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           Úvod do roku 2008

Samosprávne orgány mesta vstúpili do druhého roku plnenia úloh plynúcich z volebného 
programu po roku, ktorý bol z poh¾adu mesta stabilizaèný.Bolo nutné stabilizova� financie, právne 
dorieši� problémové projekty, akým bol outsourcing a zároveò pripravi� projektovú dokumentáciu na 
plánované aktivity.
V roku 2008 sa zrealizovali mimoriadne nároèné investície.Bola to predovšekým generálna 
rekonštrukcia Základnej školy Jozefa Murgaša na Hornej ulici 22, vybudovanie školských a detských 
ihrísk, vybudovanie stanovíš� kontajnerov a parkovísk, úprava ciest a chodníkov, obnova sochy sv 
Juraja a kaštie¾a.Uskutoènila sa reforma v oblasti odpadového hospodárstva.
Zaznamenali sa úspešné kroky v oblasti informovanosti obèanov cestou SMS Centra, rozšírili sa 
internetové prezentácie mestských organizácií a škôl na vlastných web stránkach.Mesto 
úspešne,pod¾a harmonogramu zvládlo úlohy, ktoré boli spojené s prípravou na zavedenie novej 
európskej meny- euro.Podobne úspešne bol zvládnutý aj projekt Ša¾a- mesto prevencie.Prevencia 
pred závislos�ou mládeže od škodlivých látok a súèasne propagácia zdravého životného štýlu.Pri 
realizácií úloh projektu úèinne okrem psychológov,koordinátorov a lekárov pomáhala aj Mestská polícia 
Ša¾a,ktorá organizovala prednášky a besedy na školách,kontroly 
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V zábavných podnikoch,pohostinstvách a na verejných priestranstvách so zameraním na mládež.
Negatívnou a neoèakávanou udalos�ou bola likvidácia šalianskej všeobecnej nemocnice, keï došlo k 
postupnému zatvoreniu všetkých oddelení z dôvodu nepodpísania zmlúv o zdravotnej starostlivosti zo 
strany zdravotných pois�ovní Dôvera  a VZP s Nemocnicou FORLIFE Ša¾a.
Ïalšou negatívnou udalos�ou bola snaha skupiny poslancov o osamostatnenie mestskej èati Veèa od 
mesta Ša¾a.Ako dôvod sa uvádzala nedostatoèná starostlivos� o túto mestskú èas�.
Poèas celého roka pulzoval v meste bohatý kultúrno-spoloèenský život.Nový rok sa zaèal tradiènýcm 
stretnutím obèanov na námestiach,ohòostrojom a príhovormi predstavite¾ov mesta, pokraèoval 
novoroèným , potom trojkrá¾ovým koncertom a bohatou plesovou sezónou.Tóny rôznych koncertných 
skupín, ktoré zneli v meste poèas velého roka,boli striedané divadelnými vystúpeniami domácich 
umelcov a umelcov z Èiech.Záujem obèanov vzbudili aj akcie ,ako Detský javiskový sen,Zlatá 
priadka,Šaliansky Ma�ko,Colourfest,Kulltúrne leto,Veèianske a Šalianske slávnosti,Jarmok tradièných 
remesiel,Dni èeskej aj židovskej kultúry i Vianoèné trhy.
Priaznivcom športu robili rados� hádzanárky,futbalistky,športový strelci,plavci Tritónu ,voltížni jazdci a 
striedavo aj futbalisti.Mesto v rámci finanèných možností podporuje rozvoj jednotlivých 
športov.Morálnou podporu športu a osobitne športovcov je už tradièné
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Ocenenie športovcov za uplynulý rok,ktoré organizuje mesto s Okresnou asociáciou telovýchovných 
jednôt a klubov v Šali.
Mesto poèas roka okrem športovcov ocenilo školy,ktoré obdržali èestné názvy,popredných 
uèite¾ov,úspešných žiakov,darcov krvi,dôchodcov,starších obèanov.Významným osobnostiam mesta 
udelilo Cenu mesta,Cenu primátora a Èestné obèianstvo.
Poèas roka boli zaznamenané zmeny v poète obyvate¾ov prevažne z dôvodu zmeny bydliska.Celkový 
poèet obyvate¾ov opä� poklesol.
Rok 2008 uvítalo príjemné ustálené zimné poèasie.Po prve januárovej dekáde nastalo 
oteplenie.Sychravé marcové poèasie vystriedalo teplé aprílove a horúce májové poèasie,ktoré 
pretrvávalo až do jesenných mesiacov.
Kronika mesta zaznamenáva z mnohých èinností a udalostí tie najvýznamnejšie, ktoré obohacovali 
život obyvate¾ov mesta.                 
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                                   Rok 2008- preh¾ad prioritných úloh

Mesto Ša¾a si vo svojom rozvojovom pláne stanovilo,že v roku 2008 bude plni� nasledovné úlohy:

1.Pripravi� rozpoèet podporujúci všestranný rozvoj mesta a jeho èastí
2.Zabezpeèi� finanèné prostriedky z eurofondov na
   -Investièné akcie
   -Rekonštrukcie škôl a školských zariadení
3.Oprava mestských komunikácií a chodníkov
4.Vybudovanie stanovíš� kontajnerov
5.Rozšírenie parkovacích plôch
6.Ukonènie I.etapy dobudovania hrobových miest a chodníkov na meststkom cintoríne
7.Príprava prokjektu prestavby križovatky ulíc Dolná a Vlèanská
8.Dostavba Domu sociálnej starostlivosti Ša¾a
9.Rekonštrukcia sochy svätého Juraja
10.Rekonštrukcia artézskych studní
11.Riešenie prednádražného priestoru
12.Separácia komunálneho odpadu
13.Výmena palubovky v športovej hale
14.Zabezpeèenie novej premietacej techniky v Mestskom kultúrnom stredisku
15.Aktualizácia územného plánu mesta-zmeny a doplnky-byty,cesty,obchvat...
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Rozpoèet mesta -rok 2008-závereèný úèet

Rozpoèet Ša¾a na rok 2008 bol zostavený v súlade so zákonom èíslo 583/2004 Z.z. O rozpoètových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predlistov.
 

                                  PLNENIE PRÍJMOV K 31.12.2008 V TIS.SK/ EUR
                                                                                                          
              ZDROJE PRÍJMOV              ROZPOÈET                           PLNENIE
                                                  2008            UPRAV.        K 31.12.      EUR             %
             BEŽNÝ ROZPOÈET    
                                                   335 280       353 900      361 263       11 991 735  102,08
               DAÒOVÉ PRIJMY      210 195        220 820       223 272      7 411 273    101,11   
 
               .DAÒ Z MAJETKU   21 000   21 069    699 363 100,33                           
               .DANE Z PRÍJMOV 179 800 182 924 6 071 963 101,74    
               .DOMÁCE DANE-TOVARY,SLUŽ.   20 020   19 279    639 946   96,30 

              NEDAÒOVÉ PRIJMY  124 915 133 080 137 991   458 462 103,69
             .PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA   31 906   30 440 1 010 423  95, 41  
             .ADMINISTRATÍVNE   14 107   16 364   543 185 116,00      
             .TRANSFERY A OSTATNÉ   87 067   91 187 3 026 854      
              KAPITÁLOVÝ ROZP.   35 900   15 150   12 937    429 430   85,39
              .KAPITÁLOVÉ PRIJMI   15 150   12 937    429 430   85,39 
              .GRANTY A TRANSFERY  0  0    0     0               
             PRÍJMOVÉ FIN.OPER. 0   51 280   51 285 1 702 184 
              PRÍJMY SPOLU           371 095 420 33 425 480     14 123 349 101, 23    
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                                               ÈERPANIE VÝDAVKOV ROZPOÈTU K 31.12.2008    
                             BEŽNÝ                       KAPITÁLOVÝ            FIN.OPERÁCIE         SPOLU
   PROGRAM 
                          schval. Èerp.   %         schvál.èerp.    %        schvál. Èerp.   %         schvál.èerp.    %   
    SPRÁVA MsÚ
   MAJETKU,ŽP 86762  84989 98,0     10736  10408 96,9                                         97498  95397  97,85     

   MZDY,DANE   58004 57310  98,8                                                                           58 004 59310  98,80

   STRAT.ROZV.5156    4412    85,6     6 767  5 869   86,7                                        11 923  10 28186,23
     IFS                       
   KULTÚRA,
   ŠPORT,SOC. 18 653 17 907 96,0                                                                           18 653 17 907 96,00
     ST.                
  
   ŠKOLSTVO   148918152780 102,6  55 573 55 395 99,7                                       204491208175 101,80

   DLH.SLUŽBA 10543  10187 96,6      312     312      100,0                                      10 855 10499 96,72

   POLÍCIA-MsP 1571    1427   90,8     155      154     99,4                                         1726   1581    91,60

   FIN.OPER.                                                                           17180   17005  99,0     17180 17005  98,98

   SPOLU          32960732901299,8     73543  72138 98,1    17180  17005  99,0  420 330418 155  99,48          

                                                                      SUMÁR

                                                  DECEMBER 2008 V TIS. SK A EUR

                      
                                           ROZP.2008      ÈERPANIE K 31.12.TIS.SK-EUR      % 

                     PRÍJMY         420 330            425 480              14 123 349        101,40

                
                    VÝDAVKY       420 330            418 155             13 880 203          99,50

                   ROZDIEL            0                     7325                  243 145               

                   KONVERZNÝ KURZ 1euro = 30,1260 SK  
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                                                      MAJETOK MESTA

                                                                    HODNOTA MAJETKU V SK
        DRUH MAJETKU                   K 1.1.2008                                   K 31.12.2008
                                                                
        BUDOVY                              561 808 052,82                               564 880 203,86
        STROJE,PRÍSTROJE           10 556 620,09                                  13 808 287,89
       DOPRAVNÉ PROSTIR.           4 045 388,00                                    4 217925,00       
        POZEMKY                           247 523 151,00                               241 940 073,00  
        SOFTWARE                            3 053 330,90                                   3 266105,90
        CENNÉ PAPIERE                183 805 000,00                              183 805 000,70
       DROBNÝ MAJETOK              17 691 302,40                                19 385 417,70 
       CENINY                                                   0                                        399120,00 
       ZÁSOBY- SKLAD                          69 452,50                                      92461,11       
       UMELECKÉ DIELA                  3 719 800,00                                   3 719 800,00     
       KNIHY MAJETOK V OE          4 399 774,60                                    5 604 253,89 

         SPOLU                                1 036 671 872,31                           1 041 238 648,35 

                       MAJETOK V ORGANIZÁCIÁCH ZRIADENÝCH MESTOM

         OSS                                             17 017369,61                                17 703 251,31
         MEJ                                            140 362 250,49                             142923593,40    
         ZŠ a ŠJ                                      159 633 924,12                              166282751,60 
         MŠ A ŠJ                                       33 876556,75                                 37 734421,48
         ZÁUJMOVÉ VZDELANIE           7 043 364,25                                   8 412 196,58 

        MAJETOK MESTA SPOLU        1 394 659 337,53                       1 412 940 861,72  
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                  Zasadnutia mestského zastupite¾stva

Zasadnutia orgánov mesta sa konali v súlade s ustanoveniami zákona èíslo 369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zasadnutia MsZ v Šali sa riadili rokovacím poriadkom a 
schváleným programom pod¾a èastí:

Èas� I.
1.Otvorenie, vo¾ba komisií,predsedníctva,overovate¾ov,zapisovate¾a

Èas� II.
A) Informaèné materiály
B)VZN,normy mesta a uznesenia
C) Hospodárenie mesta
D)Majetkové záležitosti
E)Personálne záležitosti
F)Právne záležitosti
G)Vystúpenia verejnosti- obèanov
H)Rôzne



Èas� III.
Interpretácie poslancov

Èas� IV.
Záver

Rokovací deò - štvrtok
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Termíny zasadnutí
Riadne zasadnutia- rok 2008 Mimoriadne zasadnutia

2.február 11.september 19.august
27.marec 2.október 27.november
15.máj 6.november
26.jún 11.december

Prvé riadne zasadnutie MsZ sa konalo po preložení 7.februára 2008;prerokovalo a schválilo:
-Vyhlásenie o situácií vo Všeobecnej nemocnici Forlife n.o.,Ša¾a, v ktorom sa žiada 

prehodnotenie rozsahu poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré je nedostaèujúce z h¾adiska potrieb 
obèanov a  spádovej oblasti v ktorej sa nachádza najväèší chemický podnik Duslo a.s., Ša¾a;

-Vyhlásenie verejnej obchodnej sú�aže o odpredaji pozemkov pri èistièke odpadových vôd na 
vybudovanie priemysleného parku;

Dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta, pod¾a ktorého by sa vybrené 
nehnute¾nosti a tepelné hospodárstvo predávalo so súhlasom 3/5 väèšiny všetkých poslancov.Toto 
znenie uznesenia primátor nepodpísal a tým pozastavil jeho výkon;

-Odpredaj pozemkov medzi amfiteátrom, kaštie¾om a kostolom Fotocentru Ša¾a, s výmerou 480 
m2 za 2000,- Sk/m2, ktoré vybuduje galériu;

-Zmluvu medzi mestom Ša¾a a mládežníckym parlamentom pri Centre vo¾ného èasu- ide o 
spoluprácu pri organizovaní akcií mestom;

-Návrh na zníženie nájomného pre Materské centrum Mamy mamám na 30% z celkového 
stanoveného nájomného;

-Návrh na novwlizáciu odmeòovacieho poriadku poslancov a èlenov komisií;
-Návrh odmeny primátorovi za rok 2007 vo výške 30% súètu platov za obdobie roka 2007a 

úpravu jeho platu na rok 2008 pod¾a vzorca [ priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 
2007x3,21 ]x1,25;

-Návrh odmeny hlavnej kontrolórky a mesaènú odmenu vo výške 30% z jej mesaèného platu;
-Dopredaj bytov z V. a VI. Etapy na ulici Slneèná 1 byt a na ulici Jazerná 1 byt;
-Žiados� o nenávratný finanèný príspevok na realizáciu projektu stavebných úprav v ZŠ 

J.Murgaša, Horná 22 potrebných pre zriadenie tried a ïalších priestorov materskej školy a celkovú 
rekonštrukciu objektu základnej školy.Súèasne bola odsúhlasená 5%-ná dotácia projektu mestom, èo 
predstavuje 2,088 mil. Sk celkových nákladov

