanmi v mestskej časti Hetméň. 
Multikultúrny festival -Colourfest sa konal  v MsDK  20.novembra 2004  
Program: I. sekcia- dokumentárny film 
             II. sekcia- kultúra orientálnych národov 
  III. sekcia- španielske tance, židovské piesne,tance z Kuby a Južnej Ameriky 
Mesto Šaľa pripravilo na štedrý deň 24.decembra 2 004 akciu  
  Štedré popoludnie 
    Pozvaní- občania ktorý sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi. 
    Idea- Boh, pred Velebou ktorého sa koríme, ktorý ako Dieťa- láska prichádza na svet a 
napĺňa našu dušu láskou k blížnemu. 
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   Šaľaniny 2004 
 
Divadelné Šaľaniny- fetival amatérskych divadelných súborov organizovalo 10.-11.decembra 2004-
Centrum voľného času Šaľa. 
Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta. 
Na festivale vystúpili- DDS Galanta, Materinky Šaľa, Dino Horná Streda, Malé Divadlo Levice, Divadlo ASI 
Šaľa. 
Po vystúpení súborov galavečer venovaný   
  30.výročiu novodobého divadelníctva v Šali. 
Organizátori ocenili zaslúžilých dobrovoľných pracovníkov. 
  Ľudmila Néhringová  -za rozvoj detského divadla 
  Alena Demková    -za rozvoj divadla pre dospelých 
  Viliam Kamrada    -za rozvoj divadla pre dospelých 
tvorivú činnosť na domácej scéne v roku 2004 
  Valentín Kazaňák   -scéna, hudba 
  Viktor Vincze    -scéna 
  Alena Demková  -herecký výkon 
  Vojtech Dúc   -herecký výkon 
  Roman Budai   -réžia 
  Miroslav Demín  -réžia 
Na záver festivalu primátor mesta Ing. Tibor Baran otvoril novú divadelnú sezónu 2004-2005. 
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Stretnutie so spisovateľmi 
 
Autor: Pavol Krajčí, chemický inžinier Duslo a.s. Šaľa. 
Dielo: Čriepky a iné ...ky – kniha poviedok zo života ľudí 
Uvedenie knihy - 6. február 2004 – za prítomnosti významných osobností kultúrneho 
a spoločenského života, ako spisovateľov Jaroslava Rezníka a Ladislava Ťažkého, gen. riad. a.s. 
Duslo Šaľa RNDr. Jozefa Kollára, ktorý sa stal krstným otcom knihy. 
 
Autor: Ladislav Ťažký, spisovateľ 
Dielo: V kráľovstve zelenej bohyne – kniha noviel, ktoré čitateľovi približujú život 
drevorubačov a uhliarov z okolia Čierneho Balogu. 
Uvedenie knihy: - 12. máj 2004 – v SOUCH Šaľa za účasti učiteľov škôl, ďalších osobností, 
ako sú Peter Andraško – pedagóg a spisovateľ, spisovateľ Ladislav Zrubec, Ladislav Ťažký – 
autor, Ing. Július Binder, gen. riad. Dusla a.s. RNDr. Jozef Kollár, ktorý knihu pokrstil. 
Majster Ladislav Ťažký oslávil v roku 2004 požehnané životné jubileum – 80 rokov. 
 
Spisovateľ: Jaroslav Rezník – besedoval s učiteľmi a žiakmi šalianskych stredných škôl 
o svojej práci, tvorbe a diele 
– 3. júna 2004 
Poslucháčom priblížil cennú pomôcku pri štúdiu slovenského jazyka i v príprave na maturitné 
skúšky. Dielo, ktorého je autorom má názov Túra do literatúry 
Hosť: Hosťom spisovateľov a účastníkov besedy bol Stojan Lekovský z Macedónska – 
prekladateľ našich významných spisovateľov. 
 
str. 618 
 
Dom ľudového bývania – Kunov dvor 
 
Charakteristika: Významná kultúrna pamiatka jedinečná svojho druhu v rámci Európy, 
postavená v roku 1730 ako sochový typ domku (dobová socha na uličnej fasáde). pôvodné steny 
sú vypletané z prútia, valová strecha je pokrytá trstinou. 
Správca: Objekt je postavený v meste Šaľa, na území (kraja) VÚC Nitra a je vo vlastníctve 
Vlastivedného múzea v Galante, ktorá podľa územného členenia patrí do VÚC Trnava. 
majetkové vysporiadanie sa v roku 2004 nedoriešilo. 
Účel: Objekt slúžil ako múzeum ľudového bývania a v súčasnosti je z technických príčin 
zatvorený. 
Stav: Poškodenie časti strechy i fasády. Zariadenie bolo premiestnené do depozitu múzea. 
Príčiny stavu: Nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a opravu. 
Úloha: Zachrániť dom ľudového bývania pre ďalšie generácie! A preto na podnet občanov mesta 
vzniklo v júli 2004 občianske združenie (OZ) „Zachráňme dom ľudového bývania“, ktoré 
vyzvalo podnikateľov, občanov, inštitúcie, aby poskytli finančné prostriedky na rekonštrukciu 
domu. 
Za OZ vystupuje poslanec MsZ v Šali a predseda komisie kultúry Ladislav Košičár. 
Akcie: V októbri 2004 sa na záchranu objektu zorganizovali podujatia pod názvom 



Tradície ožívajú 
výstava maliara Karola Kubalu 5.10.-31.10 2004 
vystúpenie folklórnych súborov Chemik, Mladé srdcia – Ifjú Szivek, Nitranček 
citarový súbor 11.-24.10. a 27.10.2004 
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Vzácne návštevy 
 
Eduard Kukan – minister zahraničných vecí SR navštívil Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali 
Vo svojom vystúpení 
si zaspomínal na študentské roky na tejto šalianskej škole 
rozobral problematiku Európskej únie a prezentoval Ústavnú zmluvu 
zodpovedal na otázky týkajúcich sa – vojny v Iraku a našom postoji k tomuto konfliktu; 
zahraničnej orientácie Slovenska; financovania školstva; neúspechu v prezidentských voľbách 
László Gyurovský – minister výstavby a regionálneho rozvoja SR navštívil 31. januára 2004 
MsÚ v Šali, kde ho prijal zástupca primátora Ing. F. Botka. 
V besede sa vyjadroval k vybudovaniu nového mosta a cesty, k zriadeniu priemyselných parkov. 
9. augusta 2004 sa zúčastnil odovzdávania 32 bytov na Hlavnej ulici; postavených s nákladom 32 
miliónov Sk 
Ivan Gašparovič – navštívil Šaľu 18. marca 2004 v rámci predvolebnej prezidentskej kampane, 
ako prezidentský kandidát; stretol sa s občanmi a v rámci besedy sa ku vstupu Slovenska do EÚ 
vyslovil kladne; prezentoval i svoje predstavy do budúcnosti, ak by sa stal prezidentom. 
Vladimír Tvaroška – štátny tajomník MF SR; Ján Rusnák – predseda výboru NR SR pre hosp.; 
Jozef Mikuš – člen výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu – sa stretli so zástupcami 
samosprávy okresu Šaľa a diskutovali o fiškálnej decentralizácii. 
Pál Csáky – podpredseda vlády SR; Ján Langoš – predseda Ústavu pamäti národa; László Nagy – 
poslanec NR SR – sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii v Šali s názvom Právo a bezprávie 
v archívnych dokumentoch 
Organizátor – Štátny archív Šaľa; MsÚ Šaľa, Spoločnosť P. Pazmáňa v Šali 
Súbežná výstava v renesančnom kaštieli niesla meno témy konferencie. 
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Družobné styky 
 
Na základe Zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci podpísanej na rok 2004, mesto Šaľa 
udržiava partnerské vzťahy s európskymi mestami Kuhmo – Fínsko; Telč – Česká republika; 
Orozslány – Maďarsko; Konskie – Poľsko; Mogiľov-Podoľskij – Ukrajina. 
5.-12.máj 2004 – delegáciu mesta Šaľa, ktorá navštívila družobné mesto Kuhmo, tvoril Dychový 
orchester pri ZUŠ v šali s učiteľom dirigentom Karolom Šurmanom. Kolektív reprezentoval naše 
mesto na XI. hudobnom festivale Kuhmovská jar 
23.-24. jún 2004 – futbalové družstvo starších žiakov FK Slovan Duslo Šaľa sa zúčastnilo na 
futbalovom turnaji v meste Telč 
25.-26. jún 2004 – v rámci III. ročníka jarmoku tradičných remesiel v Šali, sa okrem kultúrnych 
súborov stretli i primátori miest Šaľa, Oroszlány, Konskie, Mogiľov-Podoľskij, ktorí rokovali 
o možnostiach ďalšieho rozšírenia spolupráce 
4.-9. júl 2004 – Družobný mládežnícky letný tábor Slovensko-Poľsko-Ukrajina na Donovaloch 



pre 13-17 ročných sa niesol pod heslom: „Chceme prežiť krásny týždeň a získať nových 
priateľov z družobných miest“ 
26.júl-2.august ’04 – Detský letný tábor pri Balatone v Kaptalanfurade – Maďarsko, organizovalo 
mesto Šaľa a mesto Oroszlány pre 38 detí. Pedagogický dozor vykonávali členovia Mestskej 
polície Šaľa a štátna polícia družobného mesta Oroszlány. 
1. október 2004 – Primátor mesta Ing. Tibor Baran privítal na MsÚ Šaľa delegáciu mesta 
Oroszlány, ktorú viedol primátor mesta Gábor Rajnai. Členkou delegácie bola a prednostka úradu 
Judi Erzsébel. Delegácie prerokovali otázky spolupráce v oblasti kultúry, športu, polície 
a vymenili si skúsenosti z činnosti samosprávnych orgánov. 
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21. október 2004 – 31 členné delegácie poslancov mestského zastupiteľstva vedúcich oddelení 
MsÚ šaľa, zástupcov organizácií a zariadení, spolu s primátorom Ing. Tiborom Baranom 
navštívila družobné mesto Telč v Českej republike. 
Delegácia sa oboznámila 
s aktuálnym dianím v meste, s priebehom decentralizácie štátnej správy v ČR 
s činnosťou odborných oddelení MsÚ 
s históriou a kultúrnymi pamiatkami 
 
Telč - 7000 obyvateľov; primátor: Roman Fabeš 
 - od roku 1992 je mesto zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
 
Vyvrcholením pracovného dňa bol večerný koncert, na ktorom vystúpili naši umelci Július 
a Ladislav Patkolovci. Koncertom pozdravili 86. výročie vzniku bývalej Československej 
republiky. 
Ďalšie družstevné mestá – stručný opis 
Orozslány – Maďarsko - 21 000 obyvateľov; primátor Gábor Rajnai 
    - komplex kultúrnych pamiatok – dar Esterházyovcov 
    - v minulosti sídlo obývané Slovákmi 
Konskie – Poľsko  - 88 000 obyvateľov  primátor Kryzstof Obratanski 
    - palácový komplex z 18. storočia 
Kuhmo – Fínsko  - 13 000 obyvateľov  primátor Marko Kauppinen 
    - panenská príroda – dovolenkové pobyty 
    - festivaly komornej hudby 
    - 1939-1940 ťažké boje počas Zimnej vojny 
Mogiľov-Podoľskij– Ukrajina - 38 000 obyvateľov primátor Petro Petrovič Bravko 
     - stredoveká architektúra; mesto v roku 1995 zaradené do 
ligy historických miest Ukrajiny 
     - krásne hory – vinárenský región 
     - administratívne centrum v doline rieky Dnester 
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Nové a jubilujúce firmy 
 
Firma Meta-Gas, spolumajiteľ Miroslav Gera – Šaľa, otvorila 7. januára pobočku pobočku v Šali 
Ponuka: – kompletný plynárenský a sanitárny servis techniky 



Finančno poradenská služba Márie a Magdalény Vargovej zriadená 1. februára 2004 
Ponuka: – možnosti investovania; hospodárenie s financiami 
Cestovná kancelária Afros bola zriadená Helenou Kielasovou a Lenkou Trubačovou 2. februára 
2004 v objekte COV Šaľa-Veča 
Ponuka: - zájazdy, rekreácie: Grécko, Turecko, Egypt 
  - účtovnícke služby, ekonomické poradenstvo 
Cestovná kancelária Real, majiteľ Karol Bosák, otvorila pobočku v Šali 9. februára 2004 
Ponuka: – zájazdy – domáce i zahraničné; poznávacie; tábory, školy v prírode, výlety 
Autoprofit Galanta, Ing. Milan Ščasný, otvoril v Šali začiatkom roka predajňu automobilov 
Ponuka: – vozidlá Škoda; servisné prehliadky 
Spoločnosť INVEST IN Šaľa, výroba moderných betónových a dlažobných tvaroviek, spustila 
novú automatizovanú linku, práve na 10. výročie začiatku výroby dlažby tohto druhu 
- spoločnosti bola 27. apríla 2004 udelená Cena pre bytové domy na Germánskej ulici v Šali 
Veči. Cena bola udelená na výstave FOR ARCH v Banskej Bystrici. Cenu prebral z rúk ministra 
primátor Ing. Tibor Baran a generálny riaditeľ Invest IN Ing.arch. Pavol Kollár 
OK Centrum – obchody, kancelárie, nájomné byty – ul. Pazmáňa 
Spoločnosť ALPEX – Ing. Mikuláš a Peter Alföldi si pripomenuli 10. výročie založenia 
Zameranie – príprava inžinierskych sietí; od roku 1996 úprava vozidiel na propán-bután, 
autosúčiastky, pneuservis, obsluhová služba, 10 zamestnancov (pôvodne 20). 
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Penzión G&G podnikateľov Ladislava a Agneši Gašparovicsovcov, bol otvorený v septembri 
2004 
Ponuka: ubytovanie pre 45 osôb v 15 izbách; reštaurácia; bar s terasou; sauna; garáže 
penzión úrovňou vybavenia spĺňa kritériá náročného hosťa 
Kaufland – nový hypermarket, bol pre obyvateľov Šale a okolia otvorený 20. novembra 2004 
Ponuka: – široký sortiment potravín i priemyselného tovaru 
 
V priebehu roku boli sfunkčnené i ďalšie prevádzky 
Veterinárna ambulancia Petra Poláková Mudr., Hollého ul. 
Moto-súčastky   Peter Kopáčik 
Agrocenter, s.r.o.  poľnohospodárske súčiastky 
Plastové okná   Atila Barczi 
Interiérové štúdio  Ladislav Jaroš 
Autoumyváreň   Ľubomír Vincze 
Autosúčiastky   Roman Grédi 
Inžinierska spoločnosť Lívia Porubská, Ing. 
Efekta, s.r.o.   predaj nábytku a bytových doplnkov 
MELIM   krajčírsky salón Evy Švečkovej si v roku 2004 pripomenul 15. 
výročie založenia 
Zameranie: – zákazkové šitie; výroba detského ošatenia 
Prezentácia: – Medzinárodný veľtrh v Brne, Mesto módy Trenčín 
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Práca a sociálne istoty 



a.s. DUSLO 
 
Darilo sa nám udržať výrobu i zamestnanosť k 1.1.2004 a práca a sociálne istoty pracujúcich 
v a.s. Duslo Šaľa pre celý rok 2004 sú zabezpečené, nakoľko je zabezpečený odbyt výrobkov 
napriek mnohým nepriaznivým vplyvom |vysoká cena plynu a energií; kurz dolára – pokles zo 
40,-Sk na 33,-Sk za 1$; slabý odber hnojív poľnohospodármi; vysoké náklady na prepravu 
tovaru; ceny vstupných surovín|. „Akciová spoločnosť Duslo, je hnacím motorom životnej 
úrovne šalianskeho regiónu!“ – boli slová RNDr. Jozefa Kollára, pri vstupe do roku 2004 i v jeho 
priebehu. 
Hospodárske ciele na rok 2004 – porovnateľné s rokom 2003 
zamestnanosť k 1. januáru 2004 2841 pracovníkov 
výnosy      8 mld. 867 mil. 
vývoz      6 mld. 482 mil. 
osobné výdaje      800 mil. 
investície do akcií     174 mil. 
Priemerný zárobok júl ’04   18 547,-SK  vzrast na 21 388,-Sk 
      národné hospodárstvo  16 000,-Sk 
Sociálne istoty na roky 2004-2007 boli potvrdené vo februári 2004, kedy bola 
podpísaná Kolektívna zmluva zástupcami 
odborov  Dusla a.s.   Asociácie zamestnancov CHFP 
Mária Csányiová RNDr. Jozef Kollár  Ing. Jozef Mako 
Na Slávnostnom aktíve konanom z príležitosti 
46. výročia 
založenia Dusla (september 2004), sa hovorilo o úspechoch, prosperite 
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akciovej spoločnosti a spokojnosti zamestnancov. 
Na aktíve bolo udelené najvyššie ocenenie a.s. Duslo 
Medaila Michala Vazana, ktoré prevzal bývalý zamestnanec – dôchodca 
Ondrej Nemčok 
Za dlhoročnú obetavú spoluprácu v a.s. Duslo obdržalo 9 zamestnancov 
Ďakovný list 
Po septembrových oslavách s príchodom októbrových dní sa objavuje: 
prvá informácia: 
Zamestnanci Dusla a.s., akcionári zamestnanecko-manažérskej spoločnosti 
PREZAM predali svoje akcie spoločnosti 
AGROFERT, ktorú vlastní český podnikateľ slovenského pôvodu 
Andrej Babiš 
Ako prví predali akcie najväčší akcionári – ekonomický riaditeľ a obchodná riaditeľka (Rudolf 
Malnácsi a Eva Guttmanová). 
Nasledovali drobní akcionári, vlastniaci – 5 akcií. 
Odpredaj akcií neobišiel ani gen. riaditeľa RNDr. Jozefa Kollára 
druhá informácia: 
RNDr. Jozef Kollár, gen. riad. a.s. Duslo si v priebehu októbra a novembra 2004 čerpá dovolenku 
tretia informácia: 
RNDr. Jozef Kollár, gen. riad. a.s. Duslo 



16. novembra 2004 
požiadal 
predstavenstvo Dusla a.s. o uvoľnenie z funkcie ku dňu 
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17. november 2004 
V tento deň sa konalo 
Valné zhromaždenie Prezan a.s., 
ktoré odvolalo doterajšie a zvolilo nové predstavenstvo v zložení: 
Ing. Eva Guttmanová - predseda 
Ing. Rudolf Málnási - podpredseda 
Ing. Peter Lehotský; Ing. Karol Ember; Ing. Tibor Takáč 
- členovia 
Dozorná rada Ing. Emília Kováčová    - predseda 
  Ing. Klára Barozová; Ing. Stanislav Šimko - členovia 
Predstavenstvo Prezan a.s. v pôsobnisti VZ Duslo, a.s. 
odvolalo a zvolilo nové orgány 
predstavenstva DUSLA a.s. v zložení: 
Ing. Rudolf Málnási    - predseda 
Ing. Eva Guttmanová    - podpredseda 
Ing. Karol Ember; Ing. Peter Lehotský - členovia 
 
dozornej rady RNDr. Jozef Kollár  - predseda 
Ing. Vladimír Bartoš; Ing. Peter Lenčéš; 
RNDr. Milan Gabarík  - členovia 
Ing. Pavol Kerdo; Alexander Lehocký – členovia zvolení zamestnancami 
Funkcia generálneho riaditeľa nebola obsadená – vykonával ju kolektívny orgán. 
Celý región i Slovensko dúfam že Duslo a.s. i naďalej bude plniť úlohy tak, ako doteraz. 
Prevzatie Dusla Agrofertom musí schváliť PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD. 
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Šport 2004 
 
II. futbalový liga – Slovan Duslo ŠAĽA 
 
Po jesennej prestávke (od 8. novembra 2003), začali naši futbalisti prípravu na jarnú časť II. 
futbalovej ligy už 7. januára 2004. 
Dvojfázová príprava sa striedala s prípravnými zápasmi s mužstvami I. a II. ligy. Súperi 
preverovali kondičnú, technickú i hernú stránku mužstva. Do prípravy sa zapojilo 24 hráčov, 
medzi ktorými sú i nádejní odchovanci dorastu – Hučko, Petrušek a Rehák. V kádri chýba bývalý 
kapitán Slavomír Prúčny, ktorý prevzal vo futbalovom klube funkciu manažéra od pána 
Ladislava Jaroša a ďalší dvaja kvalitní hráči, ktorý ohlásili prestup do iných klubov. 
Jarná časť druholigového ročníka sa mala začať 13. marca 2004 zápasom s Dunajskou Stredou. 
V dôsledku nepriaznivého počasia sa štart jarnej časti odložil a súťaž začala druhým kolom 20. 
marca 2004. 