-Žiados� o dotáciu na výstavbuviacúèelového ihriska v areáli Základnej školy J. Hollého Ša¾a;

Druhé riadne zasadnutie MsZ sa konalo 27. Marca 2008,prerokovalo a schválilo:
-Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe zverejòovania informácií, ako aj druhu 

informácií;VZN è. 1/2008;
--Koncepci rozvoja detských ihrísk- budovanie,oplotenie,oprava;
-Návrh na úpravu rozpoètu na rok 2008 po získaní decentralizaènej dotácie Ministerstva školstva 

SR vo výške 2 miliónov Sk:
Príjem 372 950 tis. Sk
Výdavky 372 950 tis. Sk
____________________________

                     Rozdiel                            0
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-Plán plnenia úloh zameraných na úspešné zavedenie eura k 1.1.2009
-Zámenu nehnute¾ností majetku mesta- pozemkov, za nehnute¾ný majetok spoloènosti DUSLO 

a.s.,Ša¾a - pozemky, bazény a stavby bývelého kúpaliska.Mesto sa v zmluve zaväzuje, že do šiestich 
rokov vykoná úpravy športových zriadení vo výške 18,7 mil. Sk,èo je rozdiel cien nehnute¾ností v prospech 
mesta;

-Vyhlásenie verejne obchodnej sú�aže ,,O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Krá¾ovskej 
ulici III- bytová výstavba, obchodná sie�;

-VOS na prenájom resp. Predaj budovy bývalej ZŠ na Komenského ulici v Šali- Veèi vrátane areálu;

Tretie riadne zasadnutie MsZ sa konalo 15.mája 2008,prerokovalo a schválilo:
-Zmenu názvu Námestia Alexandra Dubèeka na Námestie Svätého Juraja- ide o zmenu, ktorá 

vrátila námestiu pôvodný -historický názov;
-Názvy nových ulíc v obytnej èasti Orechová II.: Liesková,Dubová,Topo¾ová,Jelšová a 

Hrabová.Ulica za starým futbalovým štadiónom v Šali- Veèi ponesie názov Lužná a názov Kúpe¾ná 
ponesie spojnica ulíc Vlèanská a Jesenského;

-Odpredaj pozemku pri èistièke odpadových vôd- 11 248m2 za 2,3 mil.Sk
-Zmeny a doplnky územného plánu mesta Ša¾a,ktoré sa týkajú:
-Trasovania preloženej cesty I/75- obchvat mesta Ša¾a,mimo zastavaného územia Krá¾ovej a Dlhej 

nad Váhom,Trnovca a mesta Ša¾a,
-Podnikate¾ských zón-cesta k podniku Dulo a Diakovská cesta;
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-Cenník poplatkov na Jarmoku tradièných remesiel 20.-21. Júna 2008;poplatok sa stanovil na 250,-
Sk za 1 m2 plochy a deò;

-Závereèný úèet za rok 2007 a hospodárenie mesta
Celkový príjem 381 361 tis.Sk
Celkové výdavky 379 916 tis.Sk

 ______________________________________
Prebytok     1 445 tis.Sk

-Návrh na rokovanie o novej zmluve medzi mestom Ša¾a a spoloènos�ou SITA Slovensko,a.s. O 
nakladaní s komunálnym odpadom

Štvrté riadne zasadnutie MsZ sa konalo 26. Júna 2008,prerokovalo a schválilo:
-Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta Ša¾a, dke sa sanovuje,že mesto bude 

využíva� geotermálne zdroje energie ako alternatívny zdroj za zemný plyn.Za plnenie úloh zodpovedá 
Nestská tepláreò Ša¾a;

-Odpredaj pozemku na Krá¾ovskej ulici spoloènosti KIARAFINANCE,s.r.o.,Èierna Voda o výmere 
4900 m2 za 14,1mil. Sk

-Úver od Dexia Banky vo výške 50 mil Sk na rekkonštrukciu telocviène pre ZŠ J.Murgaša Horná 22 
v Šali.39,6 mil.splatí banke Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

-Zmenu výmery pozemku na rekonštrukciu ciest II/573, III/5085;
-Koncepciu rozvoja  Mestskej knižnice v Šali a jej pomenovanie názvom Mestská knižnica Jána 

Johanidesa v Šali;
-Plán kontrolnej èinnosti na II.polrok 2008;
-Termín vo¾by hlavného kontrolóra mesta; vo¾by budú 11.septembra 2008;
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Piate riadne zasadnutie MsZ sa konalo 11.septembra 2008,prerokovalo a schválilo:
-Výsledky volieb hlavného kontrolóra mesta Ša¾a
Kandidáti a poèet hlasov poslancov za kandidáta

Ing. Alena Kiacová 8 hlasov
Ing. Alžbeta Sedliaèiková          14 hlasov
Ing. Viktor Vincze 0 hlasov

Do nového šes�roèného funkèného obdobia bola opätovne zvolená Ing. Alžbeta Sedliaèiková
-Predaj druhého pozemku pri ÈOV v Šali s rozlohou 23 357 m2 šalianskej firme Fors Trade za 4 

718 114 Sk. Firma splnila sú�žné podmienky a na parcele vybuduje priemyselný areál;
-Predaj pozemku pod obchodným strediskom ANDREA SHOP- nárožie ulíc Hlavná a Vlèianska- 

853 m2 zastavanej plochy za 1 161 786 Sk;
-Vypísanie verejnej obchodnej sú�aže na pozemok pri benzínovej èerpacej stanici Shell Ša¾a-Veèa;
-Rozbor hospodárenia mesta a OSS za I.polrok 2008;
-Možnosti zníženia,alebo zrušenia poplatku v materskej škole a v Centre vo¾ného èasu rodièom 

die�a�a zapísaného v zariadení,ak sú poberate¾mi príspevku v hmotnej núdzi;
-Informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v podmienkach mesta;
-Informáciu o èinnosti zástupcu primátora mesta za obdobie od januára 2007 do septembra 2008 

poslanci presunuli na iný termín;
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Šieste riadne zasadnutie MsZ sa konalo 2.októbra 2008,prerokovalo a schválilo:
-Výsledky verejných obstarávaní za obdobie máj-september 2008;
-Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch v euro
   -Za kominálny odpad 39 Eur/rok, obèania nad 62 rokov 19,50 Eur
   -Za psa : v bytovom dome         25Eur/rok,obèania nad 62 rokov   17,00 Eur

                             V rodinnom dome         4Eura,v osadách Hetméò a Kiliè        0Eur
       Za strážneho psa je sadzba nulová;

-Všeobecne záväzné nariadenia:
-O poskytovaní dotácií; -o ochrane ovzdušia pred zneèis�ovaním
-O sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele;

-Návrh na vstup Mesta Ša¾a do ,,Partnerstva Nitriansky vedomostný región”- ide o poskytovanie 
služieb obèanom on line - 130 služieb 

-Informácie o plánovanej rekonštrukcií Domu ¾udového bývania v rokoch 2008-2010

Dom ¾udového bývania ( Kunov dom- slamený domèek)
Dom ¾udového bývania v Šali je už od mája 2008, po majetkovo právnom vysporiadaní medzi 

Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom a patrí pod správu Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Na objekte je potrebné vykona� opravu strechy, posilni� statiku celej budovy.Nitriansky 

samosprávny kraj vyèlenil na rekonštrukciu 3,25mil.Sk (107 880,24 Eur).Na rok 2008 bolo schválených 
100 tis. Sk (3 319,39Eur) na prípravu projektu rekonštrukcie, 150 tis. Sk( 4 979,09 Eur) na statický 
posudok budovy a 1,2 mil Sk (39 832,70Eur) na rekonštrukciu.  
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V budúcom roku sa na rekonštrukèné práce poèíta so sumou 900 tis. Sk (29 874,53Eur), a s 
rovnakou sumou aj v roku 2010.Z uvedených finanèných prostriedkov sa opraví fasáda domu,interiér a 
okolie.Predmety, ktoré tvorili expozíciu výstavy v domèeku zostávajú vo vlastníctve Vlastivedného múzea v 
Galante!

Siedme riadne zasadnutie MsZ sa konalo 6.novembra 2008,prerokovalo a schválilo:
-Správu o èinnosti komisií a úèasti na zasadnutiach v rokoch 2007-2008.Poslanci vyzvalo èlenov 

komisií k pravidelnej úèasti na zasadnutiach, k zvýšenej aktivite,skvalitneniu práce, prípadne k uvo¾neniu 
miesta pre nových èlenov;

-Správu o èinnosti zástupcu primátora a poslanecký návrh o vykonaní kontroly plnenia úloh 
zástupcu do ôsmeho zasadnutia MsZ v decembri ´08

-Zmeny a doplnky všeobecných záväzných nariadení:
-O používaní zábavnej pyrotechniky - VZN è.13/2008
-O podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu-VZN è.5/2003
-O pravidlách èasu predaja v obchodoch a èasu prevádzky služieb VZN è.15/2008 mení VZN 

è.2/2007
-Návrhna úpravu rozpoètu mesta Ša¾a na rok 2008, ktorým sa zvýšila kapitola údržby MsÚ o 100 

000,-Sk na rekonštrukciu sobášnej siene:
Príjmy celkom 430 717 tis. Sk
Výdavky celkom            430 717 tis.Sk

 _________________________________

Rozdiel 0 tis. Sk   
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Zasadnutie mestského zastupite¾stva konané 11.decembra 2008
Zasadnutie sa konalo pri príležitosti Dòa samosprávy a bolo rozdelené na dve èasti:
I.èas�: Ude¾ovanie ocenení mesta Ša¾a
Udelenim ocenení si mesto každoroène uctí prácu osobností ,organizácií a spoloèností, ktoré 

prispievajú k rozvoju,propagáci a šíreniu dobrého mena mesta.
Cenu mesta Ša¾a si z rúk primátora Martina Alfoldiho prevzali:

PhDr.Milan A¾akša, vydavate¾ mesaèníkov Slovo Ša¾anov a Súkromný podnikate¾, za 40 
rokov žurnalistickej práce,rozvoj mesta a jeho informovanosti;

Mgr.František Adam,uèite¾, za dlhoroènú pedagogickú èinnos�,prácu poslanca a kronikára 
mesta;

       Zuzana Krištofová, uèite¾ka,za dlhoroènú pedagogickú a mimoškolskú èinnos� v hnutí 
,,Na vlastných nohách” pod názvom Stonožka,ktoré pomáha chorým a postihnutým de�om na celom svete;

       Ladislav Beloviè, špotovec, za pozoruhodné športové výkony a úspoešnú reprezentáciu 
na Slovensku i vo svete v rýchlostnej kanoistike;
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Podnikate¾ská spoloènos�
Pollák Ša¾a,s.r.o., Za šírenie dobrého mena mesta i Slovenska prostredníctvom 

výrobkov a zariadení strojárskeho,drevárskeho a potravinárskeho priemyslu.
Cenu primátora mesta si prevzali:

MUDr.Roman Slyško,cievny chirurg,Slovensku a svetu známy ako futbalový 
medzinárodný rozhodca.Patrí medzi elitu Európy;

Lívia Ágbová,operná speváèka,ze šírenie dobrého mena Slovenska v 
zahranièí,za úèas� na benefièných koncertoch organizovaných združením PRO VITA Ša¾a.

Èestné obèianstvo mesta bolo udelené:
PhDr.Veronike Novákovej,riadite¾ke poboèky Štátneho archívu v Šali,za zásluhy o 

rozvoj archivníctva v Šali a za výrazný podiel na rekonštrukcii budovy kaštie¾a;
          Imrichovi Donáthovi,honorárnemu konzulovi SR,za rozvoj spolupráce medzi 

mestom Ša¾a a Nemeckom.
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II.èas�
Ôsme riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva prerokovalo a schválilo:
-Informatívnu správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti v školách;
-Všeobecne záväzné nariadenia:
 -Zásady hospodárenia s majetkom mesta- VZN è.16 a 4/2008;

-VZN è.17/2008 o prevode bytov a nebytových priestorov;
-O dani z nehnute¾ností, o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a stavebný 

odpad- rok 2009;

-Rozpoèet mesta na rok 2009 v EUR inf.v tis. Sk
________________________________________________________

Bežné príjmy 12 397 829 Eur
Bežné výdavky 12 191 463 Eur

________________________________________________________
Rozdiel       206 366 Eur

________________________________________________________
Kapitálové príjmy   3 571 433 Eur
Kapitálové výdavky   3 138 817 Eur

________________________________________________________
Rozdiel       432 616Eur

________________________________________________________
Príjmové fin.operácie    1 327 757 Eur
Výdavkové fin.operácie     1 966 729Eur

________________________________________________________
Rozdiel        -638 982 Eur

________________________________________________________
Rozpoèet celkom

Príjmy celkom 17 297 019 Eur...521 090 tis.Sk
Výdavky celkom 17 297 019 Eur...521 090 tis.Sk

________________________________________________________
Rozdiel 0       Eur   
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Mimoriadne zasadnutie mestského zastupite¾stva
Prvé mimoriadne zasadnutie MsZ sa konalo 19.augusta 2008,prerokovalo:
-Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ v Šali è.4/2008- VII. Zo dòa 26.júna 2008-odpredaj 

pozemku na ulici Krá¾ovská v Šali pre spoloènos� KIARAFINANCE s.r.o., Èierna Voda 434 a 
schválilo:zmluvný odplatný prevod pozemku na Krá¾ovskej ulici o výmere 4 9000m2 za 14,1 mil.Sk pre 
uvedenú spoloènos�, ako aj zvýšenie investícií do infraštruktúry vo výšje 7,5 mil. Sk a vybudovanie 
predåženia Feketeházyho ulice na realizáciu projektu zníženia energetickej nároènosti Materskej 
školy,Ulica 8.mája,Ša¾a;

Druhé mimoriadne zasadnutie MsZ sa konalo 27.novembra 2008,prerokovalo:
-Návrh zmluvy o diele èíslo V/2/1 2008 a návrh zmien týkajúci  sa:
-Nakladania s komunálnym odpadom a vybudovanie druhého zberového dvora 

spoloènos�ou SITA Slovensko a.s.,Ša¾a,Dolná ulica;
           -Vybudovanie stanovísk kontajnerov v Šali;

-Zavedenie ïalšieho separovaného zberu na sídliskách a to na papier,kovy,zber a likvidáciu 
kuchynského odpadu;

-Vývoz odpadu zvýši� na trikrát za týždeò;
-Vývoz druhého stavebného odpadu; 
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Realizácia významných projektov a úloh

Rekonštrukcia školského objektu
Budova Základnej školy Jozefa Murgaša na Hornej ulici 22,ktorá bola odovzdaná do užívania 

1.septembra 1972 vyžadovala naliehavo generálnu rekonštrukciu.
Ministerstvo výsavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo mestu Ša¾a, na základe predloženého 

projektu úèelové finanèné prostriedky z eurofondov na realizáciu rekonštrukcie.
Termín rekonštrukcie : 23.jún-31.august 2008 s podmienkou,aby sa školský rok 2008/2009 zaèal 

2.9.2008. S mimoriadnym nasadením a úsilím organizátorov,stavebných a špecializovaných firiem a 
skupín,búracie,stavebné,izolaèné,sanitné aj inštalaèné práce boli ukonèené tak,že sa pod¾a 
harmonogramu mohli dobudova� špecializovné uèebne.pod¾a èasového harmonogramu bolo dodané aj 
školské zariadenie.Cie¾, otvori� školský rok 2.septembra bol splnený.

Poèas septembra a októbra sa dokonèili úpravy pavilóna pre Materskú školu z Nešporovej ulice a 
ukonèili sa práce na telocvièni.

Celkové náklady na rekonštrukciu: 49 mil.Sk (1 626 507Eur)
               -Z toho:dotácie zo ŠF Európskej únie : 39,7 mil.Sk
                           Ministerstvo školstva SR         :   0,3mil. Sk

      Mesto Ša¾a-formou úveru       :   9   mil.Sk   



903

Rekonštruovanie Sochy svätého Juraja
Dòa 15.októbra 2008 bola na Námestí  sv.Juraja posvätená dekanom šalianskej farnosti 

Andrejom Šoftníkom zrekonštruovaná socha sv. Juraja, patróna rytierov,vojakov,ro¾níkov remeselníkov,v 
súèasnosti aj skautov. Socha bola reštaurovaná v rokoch 2006-2008 v troch etapách.

V prvej etape bola zreštaurovaná plastika sv. Juraja, v druhej zrenovovali ståp a podstavec, a v 
tretej doplnili chýbajúce tvarové prvky architektúry objektu.

Odborným garantom prác bol akademický sochár Ondrej Csütörtöki v spolupráci s akademickým 
sochárom Arpádom Mézesom.

Finanèné prostriedky na obnovenie sochy poskytlo Ministerstvo kultúry SR z grantového 
programu vo výške 500 tisíc Sk (16 596,96 Eur) a mesto Ša¾a z rozpoètu mesta vo výške 50 500,- Sk (1 
676,29 Eur).

Mesto zaezpeèilo osvetlenie sochy a úpravu terénu.Socha sv. Juraja je kultúrnou pamiatkou od 
roku 1953.Pochádza zo zaèiatku 19.storoèia, z roku 1808.Jej autorom je naznámy,pravdepodobne 
miestny umelec.

Èas� nápisu na podstavci dešifrovala PhDr. Veronika Nováková,riadite¾ka Štátneho archívu v Šali
INTEGRINSENT
    ZELA ILPA
STEPHANO ALMA
SYI IVDICO IOSEPHO
NOBILI FEKETE

Text v preklade znamená:
,,Obnovili vznešený otec Štefan Almássy,richtár,š¾achtic Jozef Fekete.”
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Rekonštrukcia šalianskeho kaštie¾a
Historická budova kaštie¾a slúži pre úèely archívu už od 70. Rokov minulého storoèia.K prvým 

ve¾kým úpravám v objekte ,v dôsledku vysokej vlhkosti priestorov, sa pristúpilo zaèiatkom 90. Rokov.
V rokoch 1998 až 2002 sa rekonštruoval narušený strop.Ministerstvo vnútra SR,ktoré je 

správcom budovy, poskytlo v roku 2005 jeden milión Sk (33 193,92Eur) na druhú etapu rekonštrukcie, 
ktorá zahàòala: -izolaèné práce;  -výmenu okien;  -opravu fasády;

              -Opravu vnútorných priestorov,chodieb,schodísk;
                         -Prestavbu podkrovia,kde sa zriadila konferenèná sála pre 100 osôb;

Pamiatkári sledovali,aby boli pri rekonštrukcii zachované prvky jednotlivých slohov,v ktorých bola 
budova stavaná.Spodná èas� v renesanènom a nadstavba v barokovom slohu. Nápis na fasáde IHS 
1729 (Jesus Hominum Salvator- Ježiš Spasite¾ ¾udstva) a renesanènú výzdobu nas portálom 
rekonštruovali reštaurátori.

Do dokonèenia druhej etapy bolo preinvestovaných 48 miliónov korún:Priestory kaštie¾a,ktorý 
nesie nový názov

Kaštie¾ Petra Pázmaòa Ša¾a
Boli sprístupnené verejnosti 6.septembra 2008.Poèas slávnostného aktu,riadite¾ka archívu 

PhDr.Veronika Nováková,odovzdala ïakovné listy a pamätné plakety tým,ktorí pri rekonštrukcii kaštie¾a 
poskytli pomoc.Vtretej etape rekonštrukèných prác sa plánuje obnova vnútorného nádvoria a kastelánu. 
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Ša¾a-Mesto prevencie
,,Zdravý životný štýl a drogám nie!”- Bolo, je a zostáva ústredným heslom boja proti drogám a 

návykovým látkam.
Dòa 5.novembra 2007 mesto Ša¾a prevzalo od mesta Nové Zámky,na jeden rok štafetu miest 

Slovenska zameranú na aktívnu èinnos� v prevencii závislosti od návykových látok a vytváranie 
podmienok pre zdravý životný štýl.

Gestorom projektu bolo mesto Ša¾a a garantom bola Obvodná komisia prevencie a kriminalistiky v 
Šali,Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Šali,Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v 
Šali.
V realizaènom tíme pracovalu zástupcovia škôl,kultúry,športu,polície,zdravotníctva a firiem.
Akcie a podujatia:
-Celoštátna výstava:,,Preèo som na svete rád”; -Ïeò polície;
-Študentská konferencia; -tvorivé dielne na tému: ,,Èlovek-èlovek;”
-Prednášky,športové a kultúrne podujatia na školách,športoviskách
-Akci ,,Zaplávajme èo najïalej; -celoslovenské a regionálne kolokvium na tému: ,,Prevencia drogových 
závislostí,kriminality,ochrana rodiny ...” -Besedy polície na školách.
Dòa 7.novembra bola štafeta ,,Mesto prevencie” slávnostne odovzdaná mestu Nitra.Myšlienka projektu 
zostala a bude sa napåòa�.
Projekt prevencie vznikol v roku 1996 v Banskej Bytrici a formou štafety putuje po mestách Slovenska.
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Plán zavedenia eura v meste Ša¾a
Slovenská republika sa k zavedeniu spoloènej meny euro zaviazala pri vstupe do Európskej únie 

1.mája 2004.
Mesto Ša¾a sa prihlácilo ku zodpovednosti za plynulé zavedenie eura v podmienkach mesta a tým 

aj k spolupráci s dotknutými subjektami na svojom území a tak podporilo,aby sa Slovenská republika k 
1.januáru 2009 úspešne zaèlenila do eurozóny.

Plán zavedenia eura v našom meste schválilo MsZ 27.marca 2008 na druhom riadnom zasadnutí.
Pracovnú 13èelnnú skupinu mesta-eurotím viedol Ing.Ladislav Gáll- prednosta MsÚ.Skupina 

zodpovedala za plnenie úloh v oblastiach:
1.legislatívnej 3.technickej 5.hospodársko-administratívnej
2.ekonomickej 4.komunikácie 6.doh¾adu a konroly
Rada Európy 8.júla 2008 odsúhlasila pre Slovenskú republiku

Konverzný kurz 30,1260 Sk za 1EUR s platnos�ou od 1.januára 2009 o 00:00 hodine.
Kurzom sa prepoèítali ceny tovarov,platy,vklady a majetok.
Do konca roku 2008 sa ceny tovarov,samy na výplatných páskach,faktúrach,výpisoch z bankových 

úètov zobrazovali v dvoch cenách- duálne zobrazovanie-v Sk a EUR po prepoèítaní konverzným 
kurzom.V roku 2009 duálne zobrazenie zostáva,vymení sa poradie mien-EUR a Sk.Do 16. Januára 2009 
môžu obèania plati� korunami, alebo eurami a tiež kombinovane obidvomi menami. 
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Rok 2008 z poh¾adu primátora mesta
Priebežne poèas roka primátor prostredníctvom médií informoval obèanov o dôležitých 

udalostiach v meste.V jeho závere sa ohliadal spä�,zhodnotil a urobil odpoèet snaženia,úsilia a 
dosiahnutých výsledkob v nasledovných oblastiach:

1.verejné obchodné sú�aže,plánované projekty,finanèné prostriedky
Poukázal na snahu zabezpeèi� pre meso dostatoèné množstvo finanèných prostriedkov,ale bez 

ïašieho zadlžovania mesta v bankách.Tu bola možná len jediná cesta,cesta zhodnotenia 
vlastného,prebytoèného majetku formou verejných obchodných sú�aží.A tak sa v ponukách predložili:

-Pozemky pri èistièke odpadových vôd (ÈOV) o rozlohe 11 248 m2 a 23 357m2, urèené na 
priemyslený areál.Menší pozemok sa predal v máji spoloènosti TM Company,s.r.o. Trenèín za 2,3mil. 
Sk.Väèší pozemok získala spoloènos� Fars Trade Ša¾a za 4,718 mil. Sk;

-Pozemky na Krá¾ovskej ulici o rozlohe 7530m2 v cene 2 400,_Sk/m2 na výstavbu bytov a 
komerèných priestorov sa záujemcom nepredali ani po opakovanom výberovom konaní.Až po ïalšom 
výberovom konaní MsZ odsúhlasilo 26.júna odpredaj pozemku spoloènosti KIARAFINANCE,s.r.o. 
Èierna Voda,za 14,1 mil.Sk. Primátoe posúdil predaj ako nevýhodný pre mesto,pozastavil výkon 
uznesenia.Na podnet poslancov bolo zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupite¾stva 
(MsZ),kde poslanci 17.hlasmi potvrdili platnos� pozastaveného uznesenia z 26.6.2008;

-Pozemky pri èerpacej stanici Shell,v areáli ZŠ Hollého a pozemky s budovou bývalej ZŠ 
Komenského ulica,neboli v roku 2008 doriešené.
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2.Dopravný generel
Primátor vyzdvihol èiastoèné riešenie parkovacích miesto vo Veèi,kde sa vybudovali tri 

parkoviská.Dopravu v meste hodnotí ako kritickú a jej komplexné riešenie navrhuje dopravný generel v 
ktorom s a uvažuje s obchvatom mesta a riešením križovatky ulíc Dolná,Vlèanská a Družstevná a 
križovatky ulíc Krá¾ovská a SNP.

3.Získavanie nenávratných finanèných prostriedkov
Mimoriadne úspešný bol projekt rekonštrukcie Základnej školy JozefaMurgaša na Hornej ulici 

22,so zriadením materskej školy.Schválený je projekt rekonštrukcie Materskej školy 8. Mája na rok 
2009.Projekt rekonštrukcie ZŠ s MŠ P.Pázmanya,nebol úspešný.

Vïaka podpore predsedu vlády SR Róberta Fica, Fondu Západoslovenskej 
energetiky,a.s.,Nadácie PONTIS a príspevku z rozpoètu mesta sa vybudovali viacúèelové šporotvé 
ihriská v areáli ZŠ Hollého za 3,4 mil Sk.

4.Vz�ahy v mestskom zastupite¾stve
Obchod niektorých poslancov z koalièného zoskupenia primátor nenazval rozpadom koalície.Ani 

výmena nezávislého poslanca za iného nezávislého poslanca neznamenala revoluènú 
zmenu.Vyslovenie nedôvery viceprimátorovi zhodnotil ako prázdne gesto,vysoko si váži jeho 
prácu,ktorá je pre mesto prínosom.

5.Združenie miest a obcí
 V januári 2008  sa v Galante uskutoènilo Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí 

Galantsko-šalianskeho regiónu.Starostovia obcí zvolili za predsedu Združenia...Ing. Alexandra 
Mézeša,primátora mesta Galanta,
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Dvoch predsedov a pä�èlennú radu.
Na aprílovom Valnom zhromaždení zvolili za èlena Rady Združenia miest a obcí Slovenska 

MUDr.Martina Alföldiho,primátora mesta Ša¾a,ktorý uvítal vznik regionálneho združenia i jeho zastúpenie 
vo vrcholných orgánoch ZMOS-u.

6.Šalianska nemocnica
Ve¾kým a neoèakávaným prekvapením po minuloroèných oslavách 40.výroèia otvorenia novej 

Všeobecnej nemocnice v Šali,ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Forlife Komárno, bolo postupné 
zatvorenie takmer všetkých oddelení.Pracujú len oddelenia dlhodobo chorých,interná a gynekologická 
ambulancia a hematológia,nako¾ko hlavný poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná 
pois�ovòa a následne ani pois�ovòa Dôvera nepodpísali s nemocnicou zmluvu.
Petície,rokovania,návrhy na odobratie povolenia na prevádzku a vypovedanie nájomnej zmluvy n.o.Forlife 
boli neúèinné.Zmluva je platná napriek tomu,že Forlife neprevádzkuje všetky oddelenia.Zakladatelia 
n.o.Forlife v roku 2005 tvrdili,že obavy z likvidácie šalianskej nemocnice sú neopodstatnené, v roku 2008 
urobili všetko aby zachránili nemocnicu v Komárne aj za cenu pádu nemocnice v Šali.
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Organizácia sociálnej starostlivosti
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Ša¾a aj v roku 2008 poskytovala sociálne služby 

obèanom mesta.Pomáhala im pri ich spoloèenskom uplatnení a sebarealizácii,ako aj pri preklenutí 
nepriaznivej sociálnej situácie a udržaní èi zvýšení kvality života.