Kvalitnú zimnú prípravu potvrdili dobré výsledky v úvode jarnej časti súťaže. Následne sa 
dostavili výkyvy vo výkonnosti i vo výsledkoch. Až záverečné zlepšenie a následné víťazstvá 
zabezpečili mužstvu účasť v II. futbalovej lige i v ročníku 2004-2005 a to z konečného 7. miesta 
v tabuľke 
7. ŠAĽA 30 12 9 9 45:29 45 bodov 
Konečné umiestnenie možno považovať za úspech nováčika v náročnej súťaži. 
II. futbalová liga ukončila ročník 2003-2004 30-tym kolom 
5.-6. júna 2004 
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Počas jarnej časti súťaže prebiehalo i semifinále súťaže o 
Slovenský pohár 
Medzi štyroch najúspešnejších sa prebojovali 
Spartak Trnava – I. liga a Artmedia Bratislava-Petržalka – 1. liga 
Steel Trans Ličartovce a Slovan Duslo Šaľa – II. liga 
Žreb určil našim futbalistom za súpera Artmediu Petržalka. 
Semifinálové zápasy skončili výsledkami: 
21. apríla 2004: 
   Petržalka – Šaľa 3:1 
28. apríla 2004: 
   Šaľa – Petržalka 0:3 
a tým bolo naše družstvo zo súťaže vyradené. 
 
Príprava futbalistov na nový ročník súťaže 
2004-2005 
prebiehala v domácom prostredí od 21. júna 2004 s pôvodným kádrom hráčov doplneným 
o talentovaných dorastencov. 
Tréner: Ján Rosinský 
Asistent: Ondrej Takács 
Hráči: 
 Valenský Lála  Hromkovič 
 Gašparík Klusa  Mikla 
 Hučko  Lancz  Kováč 
 Semanko Lörincz Rehák 
 Simonides Čirik  Vencel 
 Vyskoč Masný  Špánik 
 
str. 629 
 
Účastníci II. futbalovej ligy – ročník 2004-2005 
 
Steel Trans  HFK   Rapid 
Ličartovce (2)  Prievidza (6)  Bratislava (10) 
TC Tatran  Slovan DUSLO DAC 
Prešov (3)  Šaľa (7)  Dunajská Streda (11) 



FC   Kobra   Slavoj 
Nitra (4)  Senec (8)  Trebišov 
ŽP Šport  FC   Slovan 
Podbrezová (5) Báč (9)   Bratislava (z I. ligy) 
ŠK   OFK   ŠK Zemplín 
Kremnica  Lapáš   Michalovce 
FC Vion 
Zlaté Moravce 
 
Začiatok nového ročníka 24. júla 2004 
V priebehu jesennej časti súťaže dosiahlo mužstvo v jednotlivých kolách striedavé úspechy 
a obsadilo v tabuľke 7. miesto 
7. Šaľa 15 6 3 6 21:23 21 bodov 
Prvá, jesenná časť súťaže sa ukončila 15. kolom 
13. novembra 2004 
Odvetné zápasy sa odohrajú v jarnom termíne v roku 2005. 
 
Slovenský pohár 2004-2005 
I. kolo: Slovan Duslo Šaľa – DAC Dunajská Streda 1:1 
  Šaľa postúpila do ďalšieho kola po 11-metrových kopoch 4:3 
II. kolo – 27. októbra 2004 
 MŠK Žilina – majster I. ligy – Slovan Duslo Šaľa 3:0 a tým bolo naše mužstvo z boja 
o pohár vyradené! 
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Hádzaná 
Po úspešnej jesennej časti súťaže ročníka 2003-2004 i úspechoch v medzinárodných súťažiach 
a kvalitnej príprave hádzanárok Slovana Duslo Šaľa, sa odohralo III. kolo Pohára EHF. Súperom 
nášho družstva bolo výborné dánske družstvo HK Viborg. Trénerka Darina Braunová viedla 12. 
januára družstvo na domácej palubovke s očakávaním veľkého zápasu a športového zážitku. Ale 
zápas Slovan Duslo Šaľa – HK Viborg skončil porážkou 16:33 (-17) 
Výročná schôdza hádzanárskeho klubu konaná 13. januára 2004 odvolala z funkcie trénerky p. 
Darinu Braunovú a poverila výkonom funkcie trénera hádzanárskeho družstva žien dovtedajšieho 
asistenta trénerky p. Štefana Kelemena. 
Ďalšou zmenou bola zmena na poste predsedu hádzanárskeho klubu. Predsedu Ladislava 
Kovácsa vystriedal Ladislav Serekeš. 
Potešujúca bola skutočnosť, že do kolektívu sa vrátila pohoda a radosť z hry, takže v spoločnej 
česko-slovenskej súťaži WHIL (6+6 družstiev) si počínali suverénne až do 22.-ho, t.j. 
posledného, kola základnej časti, kde obsadili 1. miesto a získali Zlatý kalich Slovenského zväzu 
hádzanej. 
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Tabuľka 
1. Šaľa  22 21 0 1 709:440 42 bodov 



 
2. B. Bystrica  3. Olomouc 4. Michalovce 5. Slávia Praha 
6. Partizánske  7. Zlín  8. Bánovce 9. Šurany 
10. Veselí n/Moravce 11. Cheb 12. Kunovice 
 
Semifinálové zápasy o Slovenský majstrovský titul 
17. apríla 2004 
 Partizánske – Šaľa 22:33 
24. apríla 2004 
 Šaľa – Partizánske 26:25 
Do finálových bojov postúpila ŠAĽA a zo semifinálovej dvojice Banská Bystrica – Michalovce –
> Banská Bystrica. 
 
Finálové zápasy: 
 
1. mája 2004 
 Banská Bystrica – Šaľa 24:27 
8. mája 2004 
 Šaľa – Banská Bystrica 24:19 
 
a Slovan Duslo ŠAĽA sa v ročníku 2003-2004 už po 8. raz stáva Majstrom Slovenska 
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Titul vybojovali: 
Tréner:  Štefan Kelemen 
Asistent: Rudolf Petrikovič 
Manažér: Ladislav Serekéš 
Lekári:  Iveta Pappová, MUDr.; Martin Alföldi, MUDr. 
Masér:  Robert Benján 
 
Prezident:  Ján HUDÁK, Ing. 
Viceprezidenti: Karol Ember, Ing. 
   Ján Barcúch, Mgr. 
 
HRÁČKY 
Brankárky 
 Jana Fabiánová Katarína Karpišová Iveta Kútna 
Pivotky 
 Jana Caltíková  Petra Géczová 
Krídla 
 Monika Flašková Dagmar Stupaničová Stanislava Sedláková 
Spojky 
 Andrea Šalátová Katarína Dubajová Zuzana Hrebovská 
 Marcela Kuťková Martina Halásová Eva Kollárová 
 Petronela Packová Lenka Szabová 
 



Hráčka Andrea Šalátová sa týmto finálovým zápasom definitívne ROZLÚČILA s mimoriadne 
úspešnou hráčskou kariérou. 
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Slovenský pohár v hádzanej 
 
Víťazom Slovenského pohára 2004 v hádzanej sa opäť stali naše hádzanárky, keď 
v semifinálovom zápase vyradili Michalovce 
 Iuventa Michalovce – Slovan Duslo Šaľa 26:30 
a vo finálovom zápase zdolali Štart Bratislava. 
19. decembra 2004 – finále 

Slovan Duslo Šaľa – ŠKP Štart Bratislava 
37:17 

 
Európsky pohár majstrov – EPM 
Do „Pohára EM“ vstúpili naše hádzanárky zápasmi prvého predkola s majsterkami Chorvátska. 
11. septembra 2004 
 Slovan Duslo Šaľa – Lokomotíva Záhreb 23:18 (+5) 
18. septembra 2004 
 Lokomotíva Záhreb – Slovan Duslo Šaľa 25:21 (-4) 
Výsledky zápasov znamenali postup do druhého predkola tejto vrcholnej európskej súťaže. 
Nasledovali zápasy s nórskym vicemajtrom z mesta Berg 
9. október 2004 
 Tertnes Berg – Slovan Duslo Šaľa 32: 20 (-12) 
16. október 
 Slovan Duslo Šaľa – Tertnes Berg 28:23 (+5) 
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Vysoký náskok nórskeho Bergenu nedokázali naše hráčky vyrovnať ani výbornou hrou a 
v druhom predkole EPM boli vyradené z ďalších bojov. Týmto vyradením bol Slovan Duslo Šaľa 
zároveň nasadený do 3. kola Pohára Európskej hádzanárskej federácie – EHF. 
Žreb vo Viedni určil nášmu družstvu za súpera slovenské družstvo Iuventu Michalovce. Zápasy 
sa odohrajú v januárových termínoch 2005. 
 
Ročník 2004-2005 
 
Príprava hráčok na novú hádzanársku sezónu začala po krátkej dovolenke počas júlových dní. 
Prvá fáza bola zameraná na kondičnú stránku hráčok a druhá na hernú stránku a súhru. 
Družstvo odohralo: 
- dvojzápas s Vasasom Bukurešť v Budapešti 
- turnaj a Pohár generálneho riaditeľa a.s. Duslo Šaľa 7. a 8. augusta 2004, za účasti družstiev 
FTC Budapešť a Vác z Maďarska a Hypo z Rakúska. 
Víťazom turnaja sa stal FTC. 
- turnaj v nemeckom Oldenburgu 22.-24. augusta 2004 



- dvojzápas v maďarskom Györi 
Príprava bola náročná a kvalitná! 
Zmeny v hráčskom kádri 
z družstva odišli: Marcela Kuťková, Andrea Šalátová 
nové hráčky: Lýdia Fábryová – z Partizánskeho; Petra Gáborová – z ŠKP Bratislava; Marcela 
Fečová – z Oldenburgu; a tri dorastenky – Pánová, Braunová, Túróczyová 
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Začiatok súťaže WHIL 
 
Najdôležitejšiu súťaž začali naše hádzanárky „majstrovksy“ 
4. september 2004 
 Slovan Duslo Šaľa – HKM Chirana Medical Šurany  31:12 
Po úvodnom kole sa rozbehla súťaž striedaná pohárovými zápasmi až do 10. kola, keď v 9. kole 
zaznamenali naše hráčky prvú prehru jesennej časti súťaže WHIL 
 Slávia Praha – Šaľa 33:31 (-2) (30.10.2004 oficiálne 8. kolo) 
Od ž. novembra je v súťaži WHIL do januárových termínov prestávka. 
 
Prvá futbalová liga – ženy 
Ročník:  2003-2004 
Počet družstiev: 14 
Družstvo Šaľa: Rotox Šaľa 
Umiestnenie:  3. miesto 26 20 2 4 128:21 62 
Poradie družstiev: Slovan Bratislava, V. Krtíš, Rotox, Žiar n/Hronom, Žilina, Košice, 
Dvorníky, N. Zámky, Prešov, Čadca, Trnava, Rim. Sobota, Humenné, Ekonóm Bratislava 
Ukončenie ročníka: 19. jún 2004 
 
Ročník:  2004-2005 začal 28. augusta 2004 
Novú sezónu po letnej príprave začali šalianske ženy pod novou hlavičkou Slovan Duslo Šaľa 
Tréner:   Jozef Szalay 
Letná príprava: zodpovedná a veľmi kvalitná priniesla suverénne postavenie na čele 
tabuľky, bez prehry 
   1. Slovan Duslo Šaľa 10 10 0 0 71:4 30 
Ak budú pokračovať v nastúpenom trende, môžu dosiahnuť historický úspech. 
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Ľadový hokej 
 
Druhá hokejová liga pokračovala od začiatku roka 2004 odvetnými zápasmi súťaže, ktoré sa 
podľa rozlosovania vzhľadom na klimatické podmienky mohli hrať i na domácom šalianskom 
ľade. 
Zlepšená hra v záverečnej fáze súťaže priniesla našim hokejistom 1 víťazstvo, 3 nerozhodné 
výsledky a tým 5 bodov, čo znamenalo postup z posledného 10. miesta na konečné 9. miesto – 
v ročníku 2003/04. 



Snom hokejistov a priaznivcov hokeja je krytá hala, ktorá by vytvorila podmienky pre 
skvalitnenie prípravy hráčov a mládeže. 
 
Úvodné zápasy ročníka 2004-2005, ktoré sa hrali pre nespôsobilosť šalianskeho ľadu na ihriskách 
súperov, nepriniesli radosť hokejistom ani ich priaznivcom. Z 9-tich zápasov zaznamenali 
hokejisti len 2 víťazstvá. Pred pokračovaním súťaže, ktoré začne 8. januára 2005 je naše družstvo 
na poslednom 8. mieste 
8. Šaľa  9 2 0 7 32:66 4 body 
 
Šalianski žongléri 
Majstrovstvá Slovenska vo vytrvalostnom žonglovaní sa uskutočnili 1. mája 2004 v Bratislave-
Rači 
Žonglérsky oddiel Centra voľného času v Šali – kategória chlapci – obsadil 1. - 4. miesto 
Majstrom Slovenska sa stal Alec Belovics, vedúci oddielu žonglérov. 
Žonglérsky oddiel predstavil svoje umenie v Paríži a okolí na vystúpeniach pre francúzske deti 
11. – 15. decembra 2004 
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Voltíž 
 
Slovenský voltížny pohár 
 
Prvé preteky vo voltížnom jazdení v roku 2004 – Slovenský voltížny pohár, sa niesli v duchu 
100. výročia založenia poľnohospodárskeho školstva v Šali v roku 1904. 
Termín: 27. marca 2004 
Miesto: Stredné odborné učilište poľnohospodárske – SOUP Šaľa 
Účasť:  Slovenské voltížne družstvá; Nominácia na Majstrovstvá Európy 
Výsledky: V hlavných súťažiach dominovali domáci pretekári 
Družstvá: A-kat.: 1.miesto Slávia SOUP Šaľa – kôň Flash – lonž. Majdlerová + 9 cvičeniek 
  C-kat.: 1. miesto Slávia SOPU Šaľa – kôň Marcela – lonž. Petrovský + 9 
cvičencov 
Jednotlivci 
 muži A-kat.: 1. miesto Ing. Ladislav majdlen – kôň Barón SOUP Šaľa 
   2. miesto Radoslav Psota  – kôň Barón SOUP Šaľa 
  B-kat.: 1. miesto Lukáš Tomšík  – kôň Pohan SOUP Šaľa ženy
 A-kat.: 1. miesto Alexandra Vavrová  – kôň Barón SOUP Šaľa 
  B-kat.: 1. miesto Silvia Ižmanová  – kôň Pohan SOUP Šaľa 
Najlepšie kone: 
kat. družstvá  Flasch – SOUP Šaľa; Gero – VO Nitra 
kat. jednotlivci  Barón – SOUP Šaľa 
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Medzinárodné voltížne preteky 
XIV. ročník 



 
Termín: 29.-30. mája 2004 
Miesto: SOUP Šaľa 
Účasť:  61 jednotlivcov; 5 družstiev; 10 krajín – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, 
Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Kolumbia, Japonsko 
 
Výsledky: 
Súťažné kategórie 
Jednotlivci: 
 muži 1. miesto Ladislav Majdlen – SOUP Šaľa – kôň Flasch 
    ďalší Šaľania 9.;13.;15. miesto 
 ženy 
Družstvá: 2. miesto TJ Slávia SOUP Šaľa za družstvo z Poľska 
Najlepšie kone:  Flasch – Šaľa – družstvá 
Cena:    za najlepšiu skupinu zo Slovenska 

SOUP Šaľa 
    za najlepšieho pretekára zo Slovenska 
    Ladislav Majdlen SOUP Šaľa 
 
Majstrovstvá Slovenska – voltížne jazdenie 
 
Termín: 4.-9. októbra 2004 
Miesto: Jazdecký areál ÚVL Košice 
Účasť:  účastníci 4 štátov: Slovensko, Česko, Rusko, Nórsko 
Výsledky 
Družstvá: 1. miesto  – majstrovský titul – zlatá medaila 
  Slávia SOUP Šaľa – kôň Flasch – lanž. majdlenová + 8 cvič. 
  Flash – ocenenie – najlepší kôň 
  2. miesto SOUP Šaľa – kôň Pohan – lonž. M. Petrovský+8 cvičencov 
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Jednotlivci 
 muži A  2. miesto L. Majdlen – kôň Flasch 
   3. miesto R. Psota – kôň Barón 
 ženy A  3. miesto A. Vávrová – kôň Flasch 
Dvojice  2. miesto Vávrová-Izmánová – kôň Barón 
   3. miesto Vargová-Pejčicová – kôň Vilán 
Šalianski pretekári sa na MS stali najúspešnejším oddielom 
 
Šalianske jazdecké kluby 
 
Šaliansky jazdecký šport je známy na celom Slovensku i celom svete vďaka vynikajúcim 
výkonom členov jazdeckého oddielu (JO) TJ Slávia SOUP ŠAĽA. 
Do pozornosti verejnosti sa dostávajú i ďalšie menšie jazdecké kluby (JK) ako 
 
JK Wyctória 



- zameranie na parkúrové jazdenie 
Tréner:  Ing. Zdeno Malík, st. 
Jazdec:  Zdeno Malík, ml. 
Sídlo:  areál SOUP Šaľa 
Kôň:  Leopard – anglický plnokrvník 
Úspechy: 3. miesto Zdena Malíka na Majstrovstvách západoslovenskej oblasti v parkúrovom 
jazdení – Nitra – výstava Agrokomplex. 
  Rámcové súťaže poriadané na Slovensku 
 
JK AMG Hollý 
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Športový strelecký klub – ŠSK 
 
Akademické majstrovstvá Slovenska 
 
Na strelniciach ŠSK Šaľa a ŠSK Drážovce sa uskutočnili v dňoch 28. júna – 5. júla 2004 
Akademické majstrovstvá Slovenska 
Účastníci: športovci – strelci z 13. vysokých škôl 
Disciplíny: vzduchová puška, malokalibrovka, vzduchová pištoľ 
Výsledky: Erik Kováč poslucháč MTF STU Trnava 
  2x majstrovský titul; 1x 2. miesto; najúspešnejší športovec 
  Michal Filip poslucháč FEI STU Bratislava 
  1x 2. miesto 
 
Cena predsedu Krajského streleckého zväzu – KSZ 
v Nitre 
Termín: 27. septembra – 3. októbra 2004 
Miesto: strelnica Šaľa 
Účasť:  Slovensko, Maďarsko 
Kategórie 
 malokalibrovka 60 – športová 
 ŠSK Šaľa 1x 1. miesto; 1x 2. miesto; 1x 3. miesto 
 malokalibrovka 60 – ľubovoľná 
 František Liptai st. ŠSK Šaľa 

1. miesto – za ktoré obdržal 
Cenu predsedu KSZ 

 
Súčasným predsedom KSZ je pán František Liptai st. 
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Majstrovstvá kraja 
 
Termín: 21. – 22. augusta 2004 



Miesto: strelnica Šaľa 
Účasť:  135 strelcov z 24. klubov Slovenska a družstvo z Čiech 
Výsledky: športovci ŠSK Šaľa získali 
  10 zlatých 5 strieborných 4 bronzové medaile 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky 
 
Nominačná komisia Slovenského streleckého zväzu na základe výsledkov v streľbe z guľových 
zbraní na Majstrovstvách SR 2004 
 7 strelcov zo ŠSK Šaľa, ktorí dosiahli mimoriadny športový úspech. 
Získali: 3 zlaté 2 bronzové medaile a popredné hodnotenie klubu 
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Atletický oddiel TJ Slovan DUSLO 
ŠAĽA 
 
Atletický rok 2004 

A) Halová atletická sezóna 
 
Majstrovstvá Slovenska 2004 sa konali v Športovej hale ELÁN – Bratislava 
Kategória: juniori 
  Marián Miklós – Šaľa 
  skok do diaľky   2. miesto 656 cm 
  trojskok – majster Slovenska 1. miesto 13, 18 m 
  žiakov 
  Veronika Filipová – Šaľa 
  vrh guľou – 3 kg   3. miesto 10, 94 m 
O nádejných atlétov sa starajú funkcionári AO TJ Slovan DUSLO ŠAĽA 
Predseda: František Tóth 
Tréneri: Róbert Mittermayer Ladislav Filip 
  Róbert Volek, Ing. Jaroslav Horák, Ing. 
Tréningové stredisko 
 SOUCH ŠAĽA 

B) Atletická sezóna 2004 
Veronika Filipová, reprezentantka Slovenska – dorastenka 
Slovensko – Česko – Maďarsko 
 hod diskom 1 kg 22, 03 m vrh guľou 3 kg  11,92 m 
 hod kladivom 3 kg 27,03 m 
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 Marián Miklós – junior 
 - skok do diaľky 701 cm – osobný rekord 
 prvý atlét z AO Šaľa, ktorý prekonal hranicu 7 metrov 
 - trojskok  13, 97 m – rekord na Junior mítingu v Bratislave 
 Róbert Volek, Ing. – Majstrovstvá Slovenska 2004 



 - 100 metrov  12,50 s  2. miesto 
 - 200 metrov  25,36 s  1. miesto 
 Majster Slovenska 
 
Veľmi dobré výsledky v atletických súťažiach dosahujú i mladší a starší žiaci a žiačky, športovci 
zaradení do tréningového procesu v AO TJ Slovan Duslo Šaľa v SOUCH Šaľa 
Medzi nádeje patria 
 Richard Lukačovič Pavol Paleš 
 Tomáš Kompaník Timea Stanová 
 Petra Balážová Kristína Očenášová 
 
Box v Šali 
 
Prípravka: založená v Základnej škole, ul. Krátka, Šaľa 
Kategória: starší žiaci 11-14 rokov 
Tréneri: Ladislav Sárkányi – hlavný tréner 
  Roman Pákozdy Mário Kovár 
Prvé úspechy: Filip Csonka   – majster okresu Galanta  
  Atila Pál a Mário Novák – majstri Slovenska 
  Adrian Bertok   – 2. miesto v okrese Galanta 
Plány:  – Výchova dorastu pre Box Klub Galanta 

2 Propagácia boxu na školách a založenie prípraviek 
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Plutvové plávanie – PP 
Termín: 15. máj 2004 
Miesto: Krytá plaváreň Duslo a.s. Aquasport 
Podujatie: Preteky v plutvovom plávaní – PP 
Organizátor: Klub športového plávania Tritón Šaľa 
Účasť:  Tritón – 15 športovcov Klub AMFORA Šaľa – 3. športovci 
  Klub ŠP NEPTÚN Bratislava 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v PP a rýchlostnom plávaní – RP 
Termín: 25.-27 júna 2004 
Miesto: Banská Bystrica 
Účasť:  KŠP TRITÓN – 6 športovcov 
Výsledky: Patrik Ščasný 4x titul – preborník roka 
  Martin Mika 2x titul – preborník roka 
  spolu získaných 12 medailí 
  Nikola Marinčáková šalianska plavkyňa plávajúca za KŠP NEPTÚN Bratislava, 
prekonala deväť rokov starý rekord žien v PP na 1500 m 
 
Majstrovstvá Európy v PP a RP 
Termín: 19.-25.júla 2004 
Miesto: Eger – Maďarsko 
Účasť:  Nikola Marinčáková 



Výsledky: slovenský rekord – 200 m PP (2x); 800 m (2x); 400 m – 4. miesto 
  za vynikajúce výsledky bola nominovaná na 
  Majstrovstvá sveta v Shanghai – Čína 
  18.-26. októbra 2004 
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Plavecký oddiel 
TJ Slovan DUSLO Šaľa 
Majstrovstvá Slovenska v plávaní 
 
Termín: 20. jún 2004 
Miesto: Plaváreň Duslo a.s. Šaľa – Aquasport Šaľa 
Kategória: Mladšie žiactvo 
Usporiadateľ: Slovenská plavecká federácia, TJ Slovan Duslo Šaľa, Aquasport 
Účasť:  250 plavcov z celého Slovenska, z toho 6 plavcov z TJ Šaľa 

v 15 plaveckých disciplínach 
Umiestnenie: naši plavci v jednotlivých disciplínach obsadili pozície do 10.-teho miesta 
 
Účasť na vrcholných podujatiach 
Miesto: Prešov 
Kategória: najmladšie žiactvo 10-11 roční 
Umiestnenie: 1x zlatá medaila – 50 m; 1x 2. miesto – 100 m; 2x 3. miesto – 200 a 400 m 
 
Miesto: Dolný Kubín 
Kategória: Mladší žiaci 
Účasť:  6 pretekárov TJ Slovan 
Umiestnenie: 1x bronzová medaila; osobné rekordy 
 
Miesto: Trenčín 
Termín: 17.-19. december 2004 
Kategória: starší žiaci; dorastenci ; seniori 
Účasť:  s reprezentantmi Slovenska (Martina Moravcová, Ľuboš Križko a iní) plávali 
dvaja športovci z TJ Šaľa 
  Martina Ďurčeková – 3x 3. miesto; Maroš Horváth – 2x 2.-hé 2x 3. miesto 
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Mladí karatisti 
 
Podujatie: Majstrovstvá Slovenska 
Termín: 17. apríl 2004 
Miesto: Športová hala – Martin 
Organizátor: Slovenská organizácia karate a bojových umení 
Účas:  9 detí oddielu karate TJ Slovan Duslo Šaľa 
Tréneri: Alexander Magyar; Ing. – majster sveta 



  Marián Slabécius 
Výsledky: 
 kategória – kata do 8 rokov 
  Martin Macák – zlatá medaila – majster Slovenska 
  Norbert Runák – bronzová medaila 
 kategória – dievčatá 12-14 rokov 
  Gabriela Moravčíková – bronzová medaila 
  Soňa Slavinská (4) Laura Slabéciusová (4) Boris Blaho 
  Paľo Šandrik  Marcel Tóth   Miroslav Jaščo 
 kategória – družstvá 
  družstvo dievčat – bronzové medaily 
 
Taekwon-do 
Podujatie: Majstrovstvá Slovenska 
Termín: 20. november 2004 
Miesto: Športová hala v Galante 
Účasť:  120 mladých nádejí Slovenska z 13 klubov; 13 športovcov zo Šale 
Tréner:  Karol Molnár, Ing. – klub Šaľa 
Výsledky: športový boj – matsogi 1x1.; 1x2.; 5x3. miesto 
  technické zostavy – tul a team tul 1x1.; 3x2; 3x3; družstvo 3. miesto 
  Andrea Szabová, zaradená medzi najúspešnejších športovcov M-SR 2004 
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Prvá liga – kolky 
 
Po dvoch rokoch účinkovania v II. kolkárskej lige si A družstvo KO Slovan Duslo Šaľa 
vybojoval účasť v I. kolkárskej lige 
 
O úspech sa pričinili: 
  Marcel Pastor – vedúci družstva 
Členovia: Juraj Nemček Rudolf Špaček  Jozef Baboš 
  Richard Tóth Dušan Pastor 
Tréner:  Milan Kleštinec 
Predseda: Július Veseka 
I. liga:  12 družstiev 
  Kolársky oddiel (KO) Šaľa po 11.-tom kole – 3. miesto 
 
Rafteri Terra Wag 
 
Dobré výsledky rafterov dosiahnuté v roku 2003 boli povzbudením a impulzom ku kvalitnej 
zimnej príprave a k skorému vyplávaniu na vody Váhu 
Súťaže 
Termín: 9.máj 2004 
Miesto: Vysoko-tatranská rieka Belá 
Podujatie: Majstrovstvá Slovenska (MS) – I. kolo 
Účasť:  19 posádok 



Disciplína: maratón – 13 km v dravých, mrazivých vodných perejách Belej 
Výsledky: posádka Terra Wag 5. miesto 
    Kajmany 12. miesto 
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Termín: 29.-30. máj 2004 
Miesto: Čunovo 
Podujatie: Majstrovstvá Slovenska – II. kolo 
Disciplíny: šprint; slalom; zjazd 
 šprint: Kajmany 2. miesto Terra Wag 6. miesto 
 slalom:   16. miesto   3. miesto 
 zjazd(4km):  7. miesto   3. miesto 
Termín: 19.-20. jún 2004 
Miesto: Čunovo 
Podujatie: Majstrovstvá Slovenska – III. kolo – Eurorafting 
Účasť:  Taliansko; Nemecko; Japonsko; Slovinsko; Maďarsko; Rakúsko; Česko; 
Slovensko 
  42 posádok 
Disciplíny: 
 šprint Kajmany 8. miesto Terra Wag 11. miesto 
 slalom   24. miesto   38. miesto 
Termín: 4.-5. september 2004 
Miesto: Čunovo 
Podujatie: Majstrovstvá Slovenska – IV. kolo a V. kolo 
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Futsal 
 
Malý futbal a sálový futbal sa v roku 2003 spojili v jeden šport futsal 
 
V rámci Slovenska sa hrá I. liga 13 účastníkov 
    II. liga 4 skupiny 
Šaľa je zaradená v   Západoregióne  10 družstiev 
Názov:  Victory Trade ŠAĽA 
Umiestnenie: ŠAĽA 9 4 1 4 43:33 13 bodov 
 
Kulturistika 
Termín: začiatok mája 2004 
Podujatie: Majstrovstvá Slovenska v kulturistike 
Miesto: Prešov 
Účasť:  Robert Babós, 41 ročný šaliansky športovec, člen Mestskej polície v Šali, rodák 
z Dlhej nad Váhom 
kategória: majster nad 95 kg 
Umiestnenie: 3. miesto – bronzová medaila (tretia v kariére) 
Kvalifikácia: Majstrovstvá sveta 



Miesto: Opava – Česká republika 
Kategória: majster nad 80 kg 
Účasť:  22 kulturistov – postup do semifinále 15 súťažiacich 
    – postup do finále  5 súťažiacich 
Umiestnenie: 6-te miesto Roberta Babósa na svete 
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Exhibičný futbal 
Termín: júl 2004 
Miesto: Šaľa 
Účasť:  Poprední – slávni slovenskí hokejisti 
  Jozef Stümpel; Ján Lašák; Kolník; Milo; a ďalší poprední športovci i z iných 
športov 
  súper 
  Podnikatelia zo Šale, okolia a Nitry 
Milovníci športu, športovci, predovšetkým mladí športovci, prežili krásny športový deň. 
 
Halový turnaj policajtov 
Disciplína: Futbal 
Termín: 26. november 2004 
Organizátor: Mestská polícia Šaľa; Mesto Šaľa 
Účasť:  Ms polícia Šaľa; Mesto Šaľa – poslanci + policajti 
  družstvá policajtov družobných miest 
  Telč – Česko Konskie – Poľsko Oroszlány – Maďarsko 
  Mogiľov Podolskij – Ukrajina 
Výsledky: A skupina – víťaz  Mesto Šaľa 
  B skupina – víťaz  Ms polícia Šaľa 
  Finále  Ms polícia Šaľa – Mesto Šaľa  3:1 
Turnaj mal vysokú športovú i spoločenskú úroveň. 
Na záverečnej besede si účastníci vymenili skúsenosti z vlastnej i odbornej práce. 
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Stolný tenis 
 
Podujatie: Majstrovstvá sveta veteránov 12. ročník 
Termín: 31. máj – 5. jún 2004 
Miesto: Japonsko – Jokohama 
Účasť:  2390 športovcov zo 47 štátov sveta 
  TJ Tatran ŠAĽA zastupoval predseda – Ing. Michal Lužica 
  Medzi účastníkmi boli mnohí viacnásobní majstri sveta i Európy. 
  13. MS veteránov budú v nemeckých Brémach 
Klub veteránov Slovenska – kategória 40-85 rokov organizuje v priebehu roka 10 turnajov. 
 
Gymnazisti Šaľa – Majstri Slovenska 



Podujatie: Majstrovstvá Slovenska v branno-športovej všestrannosti stredných škôl 
Termín: 16.-17. apríl 2004 
Miesto: Veľký Krtíš 
Umiestnenie: 1. miesto – Majstri Slovenska 
Družstvo: Mgr. Vladimír Takáč – vedúci 
  Marián Miklós; Tomáš Hučko; Erik Nagy 
 
Plážový volejbal 
Termín: apríl 2004 – 10. ročník – Majstrovstvá mesta Šaľa 
Organizátor: Miestny klub plážového volejbalu 
Miesto: Pláž pri Váhu v Šali 
Účasť:  32 dvojíc zo Slovenska 
Umiestnenie: Šaľa 2. miesto – Alföldi + Mračko 
     Miroslav Polónyi – vedúci MK PV 
 
str. 652 
Športové turnaje 
 
Futbalový turnaj 
 – chlapcov – ročníky 1993, ’94, ’95, 1996 
   15.-22. február 2004 
   FK Slovan Duslo Šaľa 

– stredných škôl – Memoriál Petra Juríka – 15. ročník 
– žiakov družobných miest Telč-Šaľa 
 23.-24. jún 2004 
– rómska inteligencia – Légia 
 24. júl 2004 
– hokejistov a samosprávy; Ms policajtov a samosprávy 
 25. júl 2004 
– Konskie – Poľsko – FK TJ Slovan Duslo Šaľa 
 19.-21. november 2004 
– Firmy TIBI – štvrtý ročník – Halové majstrovstvá okresu Šaľa 
 3. január 2004 11 družstiev – 3 skupiny 
 Finále Horná Kráľová – Poľnohospodár Močenok 1:3 

– piaty ročník 
18. december 2004 Mestská športová hala v Šali 
   13 družstiev – 3 skupiny 
Finále Šaľa – starší dorastenci – Tešedíkovo B 2:0 

 – Memoriál Ing. Štefana Ondruša Mestská športová hala v Šali 
  22. december 2004 
  4 družstvá firiem Duslo, ProCS, Techagra a Fég 
 Víťaz družstvo Duslo a.s. 
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Hádzanársky turnaj 

– dievčat a žiačok ml. a st. kategórie 



 1. jún 2004 ZŠ Šaľa Hollého 
Tenisový turnaj 
 – mládeže a detí 
Šachový turnaj 

4 nultý ročník pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie 
 
Úspešní športovci – rodáci zo Šale 
Šport: štvorkajak Armádny športový klub Trenčín 
 Ladislav Belovič (21 rokov); Tomáš Martinek (21 roko) 
Úspechy v roku 2004 
 – medzinárodná regata – test Piešťany 500 m  1. miesto 
 – Svetový pohár – seniori – Račice – Česko   5. miesto 
 – Majstrovstvá Slovenska   1000 m 2. miesto 
 – Majstrovstvá Európy – Poznaň – Poľsko – 34 štátov – do 23. miesta 
Čo ich trápi – veslársky šport zo Šale sa vytráca, napriek výborným podmienkam na lodenici 
Šport: atletika – skok do výšky 
  Zuzana Hlavoňová rodená Kováčiková (Šaľa) 
  reprezentantka Českej republiky – Sparta Praha 
Úspechy: – OH Atlanta OH Sydney 

– 2004 OH Atény – Grécko 
Výkony: kvalifikácia na OH 2004 195 cm 
  osobný rekord   200 cm 
Plýny:  – ukončenie športovej kariéry po roku 2004 (OH) 

– učiteľská kariéra na FTV v Brne 
– rodina 
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Nový rok tradične vo Váhu! 
Amfora 
klub potápačov Šaľa, sa už tradične v prvý deň roka stretáva pri rieke Váh. Spoločným plávaním 
v studených vlnách rieky otvorili rok 2004. 
 
Ľadové medvede vo Váhu 
Ľadové medvede 
 najznámejší slovenskí účastníci si už piaty krát zaplávali v ľadovej vode Váhu. 
Váh je jedným z viac ako dvadsať miest na Slovensku, kde chodia „medvede“ plávať. 
Stretnutia v Šali si pochvaľujú jednak pre výborné podmienky, ktoré poskytuje prostredie Váhu, 
pre kvalitné a kultúrne pohostenie v zariadení Hepaj, ale predovšetkým pre srdečnosť prítomných 
občanov – divákov – vyznal sa úprimne popredný operný spevák – člen SND Bratislava – 
otužilec – ľadový medveď 
Martin Babjak 
 
Plávanie otužilcov: 1. februára 2004 
Počet plavcov:  38 
Teplota vody:  + 0,5 °C – najstudenšia zo všetkých plavieb 
 vzduchu: - 2 °C 



K Ľadovým medveďom sa i v tomto roku pripojili domáci otužilci Ladislav Szabó a Judita 
Kašubová 
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Najúspešnejší športovci za rok 2003 
 
Medzi významné kultúrno-spoločenskí aktivity mesta sa nesporne zaraďuje už tradične 
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov trénerov a funkcionárov mesta Šaľa 
 
Deň:  20. február 2004 
Miesto: Divadelná sála MsKS 
Organizátor: Mesto Šaľa, primátor mesta; komisia športu 
Ročník: ôsmy 
Ocenenia a poháre odovzdával 
 Ing. Tibor Baran – primátor 
 Ladislav Jaroš – predseda komisie športu 
Kategória: 
 mládež 
  Eduard Reindl  – dostihové jazdenie 
  Diana Krnáčová  – voltíž 
  Eva Jamnická  – voltíž 
  Róbert Uko  – atletika – skok do diaľky; výšky 
  Timea Stanová – atletika – kriketka 
  Tomáš Szilágyi – futbal 
  Lenka Zvalová – lodné modelárstvo 
  Erika Urbánová – plutvové plávanie 
  Milan Bulavcsiak – ľadový hokej 
  Erik Nagy  – psie záprahy 
  Jana Braunová  – hádzaná 
  Martina Ladicsová – hádzaná 
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Kategória: 
 jednotlivci 
  Ladislav Majdlen – voltížne jazdenie 
  Radoslav Psota – voltížne jazdenie 
  Dušan Barci  – voltížne jazdenie 
  Miroslav Janák – streľba 
  Andrea Šalátová – hádzaná 
  Ivan Ďuriš  – kolky 
  Stanislav Skačan – beh – maratón 
  Oskar Lancz  – futbal 
  Barbora Benediková – futbal 
  Dušan Zvalo  – lodné modelárstvo 
  Mgr. Jaroslav Bujna – športové poštové holuby 



Kategória: 
 funkcionári, tréneri 
  Ing. Ján Hudák – prezident hádzanárskeho klubu 
  Ľubica Hlavatá – hádzaná – trénerka dorasteniek 
  Ing. Ivan Masek – jazdectvo – predseda Slov. jazd. federácie 
  Mária Krišková – voltíž – trénerka 
  Juraj Machan  – plávanie – inštruktor potápania 
  Mgr. Gabriel Vrba – futbal – tréner žiakov 
  Jozef Szalay  – futbalový tréner žien 
  Štefan Miškovič – hádzaná – tréner mládeže 
  Ing. Mikuláš Alföldi – hádzaná – dlhoročný funkcionár a rozhodca 
Kategória: 
 kolektívy 
  Klub potápačov AMFORA 
  Posádka R6 Terra Wag – rafting 
  TJ Slávia SOUP Šaľa  – voltížne družstvo 
  FK Slovan Duslo Šaľa – futbal – starší žiaci 
  ŠSK – Šaľa   – športoví strelci a kadeti 
  Školské športové stredisko – streľba – ZŠ Šaľa Hollého 
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Slnko Venuša Zem 
 
Prechod planéty Venuša „cez Slnko“ ako prvý predpovedal v roku 1627 nemecký astronóm 
Johannes Kepler a to na deň 6.12.1631. Geniálny astronóm sa nebeského úkazu nedožil. 
Posledný (6. pozorovaný) tranzit Venuše cez Slnko bol 6. decembra 1882. Pozorovanie úkazu 
tohto druhu bolo možné pozorovať po 122 rokoch 
 8. júna 2004 od 7:00 do 13:00 hod. 
Najbližší takýto úkaz nastane o 120 rokov v roku 2124. 
Prvé pozorovania umožnili určiť vzdialenosti planét slnečnej sústavy. 
Obyvatelia Šale mali možnosť pozorovať úkaz spoločne s vedúcim astronomického krúžku 
Jurajom Kružlíkom. 
 