             
                 SPRÁVA ORGANIZÁCIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

        RIADITE¼                                                    Dr.¼UBOR GÁLL
        EKONÓMKA                                                    MÁRIA KURZ
        SOC.PRACOVNÍÈKA                                 MGR.VLASTA VARGOVÁ
        PERSONALISTKA                                                O¼GA SÝKOROVÁ
         VNÚTORNÁ PREVÁDZKA                                  BOŽENA VARGOVÁ  

 
       POÈET ZAMEST.               63                      Z.T.TERÉNNA SL.      23



    ZARIADENIE                    KLIENTOV                      NÁKL.-KLIENT/SK/m.   ÚHRADA-KL.SK/M

   DETSKÉ JASLE,NEŠP.u 9   7 141 2 346
   DOMOV SOC.SL.-DETI 8 14 846    332
   JEDÁLEÒ PRE DôCH.
    PRI DSS 92   1 192    832
    KLUB DôCH.:1.HORNÁ 103      596        0
    2.KRÁ¼OVSKÁ 77      288                             0
    3.NARCISOVÁ 80      105                             0
   DOM S OPATR.SLŽBOU,
    NARCISOVÁ 26   2 239    169
    TERÌNNA OPAT.SLUŽ.
    VEÈA 10   9 718    555
   DOM S OPAT.SLUŽBOU 
   V. ŠROBÁRA 35   1 773    201
   TERÌNNA OPAT.SL.SA 16   9 228                     1 062
    DOMOV PRE OSAM.
    RODIÈOV 12   3 398    888 
   ÚTULOK 10   6 887                        655
   DOMOV DôCH. NÁDEJ 19 45 599                     3 689
   JEDÁLEÒ PRE DôCH.
    PRI  DD 95   2 471 1 335
    KLUB ZDRAVOTNE 
    POSTIHNUTÝCH 104      130                            0                                       
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                                          PREH¼AD O STAVE OBYVATE¼STVA

         STAV K            PRÍRASTOK                                ÚBYTOK                             PR.     STAV
         1.1.´08                                                                                                              +
         24 367        NAROD.  PRIS�AH. SPOLU     ÚMRTIE   ODS�AH.SPOLU     ÚB.   
              I.                22             42           64              18              72           90          -26      

             II.                14              17          31               19             58           77          -46
 
            III.                 9               24          33               17             40           57          -24
           SPOLU         45              83          128           54              170          224        -96

            IV.                25              19            42           17               49           66          -24   24 271
         
              V.               20               22           42            18                69          89         -45 
             VI.               14               12           26            7                 29           36         -10

          SPOLU         59              51           110           42              147         189          -79   24 192
    
             VII.           27               22             49            18               61           79         -30
              VIII.          13              29              42            13             75            88         -46

               IX.           31              30             61              19            26            45          +16

          SPOLU       71               81              152        50             162           212         -60   24 132

           X.                31                17           48            19              49           68           -20
           XI.               20                14           34           16              34              50         -16

          XII.                18              14              32          20               46         66            -34
     
         SPOLU         69              45              114           55             129        184         -70   24 062
         ROK 2008      244          260            504          201           608            809      -305 24 062  
      
                                     

Prvý Ša¾an roku 2008 : Dominik Szilvasi sa narodil 3.januáara
     Hmotnos�: 3720 g; výška: 51 cm

Najèastejšie mená: CH- Adam,Samuel (12), Filip,Matej,Lukáš,Dávid...;
                                        :    D-Tamara (10),Ema (9),Sofia,Veronika,Viktória...;

Najstaršia Šalianka pani Zlatica Krutáková,nar. 10.mája 1906,zomrela pre Vianocami 2008 v 
102.roku života. 
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Mestská polícia v Šali - rok 2008

 Mestská polícia je poriadkový útvar,ktorý zabezpeèuje verejný poriadok, chráni životné prostredie 
v meste,plní úlohy plynúce z VZN,uznesení zastupite¾stva a z rozhodnutí primátora mesta./Zákon 
è.564/91Zb.)

 
                                                          ŠTATISTICKÝ VÝKAZ

                                                     PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA
                 ZARADENIE   POÈET           PLÁN                     MENO

 
                NÁÈELNÍK         1                     1                   MGR. PETER KROKAVEC

                ZÁSTUPCA        1                     1                             MIROSLAV MARTINÈEK

 
               PRÍSLUŠNÍCI      24                   24

                 ADM.PRAC.        1                     1

    
               TELEFONISTI       4                     4   

                CHRÁNENÁ DIELÒA+VPP PROJEKTY                           6                    OD 1.11.  4  

                  ZÁKROKY DONUCOVACIE PROSTRIEDKY                                         126/98
                                    POSTIH OSôB-OBMEDZENIE OS.SLOBODY                       70
                                                             PREDVEDENIE:NA MsP                                45
                                                                                       :NA ÚTVAR POL.ZBORU     20    

                                PRIESTUPKY- ZÁKON SNR è. 372/1990 O PRIESTUPKOCH
               
                Poè.priest.     47-48       49            50            22              VZN     OSTATNÉ  SPOLU
 
               Zistených       95              16           3             107             444         34             699
                
               Oznám.          381           92           25             43              140          25              706
               Uložených      0               5             35             6                23             0               69

               Odlož.             0               5             1               1                  1             0              8

                Odovzd.         0              1                 8             1                 1             0            11

                Ozn.org.        0                5             7                  0                0            0           12          
              
                Prejednan.     52              4              78              258           326          19          737
                Pokuta-sk     22400       1 200        38 600      71 000    53 000    4800          61 600     
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                       Poèasie v roku 2008

Nový rok 2008 zaèínal préjemným ustáleným poèasím,s noènými teplotami do -5°C a dennými od 0 
°C až do - 3°C.Zmena nastala zaèiatkom druhej dekády januára,jedy sa oteplilo.20.januára bola noèná 
eplota 6°C a denná až 12°C.Teplé poèasie trvalo do 9.februára,kdey sa mierne ochladilo.Záver februára 
bol ve¾mi teplý,denné teploty dosiahli 11°C až 16°C.Prvé marcové dni boli teplé,sprevádzané búrkami a 
silným vetrom a výchricami.Premenlivé poèasie pretrvávalo poèas celého marca.Denné teploty kolísali od 
5°C do 10°C,19.a 20.marca snežilo.

V apríli až v máji bolo pekné, príjemné poèasie,až na posledný májový týždeò,kedy boli 
zaznamenané extrémne teploty a sucho.28.mája namerali v Hurbanove 32,4°C (najviac od roku 1901).V 
noci z 28.na 29.mája bola na Západnom Slovensku nameraná teplota 20,2°C na východe a v 
Medzilaborciach 1,1°C(!).

Vysoké teploty zmiernili júnové zrážky v dòoch 5.,7.,8. A 12.júna.Posledné,opä� horúce,júnové dni 
s teplotami od 28°C do 32°C sprevádzali búrky a dažde,ktoré pokraèovali aj poèas júla.August bol teplý až 
horúci.K ochladeniu došlo až od 8.septembra.15.septembra padal sneh.Príjemné ochladenie s dobrým 
poèasím pretrvávalo až do 17.novembra.18 novembra bol v noci prvý jesenný mráz pri teplote -4°C,ktorý 
priniesol vietor,chlad a dážï.23.novembra bol celodenný mráz -1°C až -2°C.Decembrové teploty sa 
udržiavali mierne nad 0°C,až od 24.decembra klesli na -2°C až -8°C.
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Tabu¾ka priemerných teplôt ovzdušia-rok 2008 -Ša¾a

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

Tepl.°C    1,5       3,2       5,5      10,3       15,6   20,1     20,0      23,3     14,2     11,9     6,9       2,7       11,3
   

Vplyv poèasia na úrodu v Ro¾níckom družstve Ša¾a

Ro¾nícke družstvo hospodári na 3024 ha pôdy
-Výmera pôdy obsiatej obilninami 1450 ha 
     -Z toho:pšenica 790 ha; výnos: 6ton/ha

     : jaèmeò jarný 520 ha
                :Jaèmeò ozimný            140 ha  výnos : 5 ton/ha

V celoskolevenskom meradle išlo o dobrú úrodu,priemernej kvality.Družstvo zaèalo žatvu 25.júna a 
ukonèilo v prvých augustových dòoch.Vzh¾adom na poèasie a po¾ahnuté obilie to bola jedna z najdlhších 
a najnároènejších žatiev.Abnormálne zrážky poèas 38 dní žatvy,kedy poèas dvanástich zrážkových 
intervalov napršalo 141 mm zrážok síce prekážalo v zbere obilia,ale boli prospešné na plodiny,ako je 
kukurica,slneènica a sója,ktoré priniesli dobrú úrodu.

Šalianski po¾nohospodári sa výborne prezentovali aj na výstave Agrokomplex v Nitre,kde 
vystavovali dve vysokotelné jalovice z farmy Dlhá nad Váhom a prasnicu z farmy Krá¾ová nad 
Váhom.Prasnica získala ocenenie za druhé miesto.Ocenenie-diplom odovzdal minister pôdohospodárstva 
Ing.Stanislav Becík predsedovi šalianskeho ro¾níckeho družstva.Ing.Július Miškoviè za ocenenie 
poïakoval.   
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Školstvo 2008
 Najvýznamnejšou udalos�ou v oblasti školstva v roku 2008 bolo prijatie nového školského zákona v 
máji ´08.Zákon vstúpil do platnosti 1.septembra 2008 a urèil rozsah a smer školskej reformy.Vzdelávací 
program sa pod¾a zákona mení na štátny a školský.Štátny vzdelávací program je daný priamo 
Ministerstvom školstva SR a tvorí 70% uèiva.Zvyšných 30% tvorí školský vzdelávací program,ktorý si 
pripravujú samotné školy.Pod¾a nového zákona sa znížil poèet žiakov v triedach,v 1.roèníku ZŠ na 22 
žiakov,v 2.-4.roèníku do 25 a v 5.-9.roèníku do 28 žiakov.Zaviedlo sa povinné vyuèovanie cudzieho jazyka 
od tretieho roèníka ZŠ a druhého cudzieho jazyka od 6.roèníka ZŠ.

Cie¾om nového zákona je zvýšenie kvality vzdelávania a výchove mládeže.
V rámci mesta sa vzh¾adom na úbytok žiakov pripravovala nová optimalizácia škôl.Poèítalo sa so 

zrušením jednej základnej školy a tým aj s usporou finanèných prostriedkov.Optimalizácia pod¾a 
predloženej koncepcie nebola v mestskom zastupite¾stve odúhlasená.

Zápis detí do prvého roèníka základných škôl sa v Šali uskutoènil v dòoch 15.-17. Januára 
2008.Rodièia si mohli zapísa� die�a do jednej z piatich škôl s vyuèovacím jazykom slovenským a jednej s 
vyuèovacím jazykom maïarským.Profilácia škôl: ZŠ Krátka-jazyky,nadané deti;ZŠ Pionierska-jazyky;ZŠ 
J.Murgaša a ZŠ s VJM-prírodovedné predmety;ZŠ Hollého-šport;ZŠ Bernolákova-šport,jazyky,IKT;
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Udelenie èestného názvu základným školám
Poslanci Mestského zastupite¾stva v Šali odsúhlasili,aby bol v roku 2008 Ministerstvu školstva SR 

predložený návrh na zapožièanie èestného názvu:
Základná škola Jozefa Cígera Hronského

Pre Základnú školu na Krátkej ulici v Šali
A

Základná škola ¼udovíta Štúra
Pre Základnú školi na Pionierskej ulici v Šali

Ministerstvo školstva SR predložené návrhy na významné ocenenie škôl schválilo a dòa 13.marca 
2008,na slávnostnom akte konanom na Mestskom úrade v Šali,zástupkyòa MŠ SR PhDr.Lýdia Benèová 
odovzdala riadite¾kw ZŠ Krátka,Mgr.Jarmile Husárikovej certifikát o zapožièaní èestného názvu pod¾a 
návrhu.

Podobne,na základe súhlasu MŠ SR bol dòa 21.novembra 2008 na slávnostnom akte zástupkyòou 
MŠ SR PhDr.Libušou Kluèkovou odovzdaný riadite¾ke ZŠ Pionierska Mgr.Lýdii Murárikovej certifikát o 
zapožièaní èestného názvu pod¾a návrhu.Èestný názov školy je súèasne aj ocenením 45 roènej výchovno-
vzdelávacej práce bývalých aj súèasných pedagógov.Primátor mesta MUDr.Martin Alfoldi zablahoželal 
riadite¾ke k èestnému názvu a odovzdal jej Ïakovný list za dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní 
mladej generácie.

Na budovách ocenených škôl boli slávnostne odhalené pamätné tabule.  
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         ŠKOLA                           POÈET ŽIAKOV K 15.9.2007 A K  30.6.2008     
         SÍDLO                                            ŽIAKOV  K       INTEGROV.    NADANÉ        ŠK.KLUB            

                                         TRIED            15.9.    30.6.                                                  TR.  15.9.30.6.