Prírodná katastrofa 
postihla Slovensko 19. novembra 2004. Najviac bola postihnutá oblasť Vysokých a Nízkych 
Tatier. 
Príčina: Víchrica – Skalnaté pleso 194 km/h; Stará Lesná 162 km/h; 
  Chopok 173 km/h; Telgárt 140 km/h; Nitra 115 km/h;   
Škody:  – zničených 12-tisív hektárov ihličnatého lesa; 

– Vysoké Tatry – pás lesa 2,5 km široký, 50 km dlhý; 
– odhad 2,5 – 3 milióny kubických metrov dreva 

Akcie:  Na pomoc Vysokým Tatrám 
– finančné zbierky 
– pracovné skupiny i jednotlivci 
– pracovné stroje, píly 
– zahraničná pomoc 



– pomoc EÚ po vyčíslení škody 
Obnova: Vypracovanie projektu obnovy 
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Zápisy v kronike mesta Šaľa za rok 2004 boli spracované na základe najdôležitejších udalostí 
a hodnoverných údajov zo života mesta. 
Kronika obsahuje 84 strán napísaných rukou a to od čísla 575 do čísla 658 
Kroniku zostavil a napísal kronikár 
 Mgr. František ADAM 
 učiteľ 
 
Záznam za rok 2004 bol prerokovaný a schválený v komisii kultúry 
 dňa 
 
členovia komisie primátor kronikár 
 
 
 
KRONIKA 2003 
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Úvodom do roku 2003 
 
Rokom 2003 vstúpilo naše mesto do prvého roku druhého milénia a to hneď s novozvolenými 
samosprávnymi orgánmi, zvolenými v decembrových komunálnych voľbách 2002, ktoré prijali 
nové rozvojové programy i programy nadväzujúce na všetko pozitívne z predchádzajúceho 
obdobia. Vychádzajúc z plánov, projektov i programov, bol zostavený a mestským 
zastupiteľstvom schválený rozpočet v ktorom boli vyčlenené finančné prostriedky i na rozvoj 
kultúry, športu a vzdelávania. 
Stav obyvateľstva v meste bol v priebehu roka premenlivý. Celkove bol zaznamenaný mierny 
úbytok obyvateľov. Časť obyvateľov odchádzala na vidiek, iná časť sa z vidieka sťahovala do 
mesta. Meradlo stavu i kvality obyvateľstva je populačná kronika, ktorá ani v tomto roku 
nezaznamenala potešujúci trend. nepriaznivý stav pôrodnosti sa postupne začína prejavovať 
v počtoch detí zapisovaných do prvých ročníkov základných škôl. 
Problémom obyvateľov mesta v produktívnom veku je pretrvávajúca nezamestnanosť, ktorá je 
síce porovnateľná s inými mestami, lepšia v porovnaní s obcami okresu, ale zlepšenie stavu sa 
nejaví do budúcna. 
V priebehu roka boli pozoruhodné poveternostné podmienky. Rok začínal nepriaznivou zimou – 
bez snehu, stúpajúcimi teplotami: jarné mesiace bez zrážok vyústili do suchého horúceho leta, čo 
malo nepriaznivý vplyv na celkovú úrodu. V jesenných mesiacoch pretrvávalo suché počasie, 
kolísavé teploty a v októbri boli zaznamenané prvé snehové zrážky a mrazy, ktoré trvali do konca 
roka. 
Mesto spolu s mestskými časťami Veča a Hetméň po svojej miléniovej oslave v roku 2002, 
v máji roku 2003 oslávilo 890. výročie prvej písomnej zmienky týchto častí mesta. Taktiež, spolu 
s podnikom Duslo oslávilo 45. výročie jeho založenia, ako i 30. výročie založenia Domu kultúry. 
V priebehu roka navštívili mesto významné osobnosti politického, kultúrneho i spoločenského 
života, ako i predstavitelia družobných miest. 



V roku 2003 sa v celej našej vlasti, teda i v našom meste uskutočnilo „Referendum“, v ktorom 
občania prejavili vôľu vstúpiť do Európskej únie. 
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Mesto i v tomto roku ocenilo najúspešnejších športovcov, držiteľov Jánskeho plakety, učiteľov, 
podnikateľov, udelilo „Cenu mesta“. 
Priestupky voči verejnému poriadku, nedisciplinovanosť vodičov i chodcov, nedodržiavanie 
všeobecno-záväzných nariadení i spolunažívanie občanov, sú oblasti, ktoré rieši mestská polícia, 
ako poriadkový útvar mesta. Jej snahou je znižovať počet negatívnych javov, čo môže dosiahnuť 
len za pomoci nás všetkých. 
V rámci mesta bolo v priebehu roka ukončených niekoľko stavieb. Za zmienku stojí 
odovzdávanie časti z komplexu bytov v mestskej časti Veča. V tejto časti mesta odovzdali do 
užívania i Supermarket TESCO. Z ďalších stavieb – moderné sídlo firmy DIAMONT; sídlo 
pobočky Tatrabanky; časť kanalizácie na ul. Nivy; cestný kruhový objazd. 
Kronika uvádza i pekné výsledky, ktoré dosiahli športovci mesta, umelecké súbory dospelých 
i detí i speváci sólisti. Chce poukázať z mnohých udalostí na tie najvýznamnejšie, ktoré sa udiali 
v roku 2003. 
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Vítanie nového roku 2003 
 
V posledných minútach odchádzajúceho roka sa na námestiach mesta už tradične stretávajú 
občania, aby sa dôstojne rozlúčili so starým rokom a privítali nový rok. 
Bolo tomu tak i na prelome rokov 2002-2003. 
Prelom rokov je pre našich občanov akoby symbolom nádeje v lepší, krajší život, život v pokoji, 
mieri, prosperite, naplnený vzájomnou úctou, toleranciou a láskou. 
Úderom posledných sekúnd roku 2002, za nadšenia obyvateľov, prekrásnych ohňostrojov a tónov 
Slovenskej hymny, začínajú plynúť prvé sekundy nového roku 2003. 
So slávnostnými prejavmi, pozdravmi a prípitkami, ako i želaniami zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania do všetkých sviatočných i všedných dní, vystúpili poprední predstavitelia mesta. 
Vo svojich príhovoroch pripomenuli, že pri vstupe do nového roku si pripomíname i významné 
historicko-spoločenské udalosti, ako 

6 10. výročie vzniku samostatného štátu Slovákov 1.1.1993  
7 vstupu mesta Šaľa do nového milénia – prvá písomná zmienka o Šali z roku 

1002; 
8 začiatok nového volebného obdobia a začiatok činnosti nových orgánov 

samosprávy mesta; 
 
Veľa šťastia a úspechov! 
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Prvé zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva 
 



Dňa 3. januára 2003 sa konalo prvé zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva do 
ktorého boli v decembrových komunálnych voľbách 2002 zvolení noví zástupcovia obyvateľov 
mesta. 
Symbolický kľúč od mesta Šaľa prevzal po zložení zákonom stanoveného sľubu od 
odstupujúceho primátora Mgr. Júliusa Morávka novozvolený primátor mesta 
 Ing. Tibor baran 
 
Následne do rúk primátora zložili sľub poslanci mestského zastupiteľstva zvolení za koaličné 
zoskupenia politických strán 
 
SDKÚ, SMK, ANO, DS 14 – 1 
HZDS, SNS, KSS, SMER 5 
SDĽ    2 
NEZÁVISLÍ   4 + 1 
SPOLU   25 
 
SDKÚ  Slovenská demokratická a kresťanská únia 
SMK  Strana maďarskej koalície 
ANO  Aliancia nového občana 
DS  Demokratická strana 
HZDS-ĽS Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana 
SNS  Slovenská národná strana 
KSS  Komunistická strana Slovenska 
SDĽ  Strana demokratickej ľavice 
SMER 
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Poslanci MsZ 
 
MUDr. Martin  Alföldi  SDKÚ, SMK, ANO 
Ing. Štefan  Bartošovič nezávislý 
Ing. František Botka  SDKÚ, SMK, ANO, DS 
MUDr. Igor  Bečár  SDKÚ, SMK, ANO, DS 
 Andrej  Csilag  SDKÚ, SMK, ANO, DS 
 Tibor  Dubis  SDKÚ, SMK, ANO, DS 
MUDr. Jozef  Grell  SDĽ 
Mgr. Gustáv  Grüll  SDKÚ, SMK, ANO, DS 
MUDr. Svetozár Hikkel  HZDS, SNS, KSS, SMER 
 Ján  Hlavatý nezávislý 
Ing. Jozef  Husárik HZDS, SNS, KSS, SMER 
Ing. Ferdinand Chromek HZDS, SNS, KSS, SMER 
 Ladislav Jaroš  nezávislý 
JUDr. Ladislav Kelemen SDKÚ, SMK, ANO, DS 
 Ladislav Košičár nezávislý 
Ing. Ivan  Kováč  nezávislý 
 Karol  Miklos  HZDS, SNS, KSS, SMER 



Ing. Miroslav Polónyi SDKÚ, SMK, ANO, DS 
 Peter  Popluhár SDKÚ, SMK, ANO, DS 
Ing. Helena  Psotová SDĽ 
MUDr. Ladislav Szarka  SDKÚ, SMK, ANO, DS 
MUDr. Nora  Švecová SDKÚ, SMK, ANO, DS 
 Gabriela Salajková SDKÚ, SMK, ANO, DS 
Mgr. Jozef  Varsanyi SDKÚ, SMK, ANO, DS 
Ing. Erika  Velasquézová SDKÚ, SMK, ANO, DS 
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V príhovore primátor 

12 poďakoval samospráve mesta za doterajšiu prácu, ako i všetkým jej 
predstaviteľom; 

13 prisľúbil, že v dosiahnutých úspechoch bude pokračovať a z prípadných chýb 
minulosti bude čerpať ponaučenie; 

14 vyslovil nádej, že sa budú vytvárať dobré vzťahy a spolupráca so zástupcami 
podnikateľskej sféry, zamestnávateľmi a zástupcami rôznych občianskych 
združení a záujmových skupín a tak posilňovať stabilita mesta, istota 
a spokojnosť všetkých občanov; 

15 načrtol postup rozvoja mesta, vonkajších vzťahov mesta s obcami okresu, 
mestami na Slovensku, ako aj s družobnými mestami v zahraničí; 

16 upozornil na nutnosť dôsledne sa pripraviť na začlenenie našej vlasti a teda 
i nášho mesta do spoločenstva krajín Európskej únie 

 
Na zasadnutí boli uskutočnené voľby: 

1. zástupcu primátora 
  do funkcie bol zvolený 
  Ing. František Botka 
 2. členov mestskej rady 
  za členov boli zvolení 
  Ing. Štefan Bartošovič 
  Mgr. Gustáv Güll 
  Ing. Ferdinand Chromek 
  Ing. Miroslav Polónyi 
  Ing. Helena Psotová 
  Ing. Erika Velasquézová 
 3. predsedov výborov mestských častí, ktoré pôsobia ako poradné orgány primátora, MsR 
a MsZ. V meste budú pôsobiť výbory 
 číslo 1 Ing. Helena Psotová 
 číslo 2 Mgr. Gustáv Güll 
 číslo 3 Ladislav Košičár 
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 4. predsedov komisií 
     komisia 



 Tibor Dubis   podnikateľskej činnosti 
 Ing. Ferdinand Chromek správy majetku 
 Ing. Miroslav Polónyi  finančná 
 Ing. Helena Psotová  školstva 
 Ladislav Jaroš   mládeže a športu 
 Ladislav Košičár  kultúry 
 Ing. Jozef Husárik  výstavby 
 Karol Miklos   dopravy 
 Andrej Szilag   životného prostredia 
 Ing. František Botka  strategického rozvoja 
 Gabriela Salajková  pre informovanosť verejnosti 
 Ing. Helena Psotová  zboru pre občianskej záležitosti 
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Prehľad o stave obyvateľstva 
 
V priebehu roka bol stav obyvateľstva pomerne vyrovnaný. Výrazné zmeny v počte obyvateľov 
v dôsledku pôrodnosti v posledných rokoch nenastávajú. Pôrodnosť je nízka, i keď sa mesto 
považuje za mesto mladých. Na tisíc obyvateľov pripadá v oku 2003 necelých 9 narodených detí. 
Prirodzený prírastok udaný rozdielom narodených a zomrelých dosiahol +55 osôb. 
Ani počet prisťahovaných a odsťahovaných osôb nedosahuje vysoké hodnoty. V dôsledku 
migrácie došlo k úbytku obyvateľov a to v počte 55 osôb. 
 
Prehľadná tabuľka o stave obyvateľstva 
 
STAV K 1.1. 2003  PRÍRASTKY   ÚBYTKY    PRÍRASTOK ZA ROK +- STAV K 2003 
  NARODENÝCH PRISŤAHOVANÝCH SPOLU ZOMRELÝCH ODSŤAHOVANÝCH SPOLU 
  CH   D   SPOLU M   Ž     SPOLU  M   Ž   SPOLU M    Ž   SPOLU 
  98    118 182 230  87  74 257  276 
24950                216                412 628             161               533 694  -55 24884 
 

 
Najviac detí sa narodilo: v mesiacoch – v mesiacoch 
    apríl  29 jún  22 
Najčastejšie mená: CH: Adam, Dávid, Kristián, Samuel, Matúš 
   D: Natália, Dominika, Laura, Ema, Viktória 
Najviac osôb zomrelo v mesiacoch 
   marec 17 september 16 
Najviac osôb sa: prisťahovalo v mesiacoch 
   september 47 január 43 
   odsťahovalo sa v mesiacoch 
   marec 68 jún 61 
Počet sobášov celkom: 87 
 z toho cirkevných 35 
 civilných  52 
 s cudzincami  4 
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Rozpočet a hospodárenie mesta 
 



Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie bolo vymedzené zákonom č. 303/1995 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách. 
Rozpočet mesta na rok 2003 bol schválený uznesením MsZ č. 2/2003 dňa 13. februára 2003. 
V priebehu roka bol upravovaný uzneseniami MsZ č. 3, 4, 5, 6 a v konečnej podobe bol 
schválený 16. decembra 2003 uznesením č. 7/2003. Celkové plnenie rozpočtu mesta k 31. 
decembru 2003 bolo schválené mestským zastupiteľstvom 29. apríla 2004 – tab. 
 
ROZPOČET NA ROK 2003 v tis. SK 

SCHVÁLENÝ 13.2. SCHVÁLENÝ 16.12. PLNENIE K 31.12. v SK v % 
PRÍJMY  343908   365394   346563   94,85 
VÝDAVKY 340510   357238,2  339134,5  94,93 
PREBYTOK 3398   8155,8   7428,5 
 
A) PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU v tis. SK 
 

ROZPOČET  SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 
I. BEŽNÉ PRÍJMY    218385   213023  97,54 
 a) daňové príjmy   74085   69818  94,24 
 b) nedaňové príjmy   149300   143205  99,24 
II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY   147009   133540  90,84 
 a) predaj budov   120   1081  834,17 
 b) predaj bytov   700   801  114,43 
 c) predaj dopravných prostriedkov  797   372  46,68 
 d) predaj pozemkov (TESCO, ORECHOVÁ) 48468   46529  96,00 
 e) predaj majetku   2000   113  5,65 
 f) granty, transfery (MV, RR SR)  58170   48627  83,59 
 g) úvery – ŠF RB   23754   23097  98,21 
  – DEXIA BANKA a.s.  13000   13000  100,00 
SPOLU     365394   346563  94,85 
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B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU v tis. SK 
     ROZPOČET SKUTOČNOSŤ PLNENIE v % 
I. BEŽNÉ VÝDAVKY    2455162,2  237638,5  96,79 
 a) mzdy, platy, odvody   24586,7  24059  97,85 
 b) tovary a iné služby   87727,78  81210,7  92,57 
  cestovné   469,2  427  91,01 
  energie, voda, komunikácie 30014  28171  93,83 
  materiál a služby  7843,3  7426  93,83 
  dopravné (autá, poh. hmoty) 2379,7  2153  90,47 
  údržba (budovy, cesty)  21077,5  19149,7  90,85 
  nájom   525,8  385  73,22 
  ostatné (školenia, oslavy, odpad) 25418,28  23499  92,45 
 c) transfery (OSS; AQUASPORT, soc. výpomoc) 113490  113963  100,42 
 d) splácanie úrokov   3500  3227  92,20 
 e) splácanie istiny úverov   6420  6439  100,30 
II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   111722  101496  90,85 
 a) autá, výp. technika   1812  1198  66,11 
 b) elektrotechnika – MsP   50  35  70,00 
 c) projekty, oprava MsÚ   5545  5232  94,36 
 d) chodníky, cesty   6838  6126  89,59 
 e) kanalizácia   2075  2025  97,59 
 f) nájomné byty (F. Kráľa, Hlavná)  90558  84756  93,59 
 g) nákup pozemkov, WC   3831  1216  31,74 
 h) zimný štadión   114  113  99,12 
 i) hudobné nástroje   94  93  98,94 
 j) plynový kotol – škola   762  702  92,13 
SPOLU     357238,2  339134  94,93 
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PREHĽAD 
 
A) evidovaných nezamestnaných – (EN) – 2003 



 
Mesto  priemerný počet EN  miera nezamestnanosti – % 
  obyvateľov EAO mesiac počet za mesiac mesto okres 
ŠAĽA  24 887   I. 2200    obyvateľov 
     II. 2133    54 000 
     III. 2918    EAO 
     IV. 1911    25889 
     V. 1820    EN 
     VI. 1793    4885 
     VII. 1754    t.j. 
     VIII. 1699    18,86 % 

IX. 1694 
X. 1672 
XI. 1652 
XII. 1771 

 
B) dlhodobo nezamestnaných 
  12-24 mesiacov 379 
  nad 24 mesiacov 456 
Závažný problém: vysoká nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí; 
Cieľ: čím skôr vrátiť evidovaných nezamestnaných do trhu práce; 
Činnosť OÚP (Okresného úradu práce): poradenstvo a rekvalifikácie; 
 
C) najväčší počet zamestnávateľských subjektov 
 
zamestnávateľ  zamestnanci k 31.12.2003 ženy muži 
Duslo a.s.  2781    764 2017 
Invest IN a.s.  448    27 421 
Nemocnica  428    352 76 
Sariana Slovensko 311    292 19 
PsVAK  186    49 137 
Roľnícke druž  222    60 162 
Eldus a.s.  160    21 139 
Vodomont a.s.  158    23 135 
Helikon  67    66 7 
Org. soc. star.  67    59 8 
MsBP – bytový pod. 64    16 48 
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Mestská polícia 
 
Náčelník: Peter Krokavec, poručík 
  funkciu vykonáva od 13. februára 2003, kedy na poste náčelníka vystriedal Jozefa 
Belického po jeho menovaní do funkcie prednostu Mestského úradu v Šali. 
 
Činnosť MP: MP – je poriadkový útvar mesta. Zabezpečuje verejný poriadok, ochranu majetku, 



osôb i životného prostredia. 
 
Prehľad zistených priestupkov 
 
Druh priestupku    počet za obdobie – porovnanie 
      1.1. – 31.12.2003 1.1. – 31.12.2002 
iné prípady     493   367 
areál školy – zákaz    39   80 
požiar      22   10 
VZN č.1     3   2 
VZN č.3     26   6 
VZN č.6     19   – 
VZN č.7     19   8 
VZN č.8     1169   641 
VZN č.14     181   98 
VZN č.16     1   – 
VZN č.18     154   166 
PCO – výjazd     587   606 
§47 – verejný poriadok   655   541 
§49 – občianske spolunažívanie  291   276 
§50 – proti majetku    339   187 
zákazové značenie    751   695 
§30 – ochrana pred alkoholizmom a tox. lát. 4   – 
§45      2   3 
§46      1   2 
dopravné nehody    58   54 
§64 zák. 315/96 Z.z.    55   6 
trestné činy     120   106 
Spolu      4983   3854 
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Riešenie priestupkov 
 
Riešenie    obdobie – porovnanie 
     1.1. – 31.12.2003 1.1. – 31.12.2002 
dohovorom    1781   1335 
pokutou    927   569 
OOPZ – odstupné   220   252 
okresný úrad    41   12 
bez sankcie    1735   1514 
neriešené    10   23 
uložená vec    113   126 
odložená vec    32   24 
odstupné    3   5 
železničná polícia   7   2 
blokové pokuty – SK   257040  101150 



 
Opatrenia zamerané na zníženie poštu priestupkov a kriminality: 

27 Zvýšenie počtu obchôdzok 
28 Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany 
29 Prednášky na všetkých typoch škôl 
30 Spolupráca a výmena informácií MsP a OOPZ a spoločné hliadky 
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Počasie v roku 2003 a jeho vplyv na hospodárske výsledky Roľníckeho družstva Šaľa (RD) 
 
V priebehu roka 2003 bolo zaznamenané v porovnaní s inými rokmi extrémne počasie týkajúce 
sa zrážok, keď v priemere za mesiac napršalo len 31,66 mm dažďovej vody, ako i veľkých 
teplotných výkyvov v jarných a letných mesiacoch 
 
Ročný chod zrážok meraný v RD a v meste Šaľa 
 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 2003 
Zrážky 48 0 0  25  24 20 117 20 14 61 32 20 380 mm 
 

Niektoré extrémne údaje 
Zrážky: – február a marec 0 mm; február-jún 13,8 mm 
 – júl      117 mm 
 – august-sept.  16,5 mm 
 – 24. október  prvý jesenný sneh, teplota -3°C 
Teploty: – začiatok apríla  - 6 až -8°C 
 koniec apríla a začiatok mája – v priebehu dňa až 30°C 
 – 13. augusta 37 °C (Bratislava-letisko; juh Slovenska 36°C) 
Oziminy: – poškodená pšenica holomrazmi 
 – jačmeň vymrzol, musel sa vyorať a nahradiť jarným jačmeňom 
Cukr. repa: – vymrzla – z 500 ha zostalo 200 ha 
Obiloviny: – v dôsledku sucha a tepla zahoreli – skorá žatva, slabá úroda 
Kukurica: – prvé zrážky po žatve – júl – prospeli kukurici, ktotá priniesla dobrú úrodu – 7, 23 
t/ha 
Zamestnanosť: Predseda RD: Ing. Július Miškovič 
Počet zamestnancov rok 2002 rok 2003 
spolu    240   230 
z toho žien    66    60 
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Výmera pôdy:        3265 ha 
 z toho: orná pôda  2806,3 ha krmoviny 3526 ha 
    sady    22,4 ha  vinice  83,7 ha 
Plodiny: jačmeň ozimný  vymrzol – vyoraný 
 jačmeň jarný    733 ha 3,56t/ha 
 pšenica ozimná  600 ha 3,69 t/ha 



 cukrová repa    500 ha 40 t/ha 
 kukurica     273 ha 7,23 t/ha 
 sója       100 ha 1,69 t/ha 
 ovocie      22 ha  91,2 t/ha 
 slnečnica     177,8 ha 2,32 t/ha 
 vinohrady – hrozno 83,7 ha  4,4 t/ha 
 miešanky – siláž  297 ha  54,18 t/ha 
 strukoviny     124,8 ha 23,24 t/ha 
 ďatelina     35 ha  4,79 t/ha 
 lucerna      281 ha  8,61 t/ha 
Živočíšna výroba: 
 hovädzí dobytok  2264 ks z toho kráv  862 ks 
 ošípaných     6101 ks z toho prasníc  693 ks 
Výroba: hovädzieho mäsa  363 t  bravčového mäsa 753 t 
 mlieka – v tisíc lit.  5901 tis.l dojivosť 6798 l/rok/dojnica 
Hnojivá: priemyselné    2262 ha spotreba 145,6 t 
 maštalné     710 ha    34,1 t 
Degradácia pôdy: veterná erózia 350 ha 
   aplikácia chemik. 15044 ha 
Jesenný osev:  pšenica ozimná 630,03 ha 
   jačmeň ozimný 234,40 ha 
Ocenenia: a) vysokoteľná jalovica II. miesto; plemeno: slovenské strakaté 
 b) prasnice s vrhom III. miesto; plemeno: slovenská biela ušľachtilá 
 Agrokomplex 2003 – súťaž 
  „Najlepšia expozícia ošípaných na výstave Agrokomplex 2003“ 
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Vychovávať a vzdelávať na úrovni doby 
 
Rok 2003 môžeme nazvať v rezorte školstva rokom pokračujúcich reforiem z predchádzajúceho 
roka, ktorými bol dovŕšený prechod základných škôl a školských zariadení pod samosprávu 
mesta. 
Školy a školské zariadenia získali právnu subjektivitu a tým i množstvo ekonomicko-
hospodárskych kompetencií. V tejto oblasti riaditeľom škôl účinne pomáhajú vedúci referátu 
školstva MsÚ Paed Dr. Michal Vrbovský s podporou primátora mesta. 
Prioritou našich škôl je: 
 „Výchova a vzdelávanie mládeže na úrovni súčasného vedeckého poznania“ 
K naplneniu tejto úlohy je potrebné venovať všetky intelektuálne a odborné schopnosti riadiacich 
pracovníkov, pedagógov, ale i patričné množstvo finančných prostriedkov na učebné pomôcky, 
prevádzku škôl, na opravy a údržbu. 
Prehľad základných škôl patriacich pod samosprávu mesta 
 
Názov 
základnej školy      Počet žiakov 
       školský rok 
       2002/2003 k 30.6.2003 2003/2004 k 1.9.2003 



ZŠ Bernolákova      620   565 
ZŠ J. Hollého      554   529 
ZŠ Horná       693   688 
ZŠ Krátka       464   488 
ZŠ P. Pazmáňa      306   273 
ZŠ Pionierska      442   424 
Spolu       3 079   2967 
 
Počet  tried:         125 
 učiteľov       204 
 prevádzkových zamestnancov  84 
 školských klubov    25 
 školských jedální    5 
Centrom voľného času eviduje 59 krúžkov a 673 detí 
Základná umelecká škola eviduje 767 žiakov 
v odboroch: výtvarný tanečný 
 hudobný literárno-dramatický 
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Prehľad školských zariadení – materské školy 
 
Názov      Počet detí 
materskej školy     školský rok 
      2002/2003 k 30.6.2003 2003/2004 k 1.9.2003 
MŠ 8 mája      88    85 
MŠ Budovateľská    68    68 
MŠ Družstevná     115    110 
MŠ Hollého      169    150 
MŠ J. Palárika     119    98 
MŠ Nešporová     90    90 
MŠ Okružná      98    93 
MŠ P.J.Šafárik     62    65 
Spolu      809    759 
 
Počet tried         34 
 učiteliek       79 
 nepedagogických zamestnancov 50 
 školských jedální    8 
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja na území mesta 
 
Gymnázium J. Fándlyho  451 žiakov 
SPŠCH Pazmáňa     362 žiakov 
SPŠ Nivy       219 žiakov 
SOU poľnohospodárske   162 žiakov 
SOUCH – súkromné   230 žiakov 
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Patrí vám úcta a vďaka... 
 
Úcta a vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste zasvätili svoj život obetavej a náročnej práci zameranej 
na výchovu a vzdelávanie mladej generácie. 
Vďaka vám za milé slová, slová povzbudenia, usmernenia, chvály, adresované svojim 
zverencom. Vďaka za úsmev, nežné pohladenia, ktoré nezištne deťom rozdávate. Vďaka za 
neúnavné zdeľovanie vedomostí, pestovanie mravných zásad, prípravu mladého pokolenia na 
život v čoraz náročnejších podmienkach. 
V tomto duchu sa niesli slová a príhovory 
 Ing. Heleny Psotovej; vedúcej odboru školstva Nitrianskeho kraja 
 Ing. Tibora Barana, primátora mesta Šaľa 
na oslavách krásneho sviatku 
Dňa učiteľov 
28. marca 2003 
 
V rámci tohto slávnostného stretnutia, primátor mesta odovzdal 29. pedagogickým 
zamestnancom šalianskych škôl „Ďakovné listy“ a plakety. Následne sa vykonal zápis ocenených 
pedagógov do „Pamätnej knihy“. 
Ocenení pedagógovia: 
Mgr. Mária Okruhlicová   ZŠ Horná 
Mgr. Mária Hikkelová    ZŠ Horná 
Mgr. Marta Banášová    ZŠ Krátka 
Mgr. Gabriela Sabová    ZŠ Krátka 
Mgr. Dana Melicherová    ZŠ Hollého 
Paed Dr. Emília Bjalončíková ZŠ Hollého 
pán Ladislav Sedlák     ZŠ Bernolákova 
Mgr. Zuzana Kovácsová   ZŠ Bernolákova 
Mgr. Alžbeta Magáthová   ZŠ Pionierska 
Mgr. Aneta Šebeňová    ZŠ Pionierska 
Mgr. Eva Čizmadiová    ZŠ Pazmáňa 
Mgr. Ester Páldyová    ZŠ Pazmáňa 
pani Eva Šimončíková    špec. ZŠ 
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Mgr. Radka Putzová     CVČ 
pani Katarína Szabová    ZUŠ 
pani Margita Krommelová  ZUŠ 
Mgr. Ružena Hanuszová   MŠ 8. mája 
pani Ivett Pozsonyi     MŠ Palárika 
pani Dagmar Meszárošová  MŠ Družstevná 
pani Eva Poláková     MŠ Šafárika 
pani Zlata Krkošková    MŠ Hollého 



pani Edita Schindlerová    MŠ Budovateľská 
pani Katarína Kmotríková   MŠ Nešparova 
pani Erika Poláková     MŠ Okružná 
Mgr. Drahoslava Tóthová   SPŠ 
PhDr. Alexandra Ružanská  SPŠCH 
Mgr. Helena Palková    Gymnázium 
Ing. Etela Vagovičová    ŠOUCH 
Ing. Ivan Masek       SOUP 
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Výročia škôl 
 
V školskom roku 2002-2003 si pripomenuli jubilejné výročia svojho založenia nasledovné školy 
 
Základná škola, Pionierska ulica 
založená v roku 1963 
 
Základná škola, Horná 
založená v šk. roku 1972-1973 
 
Stredná priemyselná škola, Nivy 
založená v roku 1993 
 
V rámci jubilejných osláv na ktorých sa stretli bývalí i súčasní zamestnanci škôl sa hodnotila 
doterajšia činnosť a výsledky výchovno-vzdelávacej práce. Bolo o čom hovoriť! Úspechy, ktoré 
školy dosahovali vo vyučovaní, krúžkovej činnosti, jazykových, matematických, prírodovedných, 
športových i umeleckých súťažiach šírili dobré meno škôl, pedagógov, prostredníctvom žiakov. 
Vážnosť slávnostných podujatí umocnili osobnou účasťou na ich konaní 
 Ing. Helena Psotová  vedúca OŠ MsK 
 PaedDr. Agneša Bíróová prednostka OÚ Šaľa 
 Ing. Tibor Baran   primátor mesta 
Vo svojich vystúpeniach vysoko ocenili prácu škôl zameranú na prípravu mladej generácie na 
život. 
Primátor mesta udelil jubilujúcim školám 
 Pamätné medaile, ktoré prevzali riaditeľky škôl 
 Mgr. Lýdia Muráriková  ZŠ Pionierska 
 Mgr. Mária Oravcová  ZŠ Horná, Sídlisko Váh 
 PaedDr. Alžbeta Botorčeková SPŠ Nivy 
 a Ďakovné listy bývalým riaditeľom 
 Mgr. Jurajovi Félixovi  ZŠ Horná 
 Mgr. Františkovi Adamovi ZŠ Horná 
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Bakalárske štúdium v Šali 
 



Deď 6. september bol historickým medzníkom v rozvoji šalianskeho školstva. V tento deň sa 
uskutočnil zápis nových študentov bakalárskeho štúdia 
 Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
 Slovenskej technickej univerzity Bratislava 
 
vysokoškolská chémia sa vyučuje v priestoroch SOUCH Šaľa. 
Na štúdium sa zapísalo 68 uchádzačov. 
K študentom sa prihovoril prodekan fakulty Doc. Ing. Ján Dvorana, PhD. 
Prvým pracovným dňom bol 27. september 2003, kedy odzneli prvé odborné prednášky. 
 
Šalianskej vysokej škole a jej študentom želáme veľa úspechov! 
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Kultúrno-spoločenská činnosť 
 
Divadelné súbory 
 
Detský divadelný súbor Šalik zo Základnej umeleckej školy v Šali sa zúčastnil krajskej 
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktorá sa konala 9. apríla 2003 v MsDK 
v Šali. 
Na prehliadke sa zúčastnilo 7 divadelných súborov z Nitrianskeho kraja. 
Víťazom sa stal DDS Šalik a tým postúpil do celoslovenského kola. 
Organizovaním „Celoslovenského kola“ bol poverený Mestský dom kultúry Šaľa. 
Termín konania 
 27.-30. máj 2003 
Súťažilo 
 10 divadelných súborov a 4 scénické miniatúry 
DDS Šalik sa predstavil hrou 
 5 strán z Bertovho denníka + 1 deň 
Réžia Mgr. Magdaléna Máčiková, učiteľka ZUŠ 
Súbor sa umiestnil na 3. mieste. 
 
Divadelný súbor dospelých Terra Wag Šaľa 
a) uviedol vo svetovej premiére inscenáciu divadelnej hry Júliusa Barč Ivana Matka v meste 
Pivnice v Srbsku v rámci medzinárodného festivalu dolnozemských Slovákov vo Vojvodine. 
Dráma matky dvoch rozvadených synov mala veľký úspech. Dej drámy je z baníckeho prostredia 
z obdobia 30-tych rokov 20-teho storočia. 
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Dramaturgiu a réžiu hry pripravil 
 Roman Budaj a Miroslav Demin 
Hlavné postavy stvárnili 
 Mgr. Alena Demková; Roman Hatala; Vojtech Búr 
b) súbor prezentoval drámu aj na krajskej prehliadke ochotníckych súborov Nitrianskeho kraja, 
kde získal 1. miesto a postúpil na celoštátnu prehliadku 



 Divadelné Šurany 
c) šalianska premiéra drámy matka sa uskutočnila 
 3. mája 2003 
a repríza v rámci osláv 1. písomnej zmienky o Veči 
 13. mája 2003 
 
Koncerty vážnej hudby 
 
Koncerty vážnej hudby sa tešia v Šali mimoriadnej obľube. Ide predovšetkým o koncerty 
v podaní domácich spevákov, ktorí dosahujú vysokú umeleckú úroveň. Všetci sú absolventmi 
ZUŠ v Šali, ktorej patrí uznanie za objavovanie speváckych a hudobných talentov i za to, že 
vážna hudba má v meste popredné miesto v oblasti kultúry. 
Dominantnou osobnosťou je pani učiteľka spevu 
 Bc. Henrieta Záležáková 
ktorá je organizátorkou i aktérkou všetkých kultúrnych podujatí vážnej hudby. 
 
Operný koncert mladých talentov, ktorý sa uskutočnil v MsDK 21. marca 2003 mal priliehavý 
názov Mladosť v klasike a vysokú umeleckú úroveň. 
 
Nitrianska lutna 2003 
Dňom plným dojmov a nevšedných zážitkov pre mladých šalianskych spevákov a hudobníkov 
Základnej umeleckej školy v Šali bol 
 14. máj 2003 
V tento deň súťažili v 3. ročníku interpretačnej súťaže v speve a hre na dychové nástroje 
„Nitrianska lutna 2003“ 
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Šaľu reprezentovalo 8 nádejných umelcov-spevákov; 3ja hudobníci. 
Pod vedením 
 pani učiteľky Henriety Záležákovej sa predstavili: 
  Juraj Holý    Zuzana Lukačovičová 
  Eva Gyurovská Judita Nagyová 
  Ján Kiss    Alica Slobodová 
 pani učiteľky Anikó Czizmarovej 
  Lucia Farkašovská Ida Fürješová 
 pani učiteľky Zuzany Polákovej 
  Laura Slabéciusová Ivana Stehlíková 
 pani učiteľky Anny Današovej 
  Klaudia Lipovská 
Najúspešnejší žiaci 
 Juraj Hollý     1. miesto; mimoriadna cena 
 Zuzana Lukačovičová 3. miesto 
 Laura Slabéciusová 3. miesto 
 Lucia Farkašová (12 r.) čestné uznanie 
 Judita Nagyová  3. miesto 
 
Koncert Rity Záležákovej 



Na nádvorí šalianskeho kaštieľa sa v auguste uskutočnil koncert spevákov, ktorých vychovala 
pani učiteľka Henrieta Záležáková. Nádvorím zneli tóny vážnej hudby, muzikálu i moderná 
hudba. 
Medzi najlepších žiakov pani učiteľky v oblasti 
– vážnej hudby patria 
 Erika Tégenová Helena Mudrochová 
 Ján Vaculík 
– modernej hudby 
 Linda Vargová Monika Ranová 
 Robo Papp 
Nové objavy – talenty 
 Ján Hollý    Igor Bečár  Judita Nagyová 
 Lucia Juriková  Denisa Kuruczová Martina Velšicová 
V súčasnosti pripravuje pani učiteľka 30 študentov spevu. 
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Vianočný koncert 
 
Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc v Šali je koncert vážnej hudby v kostole svätej Margity. 
Koncert sa koná pravidelne 26. decembra príslušného roka 
Počas tohtoročných Vianoc sa predstavili 
 Bc. Hendrieta Záležáková spev 
 Ing. Slavomíra Tóthová  spev 
 Bc. Eva Bogárová   klavír 
 Anežka Kmotríková  spev 
 Igor Bečáť      spev 
 
Milým prekvapením bolo vystúpenie obnoveného farského zboru 
 Cecília chórus 
 
História spevokolu v Šali siaha do roku 1910, keď organista Jozef Péter zriadil prvý 40 členný 
štvorhlasový zbor 
 Dalárda učiteľ 
Členovia zboru boli prevažne roľníci 
Dalárdu viedol od roku 1925 do roku 1948 
 Viliam Páldy, učiteľ na dôchodku 
ktorý rozšíril spevokol o ženské hlasy a dal mu meno Cecília chórus 
Spevokol do roku 1953 viedol učiteľ 
 Karol Šmída 
V tomto roku pre nepriaznivé politické pomery zanikol. 
V novembri roku 2000, takmer po 50-tich rokoch, šiesti nadšenci začali obnovovať tradíciu 
farského zboru 
 M. Kromerová, L. Svietyová, E. Macáková, M. Kováčová 
 Š. Bujdák a A. Šottník – dekan farnosti Šaľa. 
V roku 2002 sa ujala zboru 
 Bc. Eva Bogárová 



V súčasnosti má 4-hlasný zbor 12 členov, ktorých spája láska k hudbe. 
Repertoár – sakrálne skladby, žalmy, skladby významných hud. skladateľov. 
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Výstavy a besedy 
 
Učitelia Základnej umeleckej školy v Šali sa prezentovali pred širokou verejnosťou svojimi 
výtvarnými prácami, ktoré boli inštalované vo foyeri MsDK od 20. marca do 13. apríla 2003. 
Z prác, ktoré boli vytvorené rôznou výtvarnou technikou bolo cítiť myšlienky a ľudského citu. 
 