        ZŠ BERNOLÁK.      13                    301       303        1                       0                 2     54     54

        ZŠ HOLLÉHO          21                    426     418         15                      0                 3     90    90

        ZŠ MURGAŠA           
                                          25                  550      555          6                      0                 6      180 171

        ZŠ KRÁTKA              24                  488     480         1                      134                6    161  155

         ZŠ PIONIERSKA       19                400      402         3                        0                 4     120  120

        ZŠ VJ MAÏAR.         11                    196    197           4                      0                2      47   47

  
         SPOLU                    113                  2361   2355        30                    134            23    652  637       
                               

 
                                                      MATERSKÉ ŠKOLY- ROK 2008
                                               TRIED           DETÍ                PED.ZAM.    InÍ ZAM.          ŠJ     
        MŠ BUDOVATE¼SKÁ        3                    71                      7                  5                   3
        MŠ DRUŽSTEVNÁ            5                  112                    12                  8                   4
        MŠ HOLLÉHO                   6                  147                    14                  8                   4
        MŠ NEŠPOROVA              3                    66                      8                  5                   3
        MŠ OKRUŽNÁ                   4       102                    10                  5                   3
        MŠ 8.MÁJA                        4                    96                    10                  7                   4
        MŠ ŠAFÁRIKA                   3                    73                      7                  6                   3
        MŠ VJ MAÏARSKÝ           1                    13                      2                  0                    0

         SPOLU                            29                  680                   70                 44                  24   
                                         

                                                    STREDNÉ ŠKOLY
                                             TRIED            ŽIAKOV          PED.ZAM.       InÍ ZAM.         ŠJ
        GYMNÁZIUM 4 RoÈ.       8                     248
                               8 RoÈ.       8                     240                    43                15                  6
        SPOJ.ŠKOLA SpŠ
                              SPŠCH
                              SOUCH  
        SOU PO¼NOHOSP.          
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  VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY ZÁKLADNÝCH ŠKôL-ŠK.R. 2007-2008

      ORGANIÁCIA                      PROSPECH
                                                             POÈET /% 
     ZŠ    TRIED     ŽIAKOV     PROSP.       %   NEPROSP.    %  NEKLASIF.   %
     6         113          2355         2317          98,4   34              1,44    4             0,17                                                  
                                                                     SPRÁVANIE
                                                        
                                                      DOCHÁDZKA- HODÍN/PRIEMER 
                                              OSPRAVEDL.             NEOSPRAVED. 
                                                193 644          82,23  5664                    2,41    
                                                               MONITOR 9 2008 332 ŽIAKOV 9.ROÈ.
                                              SLOV.JAZYK        MATEMATIKA     MAÏ.J.ZŠ VJM  
                                              ÚSP.SR  ZŠ        ÚSP.SR   ZŠ        ÚSP.SR  ZŠ
                                               58,10%  70,20    56,30%   50,20         
                              
                                                        ROZMIESTNENIE ŽIAKOV
                                              9.ROÈ 6.-8.r.   GYM    SoŠ     SOU    OU       InÉ
                                               332      40         74        176     55         27        26    
                                               
                                                 OLYMPIÁDY                     ŠPORTOVÉ SÚ�AŽE 
                                                OKRES          KRAJ          OKRES        KRAJ   

                                                    332               26              262                24 
                                                 
                                                              ODBORNOS� VYUÈ. V %
                                                1.STUPEÒ                          2.STUPEÒ
 
                                              ODBORNÉ    NEODB.       ODBORNÉ  NEODB.

                                                   97,78          2,22                79,60           20,40     
    ŠkoLSKÝ ROK 2008/2009 POÈET ŽIAKOV A ZAMEST.                K 15.9.´08

    ORG.      PoÈ .     TRIED   ŽIAKOV ŠK.KLUB PED.ZAM NEP.Z.     Z TOHO ŠJ

     ZŠ           6             109        2157          27        174           74             32
     MŠ          8               29         680            -           70           44              24

     ZuŠ        1               33        2715         -            25             4               -

     CvÈ         1             157        2394          -        8+92 ext.   5               -                            
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Zíujmová èinnos� v základných školách
Poèet záujmových útvarov 129
Poèet zapojených žiakov           2454
Vydaných vzdelávacích preukazov                    2360
                  Z toho prijatých do škôl                    2120 (89,83 %)
Najväèší záujem je o prácu v športových krúžkoch,krúžkoch výpoètovej techniky a jazykových 

krúžkoch.
Zapojenos� škôl do medzinárodných projektov
Pracovná skupina uèite¾ov ZŠ Bernolákova v Šali,zapojná do projektu SOCRATES,sa v januári 

2008 zúèastnila na štvrtom projektovom stretnutí partnerských škôl zo siedmich európskych miest v 
Lisabone.Stretnutie sa nieslo v duchu európskej spolupráce na budovaní multikultúrnych 
vz�hov.Spolupráca sa realizuje od roku 2006 a vyvrcholí v závere školského roku 2008/2009 v Šali.

Stredné odborné uèilište po¾nohospodárske v Šali je zapojené do projektu Leonardo da Vinci.V 
tohtoroènom projekte bola naplánovaná spolupráca s Nórskym krá¾ovstvom,poznávanie života študentov 
zameraných na chov koní v Nórsku,ako aj oboznámenie sa so životom a tradíciami obyvate¾ov tejto 
severskej krajiny vo všeobecnosti.
 Spoluprácu ôsmich škôl zo siedmich štátov Európy,ktoré spolupracujú na projekte Comenius Play 
fair koordinuje Mgr.Drahoslava Tóthová zo Spojenej školy,Nivy 2 v Šali.Mottom projektu je hra� férovo a 
to nie len v športe,ale aj v živote,presadzova� porozumenie a vzájomnú toleranciu.Delegácie škôl 
navštívili naše mesto v máji 2008.  
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Deò uèite¾ov
Osobnos� a vzdelanie ¾udského jedinca neformujú len rodièia ale predovšetkým škola a 

uèitelia.Malým zados�uèinením za ich záslužnú,zodpovednú a nároènú prácu je verejné ocenenie,ktoré 
pri príležitosti Deò uèite¾ov každoroène realizuje Spoloèný školský úrad v Šali.Ïakovný list a pamätnú 
medailu si 2.apríla 2008 v Kongresovej sále MsÚ v Šali prevzalo 13 uèite¾ov zo základných škôl,7 
uèiteliek z materských škôl,1 uèite¾ka zo špeciálnej ZŠ,1uèite¾ka zo ZUŠ,1 zamsetnankyòa z CVÈ,5 
uèite¾ov zo stredných škôl v Šali.Spolu s uèite¾mi zo šalianskych škôl si ocenenia prevzalo aj 19 uèite¾ov 
z obcí okresu Ša¾a.

Oceneným zablahoželal primátor mesta,starostovia obcí,vedúci Spoloèného školského úradu v 
Šali,vedúca Odboru školstva VÚC Nitra,predstavitelia Krajského školského úradu v Nitre a predseda 
obvodného úradu v Šali.

Krajský školský úrad v Nitre ocenil Mgr. Valériu Súdorovú zo ZuŠ v Šali a Mgr. Veroniku 
Szetyinskú zo ZŠ s VaVJM P.Pázmanya Ša¾a.

Európsky vodièák-krok k vedomostnej spoloènosti
Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu,realizovaný spoloènos�ou CIT 

s.r.o.,Bratislava v spolupráci s mestom Ša¾a a ZŠ Hollého v Šali je zameraný na vyškolenie 200 uèite¾ov 
a 100 zamestnancov mestského úradu v práci s poèítaèovou technikou.

Realizácia projektu: marec 2007 až október 2008.
Školenie ukonèilo 303 záujemcov;Certifikát ECDL získalo 200 úèastníkov.  
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Cenrum vo¾ného èasu Tip-Top- 40 roèné

Mimoškolské zariadenie Dom detí a mládeže v Šali bolo otvorené 1.júna 1968.Poèas svojej 
histórie zmenilo názov na Dom pionierov a mládeže a v súèasnosti na Centrum vo¾ného èasu Tip-
Top.Nezmenilo však svoje poslanie.Slúžilo vždy de�om a mládežu organizovaním kultúrnych a 
špostových podujatí,zriaïovaním a zabezpeèovaním èinnosti krúžkov,ktoré mohli navštevova� žiaci a 
študenti škôl mesta a okolitých obcí.Vo funkcii riadite¾ov inštitúcie pôsobili Ivan Baniè,potom ¼udovít 



 Gábor,Mária Kuèelátová a v súèasnosti Ing. Michal Malárik.
Zariadenie zaèalo svoju èinnos� v skromných podmienkach bytového domu.V troch miestnostiach 

sa organizovala èinnos� 8.krúžkov pre 120 detí a trocj zamestnancov. Úpravou priestorov a prístavbou 
nových priestorov sa zlepsili podmienky pre prácu.K športovým 
krúžkom,divadelnému,filatelistickému,streleckému a rádioamatérskemu,pribudli krúžky: 
šachový,fotografický,modelársky,archeologický a výpoètovej techniky.V 90. Rokoch,pribudli jazykové 
krúžky.Dnes v CvÈ Tip-Top pracuje 157 krúžkov,2394 detí,8 interných a 92 externých zamestnancov.

Najvýraznejšie úspechy dosahujú šachisti,krúžky výpoètovej techniky,ako aj archeologický 
krúžok,ktorý má svoju stálu expozíciu zloženú z exponátov objavených v meste a blízkom okolí.Dvetisíc 
kusov exponátov je výsledok 30 roènej zberate¾skej práce èlenov krúžku,ktorý vedie Ján Kormoši.

Vïaka dobrej riadiacej a organizátorskej práci vedenia CvÈ a podpore zo strany 
zriaïovate¾a,MsÚ v Šali,je jeho úspešná èinnos� zabezpeèená.

Kultúrno-spoloèenská èinnos�
Mesto Ša¾a sa právom volá ,,Mesto kultúry.” Veï poèas celého roka sa tradiène poriadajú 

kultúrne akcie rôznych žánrov,ktoré svojou úrovòou znesú vysoké kritérium.Šaliansky divák je nároèným 
divákom a preto zodpovední pracovníci ïalších inštitúcií zabezpeèujú akcie,ktoré prinášajú obèanom 
pouèenie,rados� a potešenie.

Koncerty
Trojkrá¾ové koncerty sa konali v kostole sv.Margity v šali a v kostole sv. Panny Márie Pomocnice 

kres�anov v šali-Veèi v dòoch 5.a6.januára 2008.O krásny duchovný a kultúrny zážitok návštevníkov sa 
postarala v Šali spievajúca formácia bratislavkých umelcov a´capella Fragile a vo Veèi cirkevný zbor 
Caecilia chorus Ša¾a.

V írskom rytme sa niesla 23.februára 2008 domom kultúry pôsobivá show taneèno-hudobnej 
skupiny Merlin zo Sniny.Zvuk gájd,píš�a¾,husiel a ïalších nástrojov vyludzoval tóny keltskej hudby a 
spolu s írskymi tancami rezveselil vïaèných divákov.

Kona� dobro-je dobré...bolo motto XiV.benefièného koncertu sopránistky Lívie Ághovej a jej 
umeleckých hostí,ktorý 4.apríla 2008 zorganizovalo Obèianske združenie pre zdravie ,,Pro 
Vita.”Vý�ažok z koncertu bol venovaný de�om v detských domovoch.

Koncert bol spojený s aukciou obrazov Oldricha Majdu a vý�ažok z aukcie bol venovaný na 
dobroèinné ciele. 

923

Cigánski diabli potešili svojim unikátnym koncerto divákov zo Šale a okolia 18.apríla 2008 v 
Dome kultúry v Šali.

Medzinárodný hudobný a filmový festival Mediawave 2008 sa konal v Šali 2.a 3. Mája 
2008.Poèas festivalu odzneli koncerty domácich a zahranièných kapiel,premietli sa filmy,hrali sa 
divadelné hry a poriadali sa výstavy fotografického umenia.

Letné koncerty pripravilo  Mestské kultúrne stredisko Šala v rámci akcie ,,Kultúrne leto 
2008”.Milovníci hudby si na šalianskom námestí mohli striedavo v sobotný, alebo nede¾ný podveèer 
vypoèu� kvvalitnú súèasnú alebo ¾udovú hudbu.Koncerty sa konali od 6.júla do 23. Augusta 2008.Svoje 
umenie prezentovali skupiny a kapely Audiokatarzia,Kids off tje Jilm,Z èasu na èas,Capre zo 
Šaly;Drienka,Duslanka a Šintavanka. Rozlúèka s letom sa konala 31.augusta 2008 v priestoroch 
amfiteátra trojkoncertom skupín Coma,Chikilikitua,Smola a hrušky.

Kultursalone vo Viedni sa uskutoènil v polovici októbra 2008.V rámci tohto,už sedemnásteho 
kultúrneho podujatia dostal príležitos� prezentova� svoje spevácke umenie tenorista Juraj 
Hollý,ša¾an,jeden zo žiakov Henriety Záležákovej,v súèasnosti poslucháè VŠMU v Bratislave.Pozvanie 
obdržal prostredníctvom kancelárie mesta Viedeò v Bratislave.Viedenským milovníkom opernej hudby 
zaspieval árie z Mozartovej opery Bastien....a z Donizettiho opery Nápoj lásky.

Vianoèný benefièný koncert sa konal 26.decembra 2008 v kostole sv.Margity v podaní zboru 
Caecilia chorus. 
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Najkrajší dar je pieseò
 V šalianskej športovej hale sa 6.júna 2008 uskutoènil 13.roèník najväèšieho letného 

galaprogramu pre deti k ich svitku -MDD.
Organizátirim podujatia bola umelecná agentúra AMADE-PoP,producentka Edita 
Kme�ová,spoluorganizátorom ,mesto Ša¾a.Primátor mesta Martin Alfoldi spolu s podpredsedom vlády 
SR Dušanom Èaplovièom prevzali nad podujatím záštitu.

Program moderoval detský kra¾ MAJSTER ,,N” a Petra Juricová.Úèinkovlai umelci Júlia a  Peter 
Heèkovci,Pavol Hamel,skupina Metalinda,mladí speváci Peter Šrámek zo Šale,Martin Konrád z Nededu 
a ïalší mladí speváci a taneèníci.Galaprogram ,,Najkrajší dar je pieseò  2008” potešil mladú generáciu a 
deti.

Colourfest
V dòoch 7.-8. Novembra 2008 sa v šalianskom Dome kultúry uskutoènil 6.roèník 

Colourfestu.festivalu etno a woeldmusic.
Hlavnou myšlienkou Colourfestu je,aby mali ¾udia možnos� spozna� aj iné národy a národnosti, 

ich kultúrne základy a myšlienky.Tieto etniká sa prezentujú cez ich hudbu,tanec,filmy a fotografie z ich 
života.Na tomto roèníku dominovala salsa-kubánska hudba a tanec,stredoeurópska dynamická hudba-
klezmer,brazílska hudba v podaní 15 bubeníkov a taneèníkov Batuca Campana,írska hudba v podaní 
maïarskej skupiny Firkin,rómska a africká hudba.Vystúpila aj šalianska skupina Capre zo Šaly.  
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Súèas�ou festivalu bola aj èajovòa,kde bolo možné ochutna� arabské,talianske,thajské a iné jedlá.
Vízia,sen,predstava festivalu do budúcnosti-aby to bol stabilný festival,rozšírený o úèas� hostí z 

ïalekých krajín.

Európsky deò židovskej kultúry
Na území nášho mesta žila v minulosti poèetná židovská komunita.Na jej lepšie poznanie sa 

konajú Dni židovskej kultúry.V roku 2008 sa Ša¾a zaradila k mestám,ktoré organizovali podujatia v rámci 
Európského dòa.Ústrednou témou už deviateho roèníka bola židovská hudba.Organizátori,Mesto Ša¾a a 
MsKS pozvali hudobnú skupinu Pressburger Klezmer Band,produkujúcu hudbu východoeurópskych 
Židov a budapeštiansku kapelu Di Kapelye,hrajúcu tradièný jidiš klezmer.Koncert sa uskutoènil 
5.septembra,na nádvorí kaštie¾a a mal mimoriadny úspech.