Počas májových dní absolvovala prvú samostatnú výstavu obrazov 
 Katarína Zemková-Papová 
Výstava bola inštalovaná vo foyeri MsDK pod názvom 
 Mladá tvorba 
Motívom prác je nepokojný človek, jeho hľadanie a putovanie. 
Vytvorila vlastnú techniku s latexom a otláčaním a následným domaľovávaním mastnými 
kriedami. 
 
Vernisáž výstavy amatérskej maliarky 
 Szedlák Jánosné z družobného mesta Oroszlány 
sa uskutočnila 
 28. júna 2003 v MsDK v Šali 
za účasti dcéry autorky, primátora mesta a občanov. 
 
Slovenská dedina 
je názov kalendára, ktorého autorom je 
 Igor Boháč  Foto-centrum Šaľa 
Po minuloročných oceneniach získal opäť titul „Najlepší“ 
Cenu udeľuje Klub fotopublicistov a Štátna vedecká knižnica so sídlom v Banskej Bystrici. 
Fotografie na víťazný kalendár pripravoval autor na Orave, v Martine a okolí, v Liptove 
a v oblasti Hontu. 
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Slovenský historik Pavel Dvořák zavítal vo februári 2003 na SOUCH v Šali, kde besedoval so 
študentmi stredných škôl. Večer sa stretol s občanmi mesta. 
Na besede sa hovorilo o najzaujímavejších kapitolách slovenských dejín, ako je obdobie Veľkej 
Moravy, kresťanská misia Konštantína a Metoda ale i o období z čias grófky Alžbety 
Báthoryovej. 
Pozornosť vzbudili i fakty o pravekých nálezoch na území Šale. 
 
Medzi študentov a učiteľov škôl, práve v čase osláv Dňa učiteľov v marci 2003, zavítal 
významný, vynikajúci človek, spisovateľ, rozprávač životných príbehov 
 Ladislav Ťažký, ktorý na stretnutí prezentoval a uvádzal do života svoje nové dielo 
– knihu 
 Slzy neplačú 
Na uvádzaní knihy sa zúčastnil: 



 zástupca Matice slovenskej pán Zrubec 
 profesor A. Červeňák z Univerzity KF v Nitre 
 Ing.arch. Švihel – Agrokomplex Nitra 
 zástupcovia Duslo a.s. 
Na záver besedy každý z účastníkov-učiteľov obdržal autorom podpísanú knihu, ako dar Dusla 
a.s. učiteľom. 
 
Čo vieš o hviezdach 
je názov astronomickej olympiády, ktorá sa uskutočnila 25. marca 2003 v Kultúrnom stredisku 
Večierka v Šali. 
Na záver súťaže a v rámci výstavy detských výtvarných prác 
 Vesmír očami detí KS Večierka zorganizovalo zaujímavú besedu s prvým 
slovenským kozmonautom – plukovníkom 
 Ivanom Bellom, ktorý hovoril, ako sa stal kozmonautom, aké úlohy musel plniť 
v kozmickej lodi MIR, ako výskumník (pokusy s čínskymi prepelicami) a odpovedal na zvedavé 
otázky detí, organizátorov i redaktora Slova Šaľanov. 
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Reprezentačný ples mesta 
 
Plesovú sezónu v meste otvoril 
 11. reprezentačný ples v Mestskom Dome kultúry, ktorý sa konal 18. februára 2003. 
Prítomných na úvod pozdravil a privítal primátor Ing. Tibor Baran. 
Osobitne privítal vzácneho hosťa, primátora družobného mesta Kuhmo vo Fínsku pána 
 Marku Knuppinena 
Príjemnú atmosféru pre účastníkov plesu vytvorila hudobná skupina Profil z Topoľčian a ľudová 
hudba Júliusa Kukyho. 
 
Stretnutie darcov krvi 
Držitelia zlatej a diamantovej plakety 
 prof. MUDr. Jana Jánskeho 
 Ladislav Švelana  Eva Spišáková 
 Alžbeta Papová  Kornélia Molnárová 
 Ing. Dezider Alexa Ivan Práznovský 
sa dňa 28. januára 2003 stretli u primátora mesta, ktorý všetkým vyjadril úctu a vďaku za vysoko 
humánne konanie zamerané na pomoc a záchranu zdravia ľudí. 
Na stretnutí bol prítomný riaditeľ UzS Slovenského červeného kríža v Galante pán Jozef Fekula. 
 
Tradičné remeslá 
Posledný júnový víkend – 27-29. júna 2003 patri 
 II. jarmoku tradičných remesiel 
Občania i návštevníci mesta videli i zažili atmosféru výroby tradičných remeselníckych 
produktov. 
K slovenským remeselníkom sa tento krát pripojili i remeselníci z družobných miest Oroslány 
a Konskie. 



jarmok bol spestrený bohatým kultúrnym programom domácich súborov, sólistov, súborov 
z okolitých obcí i družobných miest. 
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Prázdninový tábor v Kokave nad Rimavicou 
 
Okresný úrad v Šali, odbor sociálnych vecí zorganizoval 8.-14. augusta 2003 letný výchovno 
rekreačný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín, rómskych rodín a detí s poruchami správania. 
V tábore v chate Hámor sa rekreovalo 69 detí, pre ktoré bol v krásnom horskom prostredí 
pripravený bohatý program. 
Deti navštívili folklórny festival, zlatno-výrobňu skla a nechýbalo množstvo súťaží, táborák 
a karneval. 
 
Malé jubileum Katolíckej jednoty 
 
V sobotu 22. novembra 2003 sa členovia KJS v Šali stretli v DK, aby si pripomenuli 
 10. výročie založenia pobočky Katolíckej jednoty 
Členovia jednoty pomáhajú chorým i odkázaným v rodinách, bezdomovcom a ľuďom v núdzi. 
Šíria kresťanskú pomoc a lásku. Organizujú púte do slovenských pútnických miest i do 
zahraničia, 
V programe osláv nechýbala svätá omša, príhovor predsedníčky pani Verešovej i hostí a bohatý 
kultúrny program v ktorom dominovali sakrálne piesne. 
Celé stretnutie bolo naplnené ľudským teplom pochopením a láskou. 
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Dom kultúry 
1973-2003 
 
Prívlastkom „Mesto mladých“ sa od roku 1958 nazývala Šaľa. Rozvíjajúci sa priemysel v meste 
prilákal stovky mladých ľudí, ktorí hľadali svoje uplatnenie predovšetkým v úspešne sa 
rozvíjajúcom chemickom podniku Duslo. 
Obyvatelia mesta túžili po plnohodnotnom kultúrno-spoločenskom využití voľného času. Táto 
túžba sa im splnila 
 7. septembra 1973 
kedy sa v rámci osláv 15. výročia založenia národného podniku Duslo slávnostne odovzdal do 
užívania 
 Dom kultúry 
Prvý riaditeľom Domu kultúry sa stal 
 JUDr. Ľudovít Marinčák 
Kolektív spolupracovníkov tvorili: 
 pán Xaver Chromek pán Viliam Habala 
 pán Jozef Maršálek pani Katarína Vašková 
 Dr. Ján Kuba 
Divadelná i estrádna sála sa napĺňajú divákmi na predstaveniach popredných divadelných scén, 
súborov ako i na filmových predstaveniach. 
Vedenie DK nezostalo len pri kultúre ktorú prinášali hosťujúce súbory. Postupne sa vytvárali 



podmienky na založenie vlastných 
 a) súborov   divadelný súbor dospelých 
       detský divadelný súbor 
       súbor dychovej hudby 
       súbor populárnej hudby Spektrum a Signál 
       ženský spevácky súbor 
       folklórny tanečný súbor 
 b) krúžkov   fotokrúžok 
       krúžok HI-FI 
       filatelistický krúžok 
str. 544 c) kurzov   kurz cudzích jazykov 
       kurz šitia 
         varenia 
         spoločenských tancov 
Počas uplynulých rokov prešiel Dom kultúry niekoľkými organizačnými zmenami. 
Vo funkcii riaditeľov pôsobili 
 Dr. Ján Kuba 
 Mgr. Ján Pelec 
V súčasnom období je DK začlenený do Mestského kultúrneho strediska. 
vedúcou Mestského domu kultúry je od 1.2.2003 
 Ing. Slavomíra Tóthová 
Slávnostný galavečer z príležitosti 30. výročia odovzdania DK do užívania sa konal 8. novembra 
2003 za účasti gen. riaditeľa Duslo a.s. RNDr. Jozefa Kollára, primátora mesta, prednostu MsÚ, 
poslancov, bývalých riaditeľov, bývalých i súčasných zamestnancov. 
V prvej časti večera sa predstavil Divadelný súbor Váh, s naštudovanou divadelnou hrou J.B. 
Ivana Matka, ktorou získal úspech na krajskej i celoštátnej prehliadke amatérskych súborov. 
V druhej časti večera 

1. odzneli slávnostné príhovory gen. riaditeľa Dusla a.s. a primátora mesta 
2. Primátor udelil 

a) Plaketu Mesta Šaľa Mestskému Domu kultúry za rozvoj kultúry v meste 
Čb) estné uznanie pánovi Xaverovi Chromekovi za 29 rokov obetavej 

organizátorskej práce v DK 
3. Primátor a pán Chromek odhalili nový ERB MsDK, ktorý symbolizuje činnosť 

divadelnú, filmovú i záujmovú 
4. Vzájomná beseda a zábava 

Celým večerom sprevádzala prítomných vedúca MsDK Slávka Tóthová. 
Želáme vedeniu a zamestnancom MsDK veľa pracovných úspechov, tvorivých síl. aby svojou 
činnosťou pripravovali radosť, potešenie a osvieženie všetkým občanom mesta i okolia. 
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DUSLO a.s. 
45 ročné 
 
Už tradične sa v prvých septembrových dňoch konajú v Šali oslavy, ktoré nesú názov 
 Dni Dusla 
Hlavný program osláv významného 45. výročia tohto chemického gigantu tzv, „Perly šalianskeho 



regiónu“ bol v dňoch 8.-13. septembra 2003. 
Medzi najdôležitejšie podujatia patrili: 

1. Slávnostný aktív zamestnancov 
2. Deň otvorených dverí v Sieni tradícií 
3. Športové podujatia 
4. Futbalový turnaj o pohár generálneho riaditeľa 

 
Dňa 9. septembra 2003 sa konal „Slávnostný aktív“ zamestnancov, na ktorom generálny riaditeľ 
Dusla a.s. RNDr. Jozef Kollár pripomenul históriu a vyzdvihol význam Dusla pre obyvateľov 
mesta Šaľa, celého okolia i Slovenska. 
V rámci aktívu gen. riaditeľ udelil najvyššie vyznamenanie Dusla a.s. 
 Medialu Michala Vazana, 
ktorú si prevzali dvaja zaslúžilí pracovníci a to 
 Ing. Pavel Krajčí 
 pán Marián Bujdák 
Ďakovné listy si prevzalo 14 zamestnancov Dusla 
 
Sieň tradícií 
vydáva svedectvo o bohatej tradícii Dusla vo forme 
 140 archívnych dokumentov 
 2373 výskumných spisov, štúdií, technických záznamov 
 398 zlepšovacích návrhov 
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História Dusla 
9. apríla  1958 schválenie úvodného projektu výstavby nového závodu v Salipod 
názvom Dusikáreň Slovensko; DU-SLO 
1. augusta   1958 vymenovanie prvého riaditeľa Dusikárne 
     Ing. Jozef Ďurďovič 
7. septembra  1958 slávnostný prvý výkon nového závodu Chemické závody Juraja-
Dimitrova-Dusikáreň-Šaľa 
1. októbra  1962 vyrobený prvý produkt-výrobok – kyselina dusičná 
1. júla  1965 vymenovanie druhého riaditeľa Dusla 
     Ing. Jozef Majer 
1. januára  1966 odčlenenie Dusla od CHPJD; vznik podniku Duslo Šaľa 
1. septembra  1968 vymenovanie tretieho riaditeľa; nová koncepcia rozvoja Dusla a jej 
realizácia 
     Ing. Michal Vazan 
1. novembra  1970 vymenovanie štvrtého riaditeľa 
     Ing. Štefan Urban 
10. júna  1977 otvorenie nového mosta cez Váh v Šali – 300 m 
31. júla  1979 vymenovanie piateho riaditeľa 
     Ing. Alexander Bekényi 
1. apríla  1983 vymenovanie šiesteho riaditeľa 
     Ing. Martin Macák 
1. júla  1989 Duslo sa stáva štátnym podnikom 
1. septembra  1990 vymenovanie siedmeho riaditeľa Duslo š.p. 



     RNDr. Jozef Kollár 
16. apríla  1992 vymenovanie ôsmeho riaditeľa 
     Ing. Jozef Horváth 
1. júna  1993 vymenovanie deviateho riaditeľa 
     Ing. Pavol Doležal – úpadok a zadĺženie podniku 
5. januára  1994 riaditeľom podniku sa opäť stáva 
     RNDr. Jozef Kollár – prosperita podniku 
15. októbra  1994 Duslo a.s. v rámci Svetového dňa získalo 
     1. certifikát – od Slovenskej spoločnosti pre systémy riadenia a kvality 
na základe auditu EN ISO 9002.1994 
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Slávnostný večer z príležitosti 45. výročia založenia Dusla sa konal 
 18. septembra 2003 
v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. 
V rámci slávnostného večera generálny riaditeľ Dusla a.s. 
 RNDr. Jozef Kollár 
prevzal od predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
 Doc. Ing. Petra Mihóka, Csc. 
 Čestné uznanie 
za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania 
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Slávnostný večer 
„Dedinka v údolí“ 
Spomienka na Františka Krištofa Veselého 
 
Do rámca osláv 30. výročia Domu kultúry, 45. výročia Dusla a.s. Šaľa bol s umeleckým citom 
zaradený i „Spomienkový program pri príležitosti nedožitej 
 100 ročnice 
vynikajúceho slovenského herca, speváka, režiséra F.K. Veselého. 
Kongresovou sálou MsÚ sa večer 9. októbra 2003 niesli najobľúbenejšie a najkrajšie melódie 
maestra. 
A tak v podaní umelcov: 
 Ivana Ožvála   – sólistu opery SND 
 Evy Šeniglovej  – sólistky opery SND 
 Antona Baláža   – konferenciera a speváka 
 Zdenka Macháčeka – klaviristu 
za prítomnosti: 
 Eleny Kittnárovej  – národnej umelkyne 
 a MUDr. Evy Veselej – dcéry maestra 
odzneli ukážky z 
 operety Veselá vdova od Franza Lehára 
 operety Grófka Mariaca od Emericha Kálmána 
a prekrásnu kyticu piesní od Gejzu Dusíka 



 Dedinka v údolí; Biele margaréty; Široká cestička; 
 Prvé randevú; V skalickom hájičku; Stupavská krčma; 
 Nečakaj ma už nikdy; Poprosme hviezdy; Keď sa raz zídeme... 
 
Bol to krásny večer 
Ďakujeme maestro! 
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Šaliansky Maťko 
10 ročný 
 
Uplynulo už 10 rokov od rozhodnutia šalianskych matičiarov zorganizovať súťaž v prednese 
slovenskej povesti. 
Súťaž pomenovali Šaliansky Maťko. 
Duchovnými rodičmi súťaže sú 
 MUDr. Svetozár Hikkel, predseda MO Matice slovenskej 
 Mgr. Cecília Svoňavová, učiteľka 
Organizácia jubilejného desiateho ročníka súťaže 
 kategórie žiakov 
 I. 2. a 3. ročník II. 4. a 5. ročník III. 6. a 7. ročník 
 školské kolá    december 2002 9500 detí 
 okresné a krajské kolá január 2003 
 do celoslovenského finále postúpilo  24 detí 
 celoslovenské finále v Šali   27.-28. februára 
 
Priebeh osláv a súťaže 
Prvý deň 27. februára 2003 

33 výstava a odborný seminár pre učiteľov a žiakov škôl 
 téma: život a dielo J.C. Hronského 
34 divadelné predstavenie rozprávky J.C. Hronského 
 Budkáčik a Dubkáčik 
 v podaní hercov Bábkového divadla v Nitre 

Druhý deň 28. februára 2003  – vlastná recitačná súťaž 
 1. otvorenie súťaže  – Mudr. Svetozák Hikkel, ktorý privítal recitátorov 

z celého Slovenska; 
 osobitne privítal hostí: 
 pani Maculovú   – neter J.C. Hronského 
 pána Ing. Jozefa Markuša – predsedu Matice Slovenskej 
 pána Porubského   – zástupcu Nadácie MS 
 pána Ing. Tibora Barana  – primátora mesta 
 zástupcov Ministerstva školstva SR; Slovenského rozhlasu; časopisu Slovenska; 
vydavateľstva Mladé letá 
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 2. súťaž recitátorov 



 prebehla v troch vekových kategóriách žiakov od 8 do 13 rokov a hodnotila ju 
porota v zložení: 
 pán Valo     spisovateľ 
 pani Klučková   zástupca ministerstva školstva 
 pani Lencesová  učiteľka 
 pani Rapaičová  herečka 
 pani Pechačiaková  riad. Domu MS v Nitre 
 pani Máčiková   učiteľka 
 pani Bezáková   učiteľka 
 
Šaľu reprezentovala v III. kategórii 
 Gabriela Moravčíková, získala 3. miesto 
 
Záver sa niesol v znamení slávnostného uvedenia nového vydania rozprávkovej knižky 
 J.C.Hronského 
 Budkáčik a Dubkáčik na trh. 
 