Dni èeskej kultúry
Mestské kultúúrne stredisko v šali pripravilo na 24.-27. Októbra 2008 Dni èeskej 

kultúry.Šalianskym divákom sa predstavilo Divadelní studio GAGA s netradiène vtipným stvárnením 
príbehov Dona Quijota a jeho verného sluhu Sancha.

Legendy èeského bigbítu Michal Prokop a Framus 5 nezostali dlžní povesti a svojim úžasným 
vystúpením vytvorili v Šali nezabudnute¾nú atmosféru a získali obdiv publika.   
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Výstavy
Umelecký fotograf Ugor Boháèa jeho kalendáre
V roku 2000 šalliansky fotografický umelec nadviazal na krásne tematické kalendáre z 

predchádzajúcich rokov.
V autorskej kategórii,porota Slovenského syndikátu novinárov a štátnej vedeckej knižnice v 

Banskej bystrici vyhodnotila ako ví�azný Boháèov kalendár ,,Poklady pivníc.”
Nástenný kalendár ,,Pramene mesta Ša¾a” predstihol všetky kalendáre miest Slovenska.
Vyhodnotenie sú�aže a sprievodná výstava sa uskutoènila 12.marca 2008 v Štátnej vedeckej 

knižnici v Banskej Bystrici.Igor Boháè vytvoril už trinás� kalendárov,pä� z nich získalo najvyššie 
ocenenie.



Siluety obetí komunizmu v Èíne-Pravdivos�,súcit,znášanlivos�
Medzinárodná výstava obrazov sa konala v MsKS v Šali v dòoch 9.-30.apríla 2008.Je to zbierka 

olejových a postelových obrazov zobrazujúca triumf ¾udských hodnôt nad nezmyselným 
prenasledovaním z poh¾adu èínskych umelcov.

Objektív Františka Kollára 2008-Prvý roèník fotosú�aže
Výstava najlepších fotografií sú�aže sa uskutoènila poèas Šalianskych slávností 20.-21. Júna 

2008 v parku pri kostole sv.Margity.
Organizátormi fotosú�aže boli: Mesto Ša¾a,Fotoklub a Fotocentrum Ša¾a.Do sú�aže sa zapojilo 80 

amatérskych fotografov s viac ako 400 fotografiami z ktorých porota ocenila 80 najlepších.  
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Divadlá
Šalianske Divaldo ŠOK
Šalianski divadelníci naštudovali a 29. A 30. Marca 2008 uviedli premiéru hry Maxima E.Matkina 

Polnoèný denník.Hra je parafrázou súèasného života s tragikomickými postavami.Po úspešnej premiére 
nasledovali rovnako úspešné reprízy.

Detský javiskový sen
V dòoch 3. A 4. Apríla 2008 sa uskutoènila v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali krajská 

prehliadka detskej dramatickej tvorivosti scénických miniatúr a divalda dospelých hrajúcich pre 
deti,Detský javiskový sen.Prvý deò prehliadky sa predstavilo šes� detských devadelných súborov,druhý 
deò patril scénickým miniatúram a divadlu dospelých.Prvé miesto a nomináciu na celoštátnu prehliadku 
detskej dramatickej tvorby Zlatá priadka Ša¾a 2008, obdržal DDS Modré Traky Vráble s predstavením 
Zlatá priadka.

V kategórii dospelých zaujal súbor Materinky Ša¾a s predstavením Strašiaci.Hru  o strašiakoch 
uviedli na celoštátnej prehliadke Divadlo a deti-Rimavská Sobota 2008.

Zlatá priadka Ša¾a 2008
V dòoch 26.-29. Mája 2008 sa v Šali konal 37.roèník celoslovenskej prehliadky detskej 

dramatickej tvorivosti Zlatá priadka Ša¾a 2008.Poèas prehliadky sa predstavilo osem detských 
divadelných súborov a sedem scénických miniatúr.
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Cenu Mestského kultúrneho strediska Ša¾a získla DDS Prvosienska zo Zákamenného za 
inscenáciui hry Ostrov.Je to príbej o de�och ,ktoré sa po havárií lietadla ocitnú na opustenom ostrove a 
rozohrajú svoju hru o život.

V kategórií scénických miniatúr získal prvé miesto Divadelný súbor Eugen z Bratislavy,za 
miniatúru O èervenej èiapoèke.

Šaliansky Ma�ko
Jubilejný 15.roèník Šalianskeho Ma�ka sa uskutoènil 29.februára 2008 v kongresovej sále 

Mestského úradu v Šali.Šaliansky Ma�ko Jozefa Cígera Hronského,je celoslovenská sú�až založená 
matièiarmi MUDr. Svetozárom Hikkelom a Mgr.Cecíliou Švoòavovou,ktorá stále žije vïaka nádherným 
slovenským povestiam,detským recitátorom,uèite¾om,milovníkom slovenskej literatúry a obetavým 
organizátorom.Poèas uplynulých rokov s organizátormi sú�aže spolupracovali osobnosti,ako Ida 
Rapaèová,Juraj Sarvaš,Jozef Šimonoviè,Július Pántik,Eva Kristínová,Ladislav Chudík,Jáan 
Króner,Maroš Kramár-všetko poprední herci,ïalej ,uèitelia slovenského jazyka z celého Slovenska,ktorí 
zasadali aj do lavíc pre poradcov.

Na tohtoroènom jubilejnom finále sú�aže sa stretlo 24 najlepších recitátorov,ktorí vzišli z 
celkového poètu 11 622 zúèastnených žiakov základných škôl na Slovensku.

Vynikajúca,každoroène sa zlepšujúca úroveò prednesu a jazykovej stránky potešila 
usporiadate¾ov aj porotu v ktorej ani v tomto roèníku
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Necýbali významné herecké osobnosti Michal Doèolomanský a Juraj Sarvaš.
Po vyhodnotení sú�aže udelila porota:
V I.  Kategórii-2.-3.roèník ZŠ 1.miesto Jaroslave Zalèíkovej z Palárikova
V II.kategórii- 4.-5. Roèník ZŠ 1.miesto Emílii Krebáèovej z P.Bystrice
V III. Kategórii-6.-7. Roèník ZŠ 1.miesto Gregorovi Petrikovièovi z B.Štiavnice
Zakladatelia sú�aže odovzdali ocenenia tým,ktorí Ma�kovi pomáhali poèas upynulých 15 rokov.A 

tak z rúk MUDr. Svetozára Hikkela si prevzali cenu : Matica slovenská a jej predseda Jozef 
Markuš,èasopis Slnieèko,rodina spisovate¾ky Márie Ïuríèkovej ,Antona Habovštiaka,vydávate¾ Slova 
Ša¾anov Milan A¾akša a ïalšie osobnosti a inštitúcie.Pri príležitosti 15.výroèia sú�aže Šaliansky Ma�ko 
J.C.Hronského bola na Námestí sv.Trojice pri lipke,ktorá je symbolom 1005.výroèia prvej písomnej 
zmienky o Šali,15.výroèia prijatia Ústavy SR a 15.výroèia Šalianskeho Ma�ka odhalená pamätná tabu¾a 
pripomínajúca uvedené výroèia.Pamätnú tabu¾u odhalil primátor mesta MUDr.Martin Alfõldi spolu s 
predsedom Matice slovenskej v Šali MUDr.Svetozárom Hikkelom.

 
Rôzne spoloèensko-kultúrne akcie 2008  

11.januára - otvorili plesovú sezónu ´08 XVI. Reprezentaèným plesom mesta Ša¾a.Ples otvoril 
                               Primátor mesta pribítaním hostí.

25.februára- zaèal v MsKS Týždeò detskej radosti.
17.marca-organizovali v KS Veèierka a SD Veèa ,,Tvorivé dielne” zamerané na ve¾konoèné 

výrobky,kraslice a pod.
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31. Marca - sa konal pietnýakt pri pamätníku na Hlavnej ulici za obete II.svetovej vojny 
A poèas oslobodzovania mesta 31.3.1945

16.mája - taèali ,,Veèianske slávnosti” koncertom dychovej hudby a pokraèovali vystúpením 
popredných hudobných skupín.Nasledujúci deò bol urèený de�om,hrám,sú�ažiacim a koncertom pre 
deti a mládež.Veèa si pripomínala 895.výroèie prvej písomnej zmienky.Rovnaké-výroèie prvej písomnej 
zmienky v Zoborskej listine z roku 1113 ako Veèa,si pripomína aj osada Hetmín,ktorá je súèas�ou 
mesta Ša¾a.

            20.júna- bol otvorený 7.roèník Šalianskych slávností a Jarmoku tradiènch remesiel.Primátor 
mesta v  rámci slávnostného otvorenia podujatia pozdravil návštevníkov a privítal hostí,osobitne 
hostí družobných miest.Vystúpenia spevákov,hudobníkov,taneèných skupín pokraèovali aj poèas 
nasledujúceho sobotòajšieho dòa a vyústilo do ¾udovej zábavy.

V jarmoèných stánkoch si návštevníci mohli pochutna� na špecialitách,zakúpi� darèeky,veci 
osobnej potreby,potreby pre domácnos�,alebo obdivova� šikovné ruky remeselníkov,majstrov a ich 
výrobky a diela.

29.augusta - sa pri pamätníku na Dolnej ulici konalo spomienkové stretnutie spojené s pietným 
aktom kladenia vencov z príležitosti 64.výroèia Slovenského národného povstania proti nemeckým 
okupantom.Na poèes� povstania ,vo veèerných hodinách,obèania zapálili symbolickú povtaleckú vatru.
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6.decembra - zaèalioslavy príchodu sv.Mikuláša mikulášskou diskotékou,tvorivými 
dielòami,rozprávkami,divadielkom pre deti a vyvrcholilo putovaním Mikuláša mestom,po materských 
školách a školách;

9.decembra- zaèala prípravou na najkrajšie sviatky roka - Vianoce a to:
-Vianoènou výstavou perníkov a ozdôb;
-Vianoènými akadémiami na školách a v DK;
-Úèas�ou na ,,Živom betleheme” Bertrama Betáka a to priamo na farme 

Humanita, alebo priamo v školách;
-Prijatím Betlehemského svetla 21.12.,ktoré roznášali èlenovia Slovenského 

skautingu po prevzatí od rakúskych skautov;
12.decembra- tásupca primátora Ing.Jozef Meèiar otvoril na Námestí Svätej Trojice druhý 

roèník Vianoèných trhov..Pekné stánky zaplnené ozdobami ,darèekovými predmetmi a rôznymi 
dobrotami,prilákali obyvate¾ov a návštevníkov mesta;

24.decembra- štedrým dòom,zaèali sviatky všetkých kres�anov Vianoce,sviatky narodenia 
Božieho syna Ježiša Krista.Poèas slávnostnej vianoènej liturgie boli naše chrámy zaplnené 
veriacimi,ktorí prišli ïakova�,prosi� a klaòa� sa narodenému spasite¾ovi;
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Mestská knižnica
Šaliansky knižnica patrí medzi významné kultúrno-spoloèenské inštitúcie mesta.Disponuje 

bohhatým knižným fondom,ktorý slúži de�om,mládeži a dospelým nie len pre zábavu a potešenie,ale 
aj k odbornému vzdelávaniu vo všetkýcj profesiách.Vedenie knižnice a zamestnanci si vytyèujú ïalšie 
ciele,ltoré zahrnuli do Koncepcie rozvoja knižnice v rokoch 2008-2013.Podstatou je vytvori� z knižnice 
ešte modernejšiu inštitúciu poskytujúcu verejnost komplexné knižno-informaèné služby.Už v roku 2008 
vytvorili samostatnú web stránku a zakúpili knižno-informaèný systém (KIS) ,ktorý poskytuje on-line 
vyh¾adanie v knižnom fonde a rezerváciu kníh.Koncepciu rozvoja schválilo mestské zastupite¾stvo a 
odsúhlasilo aj návrh na zmenu názvu Mestskej knižnice Ša¾a na

Mestská knižnica Jána Johanidesa Ša¾a

Marec 2008 v knižnici

V marci sa v knižnici uskutoènilo 30 podujatí.Boli to predovšetkým:
-Besedy o knihách J.C.Hronského, pri príležitosti premenovania ZŠ Krátka na ZŠ J.C. 

Hronského;
-Dni slovenskej ¾udovej rozprávky k 180.výroèiu narodenia P. Dobšinského;
-Hodiny informaènej výchovy žiakov ,študentov a predškolákov;
-Tvorivé dielne - ozdoby ,darèeky,ve¾konoèné vajíèka a iné.   
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Za Jánom Johanidesom
Dòa 11.júna sa na šalianskom cintoríne uskutoènila posledná rozlúèka so slovenským spisovate¾om

Jánom Johanidesom
Predstavite¾om generácie prozaikov nastupujúcej v 60.rokoch 20.storoèia.Debutoval v roku 1963 

zbierkou piatich noviel Súkromie.Od roku 1965 sa venoval slobodnému povolaniu.K jeho najznámejším 
dielam patria Nepriznané vrany,Balada o vkladnej knižke,Pochovávanie brata,Najsmutnejšia oravská 
balada,Slony v Mauthausene.Písal pre tlaè,rozhlas,televíziu rozhlasové hry i scenáre.Námety èerpal v 
rozhovoroch s bežnými ¾uïmi.

Spisovate¾ sa narodil 18.augusta 1934 v Dolnom Kubíne.Jeho život a tvorba je od roku 1972,kedy 
sa s manželkou O¾gou pres�ahoval do Šale ,úzko spätá s týmto mestom a blízkym okolím.

Zomrel v šalianskej nemocnici po zlyhaní srdca 5.júna 2008.
Èes� jeho pamiatke !

Na poèes� zosnulého spisovate¾a bol 26.júna 2008 v mestskom zastupite¾stve ohlásený návrh na 
pomenovanie Mestskej knižnice v Šali na

Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali
Dielo Jána Johanidesa vyšlo v mnohých krajinách sveta.
Vydal:21 prozaických diel,2 eseje,3rozhlasové hry,1 scenár;
Ocenenia: 1988-zaslúžilý umelec;2002-Cena Dominika Tatarku

       -Cena vydavate¾stva Slovenský spisovate¾
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Šport 2008

Prvá futbalová liga- muži- Slovan Duslo Ša¾a
Jarná èas� roèníka 2007-2008
Futbalisti zaèali zimnú prípravu 4. Januára 2008.Tréneri Martin Babinec a Ondrej Takács mali k 

dispozícii 23èlenný káder hráèov.Popri kondiènej príprave, futbalisti odohrali 11 prípravných 
zápasov.Cie¾om bolo zlepši� výkony hráèov,hernú stránku, v sú�aži úroveò zápasov a postavenie v tabu¾ke 
v porovnaní s jesennou èas�ou.Jarnú èas� sú�aže otvorili 1.marca 2008 v Prešove a ukonèili 31.mája 2008 
v Michalovciach.

Pred otvorením jarnej èasti sú�aže odstúpil z funkcie manažéra klubu Miroslav Lapár a na jeho 
miesto nastúpil Ladilslav Jaroš,ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 2002-2003.

Koneèná tabu¾ka roèníka 2007-2008
1.miesto Tatran Prešov 33 23 8 2 64:14 77bodov
2.-6.miesto :Podbrezová,Inter Bratislava,Luèenec,Rimavská Sobota,Prievidza
7.miesto Slova Duslo Ša¾a 33 11 8 14 41:46 41 bodov
8.-12.miesto: Košice B,Michalovce,Humenné,Trebišov,Stará ¼ubovòa

Do Corgoò ligy postúpil Tatran Prešov a prvú ligu opustili Slavoj Trebišov a Goral Stará ¼ubovòa.
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Jesenná èas� sú�aže-roèník 2008-2009
Po krátkej dovolenke hráèov a po absolvovaní prípravy do ktorej bolo zaradených osem 

prípravných zápasov ,bola 19.júla 2008 otvorená jesenná èas� I.futbalovej ligy roèníka 2008-2009.Sú�až 
sa hrá trojkolovo.V jesennej èasti,ktorá sa hrala do 29.novembra 2008 sa odohralo 18 kôl.

Tabu¾ka sú�aže po 18.kole:
1.-4.miesto Inter Bratislava,Rimavská Sobota,Trenèín,Podbrezová
5.miesto   Slovan Duslo Ša¾a 18 9 4 5 25:16 31 bodov
6.-12.Michalovce,Luèenec,Prievidza,Humenné,Ružomberok B,Košice B,Dunajská Streda   B

Mužstvá- Ružomberok B,Dunajská Streda B a Trenèín,ktorý zostúpil z Corgoò ligy su nováèikmi nového 
roèníka.

Slovenský pohár
Po ví�azstvách v prvých dvoch kolách sa naši futbalisti stretli 30.decembra 2008 s prvým 

mužstvom Ružomberka,koté si ví�azstvom 4:1 zabezpeèilo postup do ïalších bojov.

Piata fubalová liga Juh

Piatu futbalovú ligu Juh hrajú družstvá okresov Galanta,Dunajská Streda ,dve družstvá z okresu 
Ša¾a a jedno družstvo z okresu Nitra.Jedným zo 16 úèastníkov je družstvo  Ša¾a B-Veèa- rezerva 
družstva Ša¾a A.

V roèníku 2007-2008 Ša¾a B obsadila v tabu¾ke 11.miesto.
V roèníku 2008-2009 po 15.kole je na 14.mieste.
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Hádzaná-ženy- WHIL

Hádzanársky rok 2008 otvárali hádzanárky TJ Slovan Duslo Ša¾a už 4.januára 2008 prípravným 
zápasom.

Majtrovská sú�až WHIL pokraèovala od 12.januára do 12.apríla 2008.Koneèná tabu¾ka šiesteho 
roèníka èesko-slovenskej inter ligy WHIL:

1Slovan Duslo Ša¾a 22 18 2 2 665:485 38 bodov
2.-12.miesto Michalovce,Olomouc,ŠKP Bratislava,Trenèín,Slávia Praha,Veselí na 

Morave,Jindøichuv Hradec,Písek,Banská Bystrica,Zlín,Nitra-ktorá zostúpila do hádzanárskej ligy a v 
sú�aži WHIL hu vystriedala Slávia Partizánske

Semifinále play off o majstra Slovenskej republiky
1.zápas 19.apríla 2008 2.zápas 20.apríla 2008

Slovan Duslo Ša¾a-HK Štart Trenèín     28:18      33:25
3.zápas 26.apríla 2008 4.zápas 27.apríla 2008
   HK Trenèín-Slovan Duslo Ša¾a    17:21           nehralo sa
Do finále postúpil Slovan Duslo Ša¾a po sérii 3:0.
Z druhej dvojice : Michalovce a ŠKP Bratislava postúpila Bratislava po sérii 3:1.

Finále play off
Slovan Duslo Ša¾a-ŠKP Bratislava

1.zápas 3.mája 2008 2.zápas 4.mája 2008 3.zápas 10.mája 4.zápas 11.mája 2008
   29:11 21:24 p.p. 20:26 21:26

Koneèný stav série Ša¾a-Bratislava 1:3.
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ŠKP Bratislava získal titul Majster Slovenska prvýkrát.Ša¾a triumfovala v interlige a v boji o titul 
Majstra Slovenska obsadila druhé miesto.

Z historických záznamov sú�aže WHIL vyplývy,že poèas doterajších šiestich rokov sa v nej 
vystriedalo 20 družstiev z ktorých len šes� odohralo všetky roèníky a medzi ne patrí aj Slovan Duslo 
Ša¾a.Slovan odohral 132 majstovských stretnutí a stojí na èele historickej tabu¾ky.

1.Slovan Duslo Ša¾a 132 stretnutí ,skóre 3966:2853, 222 bodov
Prípravu na nový roèník WHIL 2008-2009 zaèali 14.júla 2008 sústredením v Bojniciach a 

prípravnými zápasmi v Maïarsku.
Dòa 16.augusta 2008 odohrali zápasy v rámci letného turnaja o Pohár generálneho riadite¾a a.s. 

Duslo Ša¾a.Ví�azom turnaja sa stali hádzanárky majstra ŠKP Bratislava pred hádzanárkami 
Dusla,Banskej Bystrice a Veselí na Morave.

Nový roèník medzinárodnej interligy WHIL otvorili 6.septembra 2008.
Po 10.kole bolo postavenie klubov v tabu¾ke nasledovné:

1.Iuventa Michalovce 10 8 0 2 278:226 16bodov
2.-4. ŠKP Bratislava,Veselí na Morave, Trenèín
5.Slovan Duslo Ša¾a 10 5 2 3 264:248 12bodov
6.-11.Olomouc,Slávia Praha,Jindøichuv Hradec,Zlín,Písek,Partizánske,Banská Bystrica sa 

zo sú�aže odhlásila.
Cie¾om výrazne omladeného kolektívu je:

-Zlepši� výkonnos� a súhru 
-Úèas� v play off sú�aže
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Pohár EHF
Prvé kolo pohára sa po dohode odohralo na ihrisku súpera z Faerských ostrovov v dòoch 13.a 

15. Septembra 2008.
Naše hádzanárky zví�azili v prvom stretnutí v pomere 28:20 a v druhom stretnutí Stjitnen 

Klaksvik prehral 27:23 .Šalianske hádzanárky si vybojovali postup do druhého kola sú�aže EHF.
Druhé kolo pohára sa hralo 5. A 12. Októbra 2008 a súperom Slovna Duslo Ša¾a bolo maïarské 

družstvo FTC Bank Budapest.
1.zápas FTC -Slovan 41:23
2.zápas Slovan-FTC 31:26

Do tretieho kola EHF postúpili hádzanárky FTC Bank Budapest.

Hádzaná muži-roèník 2008-2009
Po roènom pôsobení hádzanárov Rondis Ša¾a v II.lige mužov,došlo poèas leta k spojeniu Rondis 

s hádzanárskym B  mužstvom  Nových Zámkov a tak v roèníku 2008-2009 mužstvo hrá v I.lige mužskej 
hádzanej.

Prezident klubu:Roman Zubo;Tréneri:Ján Schiro,¼ubica Hlavatá;
Športový riadite¾: Marián Baculák;Vedúci: Štefan Miškoviè;
Lekárka: MUDr.Iveta Papová;Masér: Peter Lehocký;
Poèet hráèov: 11, dorast: 15 žiakov a 11 žiaèok;
HK Slovan Duslo Ša¾a- muži: Klub si ponechal miesto v II.hádzanárskej lige.Sponzorom klubu je 

firma BIG,ktorú zastupuje Miroslav Gera.
Prezident klubu :¼ubomír Vereš.
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Prvá futbalová liga-ženy
Futbalistky Šale aj v jarnej ,odvetnej èasti roèníka 2007-2008 potvrdili dobrú formu, a v súboji so 

Slovanom Bratislava 14.júna 2008 ví�ezstvom 3:1 rozhodli o svojom štvrtom titule.
Koneèná tabu¾ka:

1. Duslo Ša¾a 22 21 1 0 186:11 64 bodov
2.Slovan Bratislava 22 20 1 1 132:10 61 bodov
3.-12.Žilina,Trenèianske Teplice,Trnava,Nové 

Zámky,Humenné,Láb,Selce,Ružomberok,Rimavská Sobota,Ladies Team
Trénerka: Jana Goghová vedúci mužstva: František Meszároš
Prezident: Ing. Ivan Kováè manžér: Jozef Babóš,masér: R.Luníèek

Liga majstrov-UEFA
Ša¾a záskala-po dvoch rokoch-právo usporiada� piatu kvalifikaènú skupinu sú�aže UEFA 

Women´s Cup.
V dòoch 4.-9.septembra 2008 odohrali naše majsterky Slovenska s majsterkami Izraela,Walesu a 

islandu kvalifikaèné stretnutia
Ša¾a - FC Maccabu Holon (Izrael)   1:1
Ša¾a -Valur Raykjavik (Island) 2:6
Ša¾a-LFC City Cardif(Wales) 0:0

Po dvoch remízach,bez ví�aztva,naše majsterky skonèili na tre�om mieste za majsterkami Islandu 
a Izraela.

Trénerka Jana Goghová oèakávala lepšie umiestnenie,ale výrane omladený kolektív sa 
nedokázal presadi�.  
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Volejbal-muži-I.liga západ,roèník 2007-2008
Volejbalová liga pokraèovala v sú�aži od 5.januáara 2008 24.kolom.Po závereènom 36.kole 

sú�aže naši volejbalisti obsadili v tabu¾ke 4.miesto a tak s Martinom,Modrou a Remidonom Bratislava 
bojovali o koneèné umiestnenie.Aj toto umiestnenie zodpovedalo štvrtej prieèke v tabu¾ke.

Roèník 2008-2009-jesenná èas�
V jesennej èasti volejbalovej I.ligy sa odohralo 8 dvojzápaových kôl a po 15. Ví�azstvách obsadili 

Ša¾ania 1.miesto.

Hokej-II.liga,roèník 2007-2008-II.èas�
V sú�aži osem mužstiev.HK Ša¾a v tabu¾jw 7.miesto ,ktoré nesplnilo podmienku postupu do 

nadstavbovej èasti sú�aže ,keïže postupovalo prvých šes� družstiev - Púchov,Dubnica,HK 96 Nitra, 
Levice,Partizánske a Žiar nad Hronom.

Roèník 2008-2009 zaèali šalianski hokejisti hra� pod novým menom MHK Rondis Ša¾a,keÏ klub 
prijal ponuku na spoluprácu od spoloènosti Rondis,s.r.o.,Ša¾a.

Cie¾om spoloènosti je udrža� hokejový klub na úrovni iných klubov a zlepšova� podmienky 
športovcom a ich priaznivcom.

Do sú�aže sa prihlásilo 9 klubov,úvodné stretnutia sa hrali v septembri.Vzh¾adom na šalianske 
podmienky osem úvodných kôl sa hralo na štadiónoch súperov.Po 16.kole bol MHK Rondis s 10 bodmi 
na 8.mieste a do nadstavbovej èasti sa neprebojoval.   
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Strelecký klub Ša¾a-rok 2008
Úèas� a  výsledky šalianskych športových strelcov v sú�ažiach
Strelecká Extraliga a sú�až o Cenu primátora mesta Ša¾a sa uskutoènila 5.-6. Januára 2008 v Šali 

za úèasti 300 športovcov z 22 streleckých klubov Slovenska.
Výsledky šalianskych športovcov :1x (1.;2.;3.;7.;8. Miesto);5x6.miesto.
Prvé kolo krajskej streleckej ligy usporiadali 4.februára 2008 v ZŠ hollého v Šali za úèasti strelcov 

zo 6.klubov,kat. 14-16 rokov.Výsledky SK Ša¾a:2x(1.;2. Miesto);1x(5.;6)miesto.
Majsstrovstvá západoslovenského regiónu v stre¾be zo vzduchových zbraní sa konali 9.februára 

2008 v Šali.Úèas� 9 oddielov.
Výsledky: 1x (1.;2.,4.;5.;6.miesto).
Strelecké majstrovstvá kraja sa konali 16 marca 2008 v Šali za úèasti strelocov z 12 

mládežníckych oddielov.
Výsledky SK Ša¾a: 3x (1.;2.;3.miesto).
Národná liga mládeže a Majstrovstvá Trnavského kraja v stre¾be zo vzduchových zbraní sa konali 

6.apríla 2008 v Holíèi na Rákoni za úèasti 60 pretekárov z 10 klubov Slovenska.
Výsledky a umiestnenie SK Ša¾a: 5x1.;4x2.;1x3. Miesto; družstvá 3x1.miesto.
Majstrovstvá Slovenska v stre¾be z gu¾ových zbraní sa konali v Domaniži za úèasti slovenskej 

reprezentácie ,37. Streleckých oddielov Slovenska.Strelci nitrianskeho regiónu získali 2 zlaté,1striebornú 
a 2 bronzové medaily;SK Ša¾a 1x1. A 4.;2x3.;3x5 miesto,družstvá 2.a 4.m.
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Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže sa konali 19.apríla 2008 v Modrom Kameni za úèasti 

120 pretekárov z 26 streleckých klubov Slovenska.Mladé strelecké nádeje zo Šale získali 
3x1.;1x2.;6x3.miesto,èo ich zaradilo na post najúspešnejšieho klubu na majstovstvách 
Slovenska.Kolomána Polgára zo Šale vyhlásili za najúspešnejšieho pretekára,keï získal 3 zlaté,1 
striebornú a 2 bronzové medaily.