želáme ŠALIANSKEMU MAŤKOVI v ďalšom období veľa úspechov! 
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Prvá písomná zmienka o Veči a Hetméne 
890. výročie 
 
Mesto Šaľa, osobitne obyvatelia mestských častí Veča a Hetméň si v dňoch 7.-14. mája 2003 
pripomenuli vzácne výročie 
 1. písomnej zmienky z roku 1113 
ako je to uvedené v 
 Druhej Zoborskej listine 
kde sa názov 
 Veča uvádza v podobe Weza 
Oslavy výročia začali 
 Vernisážou výstavy o histórii Veče, ktorú organizoval Štátny archív Šaľa 
v Spoločenskom dome Veča 
Nasledoval 
 Slávnostný sprievod 
 Slávnostné zasadnutie MsZ 
 Vystúpenie súborov 
 Disko – majáles 
 Ohňostroj, ktorý bol vyvrcholením prvého dňa 
 
Na slávnostnom zasadnutí MsZ za účasti občanov, vzácnych hostí z družobných miest, primátor 
mesta Ing. Tibor Baran ocenil pamätnými medailami poslancov a aktívnych funkcionárov 
kultúrnych, spoločenských i športových inštitúcií. 
V rámci zasadnutia bol slávnostne odhalený a posvätený ERB a PEČAŤ Mestskej časti Veča. 
Aktu sa zúčastnil RNDr. Jozef Kollár, gen. riaditeľ a predseda predstavenstva Duslo a.s. Šaľa, 
primátor mesta, rímsko katolícky farár FÚ Veča Mgr. Radovan maštický a evanjelický farár Mgr. 



Chovanec. 
 
Druhý deň 
 vystúpenie detských súborov 
 rozprávkové pele mele 
 žongléri 
 skupina ROMATAN z Košíc 
 Program súborov z družobných miest pod názvom „Bez hraníc“ 
 
str. 552 
 
Tretí deň 
 športové súťaže 
 oslavy Dňa matiek 
 večer v znamení COUNTRY zábavy 
Štvrtý deň prehliadka historických vozidiel – Pribinovo námestie 
 strelecké preteky – Agačáreň Veča 
 futbalový zápas Veča (výber) – Slovenská televízia Bratislava 
 zábava a koncert rockových kapiel 
Piaty deň slávnostná svätá omša vo Veči 
 koncert umelcov Patkolovcov 
Šiesty deň „Veča v minulosti a súčasnosti“ – prednáška – Dr. Veronika Nováková 
            riad. Štátneho archívu Šaľa 
 oslavy 20. výročia Klubu dôchodcov – Veča 
 vystúpenie Detskej dychovky 
Siedmy deň Divadelný súbor Terra Wag – J.B. Ivan Matka – div. predstavenie 
Ôsmy deň filmové a hudobné popoludnie 
 vyvrcholenie osláv – koncert operného speváka 
  Martina Babjaka a jeho hosťa – r.k. kostol Veča 
 
Do rámca osláv úspešne a pôsobivo zapadla i vernisáž „Výstavy večianskych ľudových 
maliarov“ pána Ladislava Tótha a pani Zuzany Krištofovej, ktorí sa prezentovali sériou svojich 
maliarskych prác. 
 
Želáme občanom mestských častí Veča a Helméň šťastný život, aby svoje šťastie budovali na 
výsledkoch usilovnej a obetavej práce a na pekných medziľudských vzťahoch, naplnených úctou 
a láskou. 
 
Symboly mestskej časti Šaľa-Veča 
 
Erb: V modrom štíte zlaté skrížené sklonené, striebrom okované veslá prekryté zlatým 
skloneným striebrom okovaným hákovým bidlom, to všetko po bokoch sprevádzané nebeskými 
telesami s tvárami – vpravo zlatým slnkom striedavých lúčov, vľavo strieborným polmesiacom 
Vlajka: Sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, modrej, žltej, bielej 
a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi 
do tretiny jej listu; 
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Cena mesta 
Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola primátorom mesta Ing. Tiborom 
Baranom odovzdaná Cena mesta Šaľa za rok 2003 spoločnosti Menert. 
Cenu prevzal generálny riaditeľ spoločnosti 
 Ing. Miroslav Wölner, 
ktorý sa poďakoval za vysoké ocenenie, ktoré vníma ako ocenenie všetkých zamestnancov firmy. 
Primátor pri odovzdávaní „Ceny mesta“ vyzdvihol hospodárske úspechy spoločnosti, ako 
i angažovanosť jej predstaviteľov v oblasti sociálnych, kultúrnych i športových aktiví, i nezištnú 
podporu inštitúciám uvedených oblastí. 
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Referendum 
 
V dňoch 16. a 17. mája sa v celej našej vlasti a teda i v našom meste konalo referendum v ktorom 
občania mali vyjadriť svoju vôľu či chcú patriť do spoločenstva vyspelých štátov Európy. 
Referendová otázka znela: 
 „Súhlasíte, aby sa Slovensko stalo členom Európskej únie?“ 
 
Mesto Šaľa ku dňu konania referenda evidovalo: 
 19 003 oprávnených voličov, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje stanovisko ÁNO-
NIE 
 
Prehľad o účasti a hlasovaní: 
 – vydaných hlasovacích lístkov:  10 084 – 53,06 % voličom 
 – odovzdaných hlasovacích lístkov:  10 081 
   z toho platných    9963 
 – súhlas so vstupom t.j. ÁNO vyjadrilo  9599 voličov – 96,35 % 
 – nesúhlas so vstupom t.j. NIE vyjadrilo 363 voličov – 3,65 % 
 
Celoslovenská účasť na referende bola   52 % - ná 
 z toho za vstup do EÚ hlasovalo  92 % 
 
Referendum bolo v celoštátnom meradle platné a úspešné k čomu prispeli i občania nášho mesta. 
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Družobné styky 
 
Mesto i v tomto roku nadviazalo na dlhoročnú úspešnú spoluprácu s družobnými mestami 
v Českej republike – Telči, Poľsku – Konskie, Maďarsku – Oroslány a okruh družobných miest 
rozšírilo o mesto 
 Podoľskij Mogiľov na Ukrajine 
K podpísaniu Rámcovej dohody dalo súhlas MsZ Uznesením č. 3/2003 dňa 15. apríla 2003. 
 
Prvá vzácna návšteva zavítala do mesta už začiatkom roka. Z ďalšieho družobného mesta Kuhmo 



vo Fínsku, pricestoval pán Marku Kaupinnen, primátor mesta Kuhmo, ktorý je zároveň 
i predsedom Výboru pre regióny EÚ v Bruseli. 
V prvý deň návštevy 17. januára 2003 privítal hosťa primátor Ing. Tibor Baran. Slávnostné 
prijatie na pôde mestského úradu sa uskutočnilo 18.1.2003 za účastni primátora, jeho zástupcu 
Ing. Františka Botku a prednostu úradu Bc. Jozefa Belického. 
Na stretnutí prerokovali možnosti ďalšej spolupráce. Následne si pán primátor Kaupinnen 
prehliadol mesto, Dom ľudového bývania, farmu Humanita v Kráľovej nad Váhom. Večer bol 
účastný na XI. reprezentačnom plese. 
V posledný, tretí deň návštevy 19.1. sa hosť stretol s predsedom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. a vedúcou odboru školstva a kultúry MsK Ing. Helenou 
Psotovou, ktorá je i poslankyňou MsZ v Šali. 
 
Na krátku pracovnú návštevu zavítal do šale vo februári 2003 
 pán Gábor Rajnai – novozvolený primátor družobného mesta Oroslány v Maďarsku 
 a pán Mgr. Roman Fabeš, starosta mesta Telč v Českej republike. 
Na stretnutí boli prerokované body Dohody o spolupráci. 
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V dokumentoch sa uvádza, že družobné mestá budú spolupracovať v oblasti: 
 kultúry 
 športu 
 organizovania výmenných táborov 
 organizovania družobných návštev 
 výmeny skúseností z organizátorskej práce 
 
Na základe pozvania primátora mesta Kuhmo vo Fínsku, navštívila v dňoch 19.-24. júla 2003 
delegácia mesta vedená primátorom Ing. Tiborom Baranom družobné fínske mesto. 
Počas návštevy bol podpísaný 
 Protokol o spolupráci na roky 2004-2005 
vychádzajúcej z prvých začiatkov spolupráce, ktoré siahajú až do roku 1976. 
 
Počas letných dní v termíne od 28. júla do 4. augusta 203, sa už po piaty krát uskutočnil 
 Letný tábor 
v Kaptalánfürede pri Balatone. Tábor vznikal na základe „Dohody o spolupráci družobných miest 
Šaľa a Oroslány“. 
Záštitu nad táborom prevzala Mestská polícia Šaľa v spolupráci so štátnou políciou v Oroslány. 
Rekreovaných: 
 46 detí zo Šale 
 36 detí z Oroslány 
Vedúci: 5 vedúcich vybraných z radov policajtov 
Program: kúpanie 
 hry a súťaže 
 besedy 
 okružná plavba po Balatone 
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V dňoch od 6. do 16. augusta na základe družobných vzťahov 40 poľských detí z mesta Konskie 
spolu s deťmi zo Šale poznávali krásy Slovenska v družobnom tábore na Donovaloch. 
Deti počas pobytu v tábore navštívil primátor a prednosta MsÚ Šaľa. 
 
Delegácia mesta Šaľa vedená vedúcou odboru školstva a kultúry pani Gabrielou Tülüpovou, 
navštívila 23. augusta 2003 v maďarskom Oroslány Oroslánske dedinské dni. 
Delegáciu privítal primátor mesta Oroslány 
Počas návštevy delegácia 
 položila kyticu kvetov pri Slovenskom pamätníku 
 zúčastnila sa na vystúpení ľudových súborov 
 prerokovala s predstaviteľmi mesta pripravované podujatia z oblasti kultúry 
 
V záverečných dňoch mesiaca august ´03, v súlade Dohody o spolupráci 

a) navštívila delegácia mesta vedená zástupcom primátora Ing. Františkom Botkom 
družobné mesto Konskie, pri príležitosti osláv Dňa mesta Konskie, na ktorých 
vystúpil i folklórny súbor Chemik Šaľa 

b) navštívila delegácia mesta vedená prednostom MsÚ Bc. Jozefom Belickým 
družobné mesto Mogiľov Podoľskij na Ukrajine, kde sa zúčastnila osláv – Dni 
mesta Mogiľov-Podoľskij 

 
Mesto Oroszlány navštívila v októbri ´03 delegácia, ktorú viedol primátor Ing. Tibor Baran. 
Cieľ návštevy 
 oboznámenie sa so zriadením priemyselného parku 
 zavádzanie ISO noriem 
 príprava projektov zo štrukturálnych fondov EÚ 
 oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych inštitúcií 
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V dňoch 13. a 14. marca navštívili zástupcovia mesta 
 Ing. Tibor Baran, primátor 
 Ing. František Botka, zástupca primátora 
 Bc. Jozef Belický, prednosta 
 Ing. Eliška Vargová, referát marketingu 
družobné mesto Konskie v Poľsku 
Účel pracovnej návštevy: 

1 Prerokovanie „Dohody o spolupráci na rok 2003 
2 Organizačné zabezpečenie „Letného tábora detí“ 
3 Výmena folklórnych súborov 
4 Rozšírenie hospodárskej spolupráce 

Stretnutie viedol novozvolený primátor mesta Konskie 
 pán Krzysztof Obratański 
 
Dňa 26. marca 2003 podpísal primátor mesta 
 Ing. Tibor Baran 
v družobnom meste Oroslány v Maďarsku 
 Dohodu o spolupráci na rok 2003 



 
V rámci osláv 890. výročia 1. písomnej zmienky o Veči a Hetméne mesto privítalo 
 Mgr. Romana Fabeša – starostu mesta Telč v ČR 
 Mgr. Krzysztofa Obratańskeho – primátora mesta Końskie 
 pána Gábora Rajnaia – primátora mesta Oroszlány 
 pána Petra Petroviča Brovkova – primátora mesta Mogiľov Podoľskij 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor mesta Šaľa a menovaní primátori slávnostne 
podpísali 
 Dohodu o spolupráci na rok 2003 
 a 
 Rámcovú zmluvu o spolupráci 
 s ukrajinským mestom Mogiľov Podoľskij 
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Vzácne návštevy 
 
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike 
 Yuan Guisen 
Veľvyslanec navštívil 19. mája 2003 spoločnosť SYNECTA Šaľa. V jeho sprievode bol 
ekonomicko-obchodný radca veľvyslanectva ČĽR Fei Yixiang a doc. Ing. Vladimír Kročko, 
CSc., dekan Mechanizačnej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
Spoločnosť SYNECTA a.s. Šaľa zastupoval Ing. Zdeněk Burianek, vrchný riaditeľ pre východný 
trh a Ing. Peter Oremus, projektový manažér. 
Účelom návštevy bolo podporiť doterajšiu spoluprácu spoločnosti SYNECTA s partnermi na 
čínskom trhu. Ide o dodávky priemyselných armatúr a technických zariadení zo Sigmatechu a.s. 
Šaľa pre výstavbu elektrárne v meste Chen Tou v strednej Číne. 
Slovenská strana prejavila záujem o projekty v energetike, chemickom priemysle prípadne 
v odvetví ťažby a distribúcii ropy a plynu. 
Jeho excelencia Yuan Guisen prisľúbil spoluprácu na príprave obchodnej misie zástupcov 
SYNECTA do Číny. 
 
Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky 
 Eduard Kukan 
navštívil naše mesto 2. septembra 2003. Zavítal do Stredného odborného učilišťa chemického vo 
Veči, kde sa zúčastnil na slávnostnom otvorení nového školského roku 2003-2004 a následne na 
besede so študentmi a pedagógmi školy. 
Po prehliadke priestorov učilišťa navštívil DUSLO a.s. Hosťa privítal generálny riaditeľ RNDr. 
Jozef Kollár, ktorý ho oboznámil s históriou podniku a hospodárskymi výsledkami. Minister sa 
zaujímal nielen o úspechy, ale i o problémy s ktorými podnik žije. Zaujala ho myšlienka 
splavnenia Váhu. Po prehliadke výrobných prevádzok, Centra zdravotne starostlivosti 
zamestnávateľa a zamestnancov a celý sociálny program podniku. 
Minister sa stretol so zástupcami mesta okresu a so všetkými starostami obcí okresu Šaľa. 
Oboznámil sa s problémami mesta i obcí a prisľúbil pomoc zo svojho postu. Návštevu ukončil 
neformálnym stretnutím s občanmi. 
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Predseda ĽS-HZDS a poslanec NR SR 
 Vladimír Mečiar 
Poslanecký klub Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) absolvoval 
výjazd do Nitrianskeho kraja. Koncom novembra členovia zavítali i do šalianskeho okresu. 
Predseda HZDS sa v Šali stretol s predstaviteľmi Dusla a.s., pedagogickými zamestnancami 
SOUCH a so študentmi. 
Ústrednou témou besedy bola 

35 reforma štátnej správy 
36 začlenenie Slovenska do EÚ 
37 možnosti ďalšieho vzdelávania a zapojenia sa do pracovného procesu po 

ukončení štúdia 
38 pomoc mladým rodinám; bytová výstavba a iné 

 
Predsedu sprevádzali poslanci: 
pán Viliam Soboňa – bývalý minister zdravotníctva sa stretol s manažmentom nemocnice 
s poliklinikou; 
pán Miroslav Maxon – bol hosťom poľnohospodárov celého okresu Šaľa. 
 
Celodenný výjazd poslancov ĽS-HZDS sa skončil mítingom, na ktorom sa k prítomným 
poslancom pripojila i poslankyňa pani Eva Antošová. 
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Šport 2003 
 
Športový život v našom meste bol v priebehu roka 2003 pestrý, poznačený striedavými úspechmi 
v jednotlivých druhoch športu. 
Pozoruhodný úspech dosiahli teťo-ligoví futbalisti, postupom do II. ligy. Dobrými výsledkami sa 
môže pochváliť i šalianska hádzaná, strelci, atléti, karatisti i ďalšie kolektívy a jednotlivcov je 
možné podľa dosahovaných výsledkov hodnotiť pozitívne. 
 
Druhá futbalová liga opäť v Šali 
Vďaka výborným výkonom futbalistov v III. futbalovej lige – sezóna 2002-2003 – a zodpovednej 
práci vedenia klubu, sa po poslednom zápase 
 14. júna 2003 mohlo oficiálne vyhlásiť 
 FK Slovan Duslo Šaľa – postúpil do II. futbalovej ligy 
Funkcionári futbalového klubu 
 prezident: Ján Valent 
 manažér: Ladislav Jaroš 
 tréner:  Ondrej Takács 
priviedli svojich zverencov k vytúženému cieľu. 
Začína ďalšia etapa futbalového života v novej – vyššej, náročnejšej súťaži. 
Zmeny vo vedení FK sprevádzajúce postup, odsúhlasila výročná schôdza klubu 16. júna 2003 
Nový realizačný tím FK Slovan Duslo Šaľa 
 prezident:  Miroslav Wöllner  gen. riad. spoločnosti MENERT s.r.o. 
 členovia:  Ján Valent 



      Ing. Tibor Takács 
      Dušan Marček 
      Mgr. Ján Klusa 
 hl. manažér: Ladislav Jaroš 
 tréner:   Dr. Ján Rosinský 
 asistent:  Ondrej Takács 
 vedúci druž.: Dušan Marček 
 tréner:   Mgr. Martin Babinec šéftréner mládeže (9 ml. družstiev) 
 hráčsky káder: 24 reg. hráčov 
Začiatok ligy: 19. júla 2003 v Dunajskej Strede 
Ukončenie jesennej časti: 8. novembra 2003; Jesenná časť bola mimoriadne úspešná. Futbalisti si 
udržali popredné postavenie v tabuľke a po jesennej časti sú na výbornom 4. mieste. 
Začiatok odvetnej jarnej časti je stanovený na 13. marca 2004. 
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Pohoda úspešným športovcom 
 
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za rok 2002 sa uskutočnilo 25. apríla 2003 
v Mestskom Dome kultúry v Šali, za širokej účasti športovcov, športovej verejnosti a niekoľkých 
športových hviezd ako sú Patrik Matejka – majster sveta v kikboxe; Stanislav Petrík – majster 
sveta v hokejbale. Športovcov pozdravil i Juraj Konc – medzinárodný hokejový rozhodca. 
V rámci pekného a bohatého kultúrneho programu si ocenenie 
 Najúspešnejší športovec roku 2002 
z rúk primátora mesta Ing. Tibora Barana prevzali: 
 Kolektívy 
  HK Slovan Duslo Šaľa – hokej 
  TJ Slávia SOUP Šaľa – voltíž 
  TJ Slovan Duslo Šaľa – plavecký oddiel 
  Kolektív strelcov  – ZŠ Pionierska 
  FK Slovan Duslo Šaľa – futbal – starší dorast 
 Tréneri a funkcionári 
  Darina Braunová  – hádzaná ženy 
  Ľudovít Kováč  – strelci – vzduchové zbrane 
  Peter Popluhár 
  Ján Komjathy 
  Jozef Rosíval 
  Vojtech Jakubec  – futbal – žiaci 
  Karol Ember  
  Gabriel Zirkelbach  – vodné športy 
 Športovci – jednotlivci 
  dospelí  18 športovcov 
  mládež  26 športovcov 
 
Všetkým oceneným športovcom blahoželáme! 
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Výsledky hádzanárskeho klubu 
ročník 2003 
 
Popredné miesto v národnej ale i v medzinárodných európskych súťažiach, si už desaťročie 
udržuje hádzanársky klub žien 
 HK Duslo Šaľa 
Prezident HK: Ing. Ján Hudák 
Predseda:  Ladislav Kovács 
Tréner:  Darina Braunová 
Asistent trénera: Štefan Kelemen 
Počet hráčok: a) A-družstvo – 16 
  b) dorastenky 
    žiačky ml., st. 200 v A a B družstvách 
Súťaž:  WHIL – najvyššia súťaž družstiev Slovenska a Česka 6+6 
Ukončenie ročníka: 2002/2003 12. júna 2003 finálovým zápasom Šaľa-Michalovce 
Umiestnenie: II. miesto 
Slovenský pohár: I. miesto vo finálovom zápase 15. decembra 2003 
   Šaľa – Banská Bystrica, zvíťazila Šaľa; 
Medzinárodná súťaž: Pohár EHF – víťazstvom nad španielskym klubom Madeira – postup do 
III. kola, ktoré sa odohrá 12.1.2004 s HK Viborg z Dánska 
Ročník súťaže:    2003/2004 – jesennú časť súťaže zvládli hádzanárky Šale veľmi úspešne 
– v tabuľke prezimujú na I. mieste; 
 
Naše dievčatá pod vedením trénerky Dariny Braunovej rozdávajú radosť a potešenie všetkým 
svojim priaznivcom. 
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Atletická sezóna 
 
Atletika sa udomácnila a zapustila korene v priestoroch SOUCH Duslo Šaľa, kde má pre svoj 
rozvoj veľmi dobré podmienky priestorové, technické, rehabilitačné i odborné. 
Predsedom atletického oddielu je František Tóth. 
Účasť na športových súťažiach a dosiahnuté výsledky 
Majstrovstvá Slovenska – halové súťaže 
 Miesto:   Bratislava – Hala Elán 
 Termín:   jarná halová sezóna – apríl ´03 

 Umiestnenie: Marián Miklos – trojskok – 13,23 m; dorastenecký majster  
  SR; zlatá medaila, osobný rekord 

          – skok do diaľky – 648 cm 
          bronzová medaila; osobný rekord 
 Tréneri:   Róbert Mittermayer 
       Jaroslav Horák, Ing. 
Majstrovstvá Slovenska – letná sezóna 
 Miesto:   Nitra 
 Termín:   júl ´03 
 Umiestnenie: Marián Miklos – trojskok – 13,73 m – 2. miesto 



          – skok do diaľky – 681 cm – majster SR 
Trojstretnutie reprezentantov 
 Miesto:   Nitra 
 Termín:    
 Účasť:    reprezentanti Slovenska, Česka, Maďarska 
 Umiestnenie: Marián Miklos – trojskok – 13,88 m – 3. miesto 
          – skok do diaľky –660 cm – 3. miesto 
          (najlepší Slovák) 
Atletický oddiel Šaľa pripravuje na atletické súťaže mladších i starších žiakov z jednotlivých škôl 
v meste. 
 
Memoriál zakladateľov atletiky v Šali 
 prof. Milana Melicherčíka a prof. Jána Mutkoviča 
 Termín: máj ´03 
 Účasť:  masová účasť troch vekových kategórií; Pretekári svojou účasťou vzdali 
hold osobnostiam, ktoré zasvätili svoj život generáciám mladých ľudí 
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Športový strelecký klub 
 
Mimoriadne bohatý program športových streleckých súťaží zaznamenali šalianski strelci zo 
vzduchových zbraní v roku 2003. 
Funkcionári ŠSK a organizátori 
Predseda: Ľudovít Kováč 
Tréneri: František Liptai Ľudovít Kováč Miroslav Janák st. 
 
Memoriál Petra Kromera 
Termín: 18.-19. január 2003 – v ZŠ J. Hollého – Šaľa 
Účasť: 36 klubov 297 pretekárov 
Výsledky: Tomáš Martiška VsPu 60 2x 1.miesto 
 
Majstrovstvá Slovenska 
Termín: 21.-23 marca 2003 – Nitra 
Účasť: 5 štátov 240 pretekárov 6 strelcov zo šale 
Výsledky: Tomáš Martiška VzPu   majster Slovenska – zlatá medaila 
 Miroslav Janák VzPi   3. miesto – bronzová medaila 
 
Majstrovstvá Slovenska – akademici – Prešov 
Účasť: Erik Kováč   VzPu; malokalibr. 2x strieborná medaila 
 
Liga talentovanej mládeže  Šaľa 
Účasť: 15 slovenských klubov 63 strelcov 
Výsledky: najlepšie výkony podali Mariško, Gabriela Križanová 
 
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja 
Termín: 30. marca 2003 ZŠ J.Hollého Šaľa 



Účasť: 10 klubov 67 štartov 
Výsledky: šalianski strelci 3x zlaté, 4x strieborné; 2x bronzové medaile 
 
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja – guľové zbrane 
Termín: 24.-25. augusta 2003 Streľnica šaľa 
Účasť: 22 klubov, z toho 3 z ČR; 138 pretekárov 
Výsledky: šalianski strelci 13 titulov a zlatých medailí; 5 strieborných a 3 bronzové medaile 
 
Súčasne prebiehala 
Veľká cena Agrokomplexu 
 František Liptai st. – 1. miesto – ľubovoľná malorážka 
 Družstvá     – družstvo Šaľa „A“ – 2. miesto 
         F. Liptai; T. Martiška; E. Kováč 
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Hokejová liga 
 
Podmienky pre činnosť hokejového klubu sú pomerne nepriaznivé! 
Dôvod – otvorená ľadová plocha a teplé premenlivé počasie. 
Napriek tomu sa na sezónu 2003-2004 hokejisti pripravovali od začiatku septembra. 
Súťaž začala 18. októbra 2003 a prvé zápasy sa podľa dohody odohrali na ihriskách súperov. 
V jesennej časti sa na domácom ľade odohrali len dva zápasy. 
Odvetná časť súťaže začala 
 20. decembra 2003 a potrvá do 21. februára 2004 
Hokejisti – napriek veľkej snahe i v tejto, tak ako v minulej sezóne uzatvárajú tabuľku súťaže 
v ktorej hrajú oddiely: 
 Nové Zámky; Trnava; Nitra; Žiar nad Hronom ; Ružinov; Senica; Levice; 
Šaľa 
 
Mestský hokejový klub Šaľa v spolupráci s komisiou mládeže a športu mesta Šaľa zorganizoval 
4. ročník medzinárodného ľadového hokeja žiakov 
 o 
 Putovný pohár primátora mesta Šaľa 
 Putovný pohár generálneho riaditeľa Duslo a.s. šaľa 
 
 Termín: 15.-16. februára 2003 
 Účasť:  SK Telč (ČR); MAC Budapešť (Maď.); ŠK Púchov; MHK Šaľa 
 Umiestnenie: 
  Pohár primátora 

1. ŠK Púchov 
4. MHK Šaľa 
Pohár gen. riaditeľa 
1. MAC Budapešť 
2. MHK Šaľa 

 
Podmienky pre zimné športy sa môžu zlepšiť len zastrešením ľadovej plochy. 



Jeden z 81 projektov mesta počíta i s touto možnosťou v rámci budovania lokálnej infraštruktúry. 
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Karate 
v podaní Ing. Alexandra Magyara 
Majstrovstvá Slovenska v karate seniorov (MS) sa konali: 
 18. mája 2003 v Pezinku 
Účasť si v troch predkolách vybojovali a na majstrovstvách obsadili 
 Ing. Alexander Magyar kategória kata 2. miesto 
 Kristína Komlosiová kategória kata účasť 
 Ľudovít Kocsis  kategória kata 6. miesto 
Ing. Alexander Magyar sa nominoval na 
 Majstrovstvá sveta v karate 
 Miesto:  Sankt-Peterburg – Rusko 
 Termín: 20.-22. jún 2003 
 Účastníci: 35 štátov sveta 500 účastníkov 
 Kategória: kata Goju-ryu – seniori 
     kata Goju-ryu – nad 40 rokov Old boys 
 Umiestnenie v obidvoch kategóriách 1. miesto – zlatá medaila 
  Majster sveta, 
 víťaz nad úradujúcim majstrom sveta Nakaschimom – Brazília 
Slovenské národné družstvo reprezentovalo našu vlasť veľmi dobre! 
Získalo 10 medailí a tie dve najkrajšie zlaté náš šaliansky športovec 
 Blahoželáme 
Vynikajúci športovec, reprezentant Slovenska, i nášho mesta je aktívnym trénerom šalianskych 
detí. 
Osem mladých športovcov sa pod jeho vedením prebojovalo na 
 Majstrovstvá Slovenska 
Miesto: Nitra 
Termín: 12. apríl 2003 
Kategória: ml. chlapci  7-9 roční do 5 kyu  – 3. a 4. miesto 
 st. chlapci  13-15 roční do 4 kyu – 4. miesto 
 st. dievčatá 10-12 ročné do 4 kyu – 2. miesto 
      13-14 ročné do 4 kyu – 2. miesto 
Družstvo dievčat v zložení: Gabriela Moravčíková, Laura Slabéciusová, Soňa Starinská 
v kategórii dievčat – kata získali titul 
 Majsterky Slovenska za rok 2003 
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Futbalový klub FC ROTOX Šaľa 
 
Ženský futbalový klub – presunutý z Nitry do Šale. Dňa 18. januára 2003 prijal hráčky klubu 
primátor mesta Ing. Tibor Baran, ktorý zaželal hráčkam veľa úspechov v ich športovej kariére 
a prisľúbil im pomoc a podporu v rámci možností mesta. 
 
Ľadové medvede vo Váhu 



Členovia skupiny otužilcov „Ľadové medvede“ vyskúšali po vodách Dunaja, Moravy 2. februára 
2003 už štvrtý krát i vodu Váhu v Šali. 
Počet otužilcov, ktorí pri reštaurácii Hepaj vstúpili do Váhu bol 28. 
Vedúci – predseda klubu 
 MUDr. Jozef Makai 
Medzi otužilcami už tradične nechýbal operný spevák 
 Martin Babjak 
Šaľu reprezentoval otužilec 
 Ladislav Szabó 
Teplota vody vo Váhu v čase plávania bola pre otužilcov ideálna + 1°C. 
Ľadové medvede si pred plavbou zaspievali svoju hymnu a po plavbe si z rúk primátora mesta 
prevzali DIPLOMY. 
 
Vážsky triatlón 
Začiatkom septembra 2003 sa na Váhu uskutočnil II. ročník šalianskeho amatérskeho triatlónu. 
Štartovalo:  31 pretekárov z Bratislavy, Nitry, Serede, Skalice, Martina a Šale 
Disciplíny:  plávanie vo Váhu – 700 m; cyklistika – 24 km; beh – 6 km 
Umiestnenie: jednotlivci 
   Ivan Potúček – 2. miesto 
   Zdeno Varga – 3. miesto 
  štafety    1., 2., 3. miesto – štafety zo Šale 
 
Plážový volejbal – 9. ročník Majstrovstiev mesta 
Termín:  5. júl 2003 
Účasť:  38 družstiev zo Slovenska a Čiech 
Zápasov:  77; šalianska dvojica Hamar-Mračko postúpila do finále 
Umiestnenie: družstvo Šaľa – 2. miesto 
str. 569 
 
Kajakár Ladislav Belovič, rodák zo šale, 
Majster Európy a sveta v kategórii K4 na 200M 
Člen slovenskej výpravy kajakárov na XXXIII. majstrovstvách sveta v USA, ktoré sa konali 10.-
14. septembra 2003. 
Preteky boli i kvalifikáciou na Olympijské hry 2004. 
Kajakársku štvorku dopĺňajú 
 Martin Chorvát, Juraj Lipták, Tomáš Martinek 
Tréner: Slavomír Kňazovický – vynikajúci slovenský kajakár 
 
Plutvové plávanie 
Klub športového potápania (KŠP) TRITÓN ŠAĽA a Zväz potápačov Slovenska zorganizovali 
18. októbra 2003 II. kolo ligy mládeže v 
 Plutvovom plávaní 
Miesto:   Krytá plaváreň Duslo Šaľa – AQUASPORT 
Počet pretekárov: 90 s možnosťou štartovať v troch disciplínach 
Umiestnenie:  Nikola Marinčáková – druhá najúspešnejšia pretekárka z KŠP Tritón Šaľa 
   Patrik Ščasný, Dušan Gbúr, Martin Mika – podali dobré výkony 
Popri KŠP Tritón sa na podujatí zúčastnil i druhý šaliansky klub potápania KP AMFORA 
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Na kolesách proti rakovine 
 
Pekné, zaujímavé a výchovné podujatie pre deti materských a základných škôl sa konalo 23. júna 
2003 na Detskom dopravnom ihrisku a Zimnom štadióne v Šali pod názvom 
 „Na kolesách proti rakovine“ 
Podujatie do ktorého sa zapojilo i mesto organizovala 
 Miesta organizácia Slovenského červeného kríža (MO SČK) Šaľa 
Súťaže mladšie deti  – MŠ – bicykle, autíčka, kolobežky 
 starie deti  – ZŠ – kolieskové korčule, pozemný hokej, bicyklovanie v teréne 
Význam podujatia podporil osobnou účasťou primátor mesta Ing. Tibor Baran. 
V rámci akcie mesto poukázalo finančné prostriedky nadácii „Výskum rakoviny“ 
 
Šalianski rafteri 
Športový oddiel rafterov tvorí 
 seniorská posádka  Terra Wag 
 juniorská posádka  Kajmany 
Po zimnej halovej príprave, už koncom februára 2003 brázdia rafteri svojimi loďami vody Váhu, 
aby sa pripravili na 
 Majstrovstvá Slovenska v raftingu 
I. kolo Miesto:   Vysoké Tatry – rieka Belá 
 Termín:   4. máj 2003 
 Trať:     12 km 
 Účastníci:   12 posádok, z toho 2 zo Šale 
 Umiestnenie: seniori – 4. miesto; juniori – 6. miesto 
II.-IV. kolo Miesto:   Čunovo – čunovský kanál – Raft Cup 2003 
 Termín:   12.-13. júla 2003 
 Účasť:    24 posádok SR, Maďarsko, Taliansko 
 Umiestnenie: a) šprint – seniori – 4. miesto; juniori – 8. miesto 
       b) šprint paralelný – vyraďovací – postup obidvoch družstiev 
       c) slalom – seniori – 6. miesto; juniori – 6. miesto 
Celkové umiestnenie po súčte bodov 
    seniori Terra Wag  3. miesto 
    juniori Kajmany   6. miesto 
Dvojčlenná posádka seniori Terra Wag  3. miesto 
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Voltíž 
 
Medzinárodné preteky XIII. ročník 
 Miesto:   SOUP Šaľa 
 Termín:   7.-8. jún 2003 
 Účasť:    5 družstiev 46 jednotlivcov – Poľsko, Maďarsko, Holandsko, SR, ČR 



 Umiestnenie: Ladislav Majdlen   – 1. miesto 
       Alexandra Vávrová  – 3. miesto 
       družstvo TJ Slávia SOUP Šaľa – 1. miesto 
 
Majstrovstvá Slovenska 
 Miesto:   Areál SOUP Šaľa 
 Termín:   27.-28. september 2003 
 Účasť:    pretekári z celého Slovenska, hostia z Čiech 
 Umiestnenie: TJ Slávia SOUP Šaľa – najúspešnejšia 
       4 tituly – Majster Slovenska (zo 7. kategórií) 
  kategória „A“ Ladislav Majdlen 1. miesto 
        Radoslav Psota 3. miesto 
        TJ SOUP družstvo 1. miesto 
        Alexandra Vavrová 1. miesto 
  kategória „B“ Lukáš Tomšík 2. miesto 
        Eva Jamnická 1. miesto 
        Diana Krnáčová 2. miesto 
        TJ SOUP družstvo 2. miesto 
  kone    TJ SOUP Flascha najlepší v kat. skupín 
        TJ SOUP Catalin najlepší v kat. jednotlivcov 
 
Leto 2003 v Centre voľného času – šport – zábava 
Vyvrcholením celoročnej činnosti v CVČ je činnosť počas prázdnin, kedy sa organizujú  
Mestské tábory detí – pre 6-11 ročných 
 od 30. júna do 25. augusta 
Detský tábor Donovaly – pre 9-12 ročných a 14-17 ročných 
 od 2é. do 25. júla a 7 až 12 augusta 
Archeologická expedícia – Gýmeš, Uhrovec – júl 
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Krytá plaváreň Duslo Šaľa 
 
V rámci sociálneho programu DUSLA a.s. bola pre zamestnancov podniku ale i širokej verejnosti 
prevádzkovaná plaváreň. Všetky náklady spojené s prevádzkou znášalo Duslo. 
Dňa 20. februára sa na podnet akciovej spoločnosti uskutočnilo rokovanie jej zástupcov so 
starostami obcí okresu Šaľa, primátorom mesta Šaľa a starostom obce Šoporňa – okr. Galanta, na 
ktorom predložili požiadavku spolufinancovania prevádzky plavárne. 
Starostovia mali uvedenú problematiku prerokovať na zastupiteľstvách do 30. apríla 2003. 
 1. mája 2003 bola plaváreň zatvorená s prísľubom, že sa bude udržiavať 
v prevádzkovom stave a môže byť otvorená, ak sa uzatvorí dohoda podľa návrhu akciovej 
spoločnosti.Mesto Šaľa a obce Močenok, Horná Kráľová a Šoporňa založili 16. júna 2003 
„Záujmové združenie právnických osôb“ AQUASPORT a prevzalo do prevádzky PLAVÁREŇ, 
ktorá je po zveľadení vnútorných priestorov otvorená a sprístupnená verejnosti od 4. októbra 
2003. Skutočný cieľ Dusla a.s. a mesta Šaľa sa naplnil pre radosť plaveckých oddielov, ich 
členov i plaveckej verejnosti. 
Náklady na prevádzku: 

41 50 % Duslo a.s. 



42 zvyšný podiel 4,5 milióna SK sa rozpočíta podľa počtu obyvateľov na 
subjekty v združení 

Očakáva sa, že i ďalšie obce okresu i mimo okresu pristúpia k združeniu. 
Predsedom združenia AQUASPORT sa stal: 
 Ing. Edmund Horváth 
V bazéne plavárne sa už od roku 1997 výborne cítia i 
 akvabely zo športového klubu SYNCHRO Bratislava, ktoré sa pravidelne pripravujú 
na domáce i medzinárodné súťaže. 
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Mimoriadny vesmírny úkaz 
 
Počas augustových a septembrových dní sme na nočnej oblohe mohli sledovať mimoriadny úkaz. 
Tzv. Červená planéta – Mars sa za posledných 60 tisíc rokov najviac priblížila k zemi a to presne 
 27. augusta 2003 o 11. hodine a 51. minúte SEČ 
Od roku 7618 pred Kristom (za čias neandertálcov) nebol Mars nikdy bližšie pri Zemi ako v tento 
deň. 
Vzdialenosť planét Mars – Zem bola v tomto okamihu „len“ 
 55 miliónov 760 tisíc kilometrov 
Mars sa nachádzal nad obzorom v priemete na oblohu pri súhvezdiach Vodnár, Južná ryba 
a Kozorožec. 
 
Šťastnú ďalšiu cestu nekonečným vesmírom 
 Mars -> Zem -> Slnko -> Ľudstvo 
 
Ozaj! na akom stupni vývoja bude ľudstvo (ak bude), keď sa opäť vrátiš!? – To vie len Pán Boh. 
 
str. 574 
 
Zápisy v kronike mesta Šaľa za rok 2003 boli spracované na základe najdôležitejších udalostí 
a hodnoverných údajov zo života mesta. 
Kronika obsahuje 61 strán písaných rukou a to od čísla 513 do čísla 574. 
Kroniku zostavil a napísal kronikár 
 Mgr. František ADAM 
 učiteľ 
Záznam za rok 2003 bol prerokovaný a schválený v komisii kultúry dňa 14. júna 2004 
 
členovia komisie  primátor  kronikár 
 
 
 
 