Slovenská strelecká liga- stre¾ba z gu¾ových zbraní sa uskutoènila v Šali 24.mája 2008 za úèasti 
strelcov z 20.klubov Slovenska.Nitriansky kraj dosiahol dobrý výsledok aj vïaka športovcom zo 
Šale,ktorí obsadili 8 medailových miest.

Krajské strelecké majstrovstvá usporiadané 12.júla 2008 v  Šali za úèasti 28 klubov Slovenska, 
Èeska a Maïarska sa vyznaèovali vysokou športovou úrovòou o ktorú sa prièinili aj šalianski 
sportovci,ktorí získali 5x1.;3x2.;2x3.;1x4. Miesto.

Medzinárodné preteky o Pohár predsedu Krajského streleckého zväzu sa konali 14.septembra 
2008 na strelnici v Šali.Okrem strelcov z 15 klubov Slovenska,športovali pretekári z Maïarska a 
Èeska.Šalianski športovci získali 5x1.;1x3.;1x (5.;7.;8.miesto )

Slovenská strelecká liga a 33.roèník Memoriálu Petra Kromera
Podujatie usporiadal : Slovenský strelecký zväz v závere  októbra roku 2008 v ZŠ Jána Hollého v 

Šali.Viac ako 100 pretekárov z 20 oddielov Slovenska a pretekári  z Maïarska, podávali vynikajúce 
výkony.Strelci zo šalianskeho klunu získali v dvoch kolách podujatia 2x (1. A 2. Miesto);4x 
3.miesto;3x5.miesto.
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Plutvové plávanie

Kuby športového plutvového plávania a plávania pod vodou v Šali KŠP Tritón Ša¾a,KŠP Amfora - 
sú�aže v roku 2008

Prvé kolo slovenskej Ligy mládeže v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou sa konalo 16.a 17. 
Februára 2008 vo Zvolene.KŠP Tritón obsadil prvé miesto pred Calypsom Zvolen a Caretou Banská 
Bystrica.

Svetový pohár sa konal 8.a 9. Marca 2008 v Maïarsku v Hajdúszoboszoló za úèasti 200 plavcov 
z 9. Štátov sveta.Devä� plavcov reprezentovalo šaliansky Tritón.V solnej konkurencii obsadili 2x2. A 
5.miesto,1x3.miesto a 1x  4.miesto.

Tritón cup-tretí roèník medtinárodných pretekov sa konal 12.apríla 2008 v plavárni Aquasport v 
Šali za úèasti 15.družstiev z Maïarska,Èeska,Slovinska,Srbska,Slovenska a KŠP Tritón.Plavci  obsadili 
14x1.;8x2.;10x3.miesto a získali ohodnotenie -najúspešnejšie družstvo.

Druhé kolo slovenskej Ligy mládeže sa konalo 24.mája 2008 na bratislavských Pasienkoch.Plavci 
Tritónu získali 12x1.;2x2.;3x3. Miesto.Družstvo KŠP Tritón Ša¾a obsadilo 1.miesto pred Caretou Banská 
Bystrica a Calypsom Zvolen.

Medzinárodné plavecké preteky v Egeri- Maïarsko
Šalianski plavci vyplávali 7x1.miesto,6x2.miesto a 1x3.miesto.
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Tritón s historickým úspechom v slovenskej Lige mládeže v roku ´08
Plavci KŠP Tritón Ša¾a dominovali vo všetkých troch kolách ligy a toto postavenie potvrdili v 

poslednom štvrtom kole 9. A 10. Novembra 2008 v plavárni Aquasport v Šali.
V sú�ažnom programe sa odplávalo 21 disciplín z ktorých plavci Tritónu 11 vyhrali,v šiestich 

disciplínach obsadili druhé a v piatich disciplínach boli tretí.Ïalšie body získali za 4.-
6.miesta.Hodnotenie štvrtého kola Ligy mládeže - roèník 2008

Kategória chlapcov: 1.KŠP Tritón Ša¾a; 2.Careta Banská Bystrica;3.Neptún Bratislava; Caplypso 
Zvolen

Kategória dievèat : 1.KŠP  Tritón Ša¾a;2 Careta ; 3.Neptún
Celkové hodnotenie Ligy mládeže - roèník 2008,po štyroch kolách

1.miesto ŠKP Tritón Ša¾a 8156 bodov -prvé -historické ví�azstvo
2.miesto Careta Banská Bystrica 6619 bodov
3.miesto Caplyso Zvolen doterajší 5-násobný ví�az

Na úspechu Tritónu sa okrem roèníkov 1993-1994 a 1997 a mladších podie¾a Františk 
Csemez,prezident KŠP a tréner,tréneri: Mika,Barus,Sedláková,Hajduová, Žemberová a 
Barusová,vedenie Aquasportu,Centrum vo¾ného èasu v Šali.

Pohár primátora mesta Zvolen
Plavci Tritónu a plavci z Èiech,Maïarska,Slovinska,Chorvátska a ïalších klubov Slovenska 

štartovali na 22. Roèníku Vinoènej ceny o Pohár primátora mesta Zvolen a na šiestom roèníku 
Memoriálu Oldøicha Vdoleèka vo Zvolene.Naši plavci získali 26x1.;11x2.;3x3.miestp.Celkove obsadili 
druhé miesto.  
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Druhý roèník bratislavskej Iuventy sa konal 21.júna 2008.Na štart sa postavilo aj 20 plavcov 
Tritónu vekovej kategórie 7 až 14 rokov.Šalianske nádeje získali 13 zlatých, 7 strieborných a 5 
bronzových medailí.

Majstrovstvá Slovenska v plutvovom a rýchlostnom plávaní usporiadal 28.júla 2008 KŠP Tritón 
Ša¾a v plavárni Aquasport Ša¾a.Na pretekoch sa zúèastnila celá slovenská plavecká elita.Šalianski 
plavci získali 54x 1., 9x2. A 15x 3.miesto.

Majstrovstvá Európy v plutvovom pláviní a plávaní pod vodou sa konali 21.-31. Júla v maïarskom 
Egeri.Šaliansky KŠP Tritón reprezentovali Patrik Sèasný,Ivana Hanáková,Nikola Marinèáková a 
prezident klubu a tréner František Èemez.V konkurencii plavcov z 19. Štátov Európy si naši športovci 
vybojovali 5 finálových umiestnení a prekonali 12 slovenských rekordov.

Maratón v mori.Na plaveckom festivale v Chorvátsku si tisícka plavcov zaplávala v disciplínach 
1500 m, 3000 m a 5 000 m.V silnej medzinárodnej konkurencii si úspešne viedli aj plavci Tritónu.

Tretie kolo slovenskej Ligy mládeže v plutvovom plávaní sa konalo 25.októbra 2008 vo 
Zvolene.Šalianski plavci výkonmi potvrdzovali dobrú pripravenos� a zvýšili bodový áskok pred Zvolenom  
a Banskou Bystricou.

Medzinárodné plavecké preteky v Zlíne sa uskutoènili zaèiatkom novembra 2008.Šalianski plavci 
si úspešne otestovali pripravenos� na závereèné kolo mládežníckej ligy v silnej konkurencii s plavcami z 
Èeska,Nemecka, Maïarska a piatich plaveckých klubov zo Slovenska. 

946

Atletika
Šaliansky atletický oddiel získal v roku 2008 na funkciu trénera ¾ahkej atletiky Mgr.Marek 

Baláža,uèite¾a ,ktorý nastúpil na post trénera po odstupujúcom úspešnom trénerovi Róbertovi 
Mittermayerovi.Družstvá mladých atlétov zložené z chlapcov a dievèat roèníkov narodenia 1995-1996 
sú�ažili v krajskej sú�aži a v sú�aži majstrovstiev Západoslovenskej oblasti ,kde získali 1x titul 
majstra,3x3. A 2x4. Miesto.

Zo školských lavíc do atletickej haly Elán,bol názov projektu pre žiakov základných a stredných 
škôl pre rozvoj olympijského športu-¾ahkej atletiky.Projekt podporilo Ministerstvo školstva SR a 
Slovenská asociácia športu,pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie Gašparovièovej.V konkurencii 
46 škôl z celého Slovenska sú�ažili ZŠ Pionierska,ZŠ J.Murgaša a SpŠ chemická Ša¾a.Šalianske 
atletické nádeje bodovali,keï získali 3x1.;2x2.;4x3. A 3x4.miesto.

Atletické Majstovstvá Slovenska dorastencov sa konali v  Banskej Bystrici.
Reprezentanti Šale: Matúš Kompas

800m-5.-6.miesto; 1500m - 2.miesto,èas 2:03,83 min.,strieborná medaila;
Matúš bol nominovaný do družstva Slovenska na trojstretnutie Èesko,Maïarsko,Slovensko v 

Gyori v Maïarsku,kde v behu na 1500m èasom 2:03,66 min.-osobný rekord ,obsadil 5.miesto.
Tomáš Holka-1500m-13.miesto 
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Voltíž a jazdectvo
Otvorenie sú�ažnej sezón sa uskutoènilo 19.apríla 2008 v jazdiarni SOUP Ša¾a za úèasti 

deviatich oddielov Slovenska.
Medzinárodné dostihové trojstretnutie žiakov sa konalo 31.mája 2008 v bratislavskom Starom 

háji.Slovensko reprezentovali dostihoví jazdci zo SOUP Ša¾a,ktorí v rovinnom behu na 1800m obsadili 
prvé,tretie a štvrté miesto.Na dostihoch štartovali aj jazdci z Nemecka a Èeska.

Svetový pohár vo voltížnom jazdení usporiadala 14.-15.júna 2008 TJ Slávia SOUP Ša¾a.Okrem 
slovenskej voltížnej reprezentácie na pretekoch štartovali jazdci ôsmich štátov.Jazdci SOUP Ša¾a 
podali výborné výkony a obsadili sedem medailových miest.

Majstrovstvá Európy vo voltížnom jazdení sa konali zaèiatkom augusta 2008 v Brne.V sú�aži 
juniorských skupín Slovensko reprezentovali pretekári Slávie SOUP Ša¾a- 7 športovcov,lonžérka Jana 
Majdlenová,kôò Rony.Športovci zo Šale obsadili štvté miesto.

Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení sa konali 27.septembra v jazdeckej hale v 
Kyneku.Šalianski športovci získali 3x1.;2x2.;1x3.miesto a potvrdili výborné postavenie vo voltížnom 
športe na Slovensku.V závereènom hodnotení sú�aže o Slovenský pohár,šalianski športovci získali 
prvé miesto vo všetkýcj hodnotených kategóriách:

Muži: Adrián Tóth,kôò Flash ženy: Silvia Ižmanová,kôò Flash
Skupiny: Slávia SOUP Ša¾a;lonžérka Jana Majdlenová.
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Najlepší športovci roka

Mesto Ša¾a,14.marca 2008,už po 16-krát oceòovalo najlepších športovcov,trénerov a 
funkcionárov ,ktorí svojimi úspechmi šíria dobré meno mesta doma a v zahranièí.

Ocenenia za rok 2007 obdržali:
A)Jednotlivci v športových disciplínach:
A)futbal -FK Slovan Duslo-Eduard Matajs,Marek Sokol (mládež);

  - Andrej Mikla,Eva Kolenová (dospelí);
B)hádzaná-HK Slovan Duslo-Katarína Pecsiková,Denisa Szarková(mládež);

       Ivana Trochtová,Atila Bo�anský-HK RONDIS (dospelí);
C)stre¾ba-ŠSK Ša¾a-Koloman Polgár(mládež);
D) plávanie-KŠP Tritón-Barbora Pohlová,Orszolya Bondor(mládež);

Patrik Sèasný(dospelý);Štefan Mika-TJ Slovan(dospelý)
E)voltíž-TJ Slávia SOUP-Lucia Vlasáková,Martina Šagátová(mládež);

Andrej Tótj(dospelý);Henrieta Okruhlicová-kynolóh(dospelý)
; f)atletika-TJ Slovan Duslo-Matúš Kompas (mládež)

G)JUMPING-TK Ša¾a-Viktória Borovská (mládež)
H)karate a TAEKWON.DO- Samuel Abrahám;Denis Marák,Teodóra Szocs(ml.),

Andrea Szabová,Ján Jancsó(dospelý);
I)hokej-MSHK-Adam Korosi (ml.),Michal Tokár(dospelý)
J)letecký modelár-Alexander Nagy (dospelý)
K)korèu¾ovanie-Barbora Miškovièová (dospelá)   
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B)Kolektívy
A)mládežnícke: TJ Slávia SOUP Ša¾a;TJ Slovan Duslo-karate;Športovo-strelecký klub;KŠP 

Tritón;Mestský hokejový klub Ša¾a-športový žiaci;
B) dospelých: TJ Slávia SOUP;voltíž; TK JUMPING -tance IDO;Hádzanársky klub Slovan Duslo-

ženy;Futbalový klub Slovan Duslo-ženy;
C)tréneri: Darina Braunová-hádzaná;Kristína Komlósiová-karate;Róbert Mittermayer-

atletika;¼ubica Hlavatá-hádzaná;Milan Mrlák-futbal;¼udovít Shiffer-¾adový hokej;
D) funkcionári: Peter Popluhár-hádzaná;Roman Zubo-hádzaná;Ján Valent-futbal;Pavol 

Tokár,MVDr.-¾adový hokej;
E) osobitné ocenenia: Andrej Petro-hádzaná;Marek Mikéci-hádzaná;Jozef Jankech-futbal;Dušan 

Molota-hádzaná;Maroš Horváth-plávanie;Erik Tóth-kulturistika;klub TAEKWON-DO I.T.F. 
Ša¾a;10.výroèie,kolkársky oddiel TJ Slovan Duslo-30.výroèie.

Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Ša¾a ocenila:
-KŠP TRITÓN;TS JUMPING; strelecký klub;voltížne družstvo SOUP ;prvoligové družstvo 

futbalistiek a hádzanárok;hokejový a futbalový klub Dusla ;hádzaná žiaèok;
-Adriana Tótha a Martinu Šagátovú-voltíž;Líviu Némethovú,Dominiku Egriovú a Stanislavu 

Kováèovú-hádzaná;Adriana Klusa,Rolanda Ferenceia a Ivanu Bojdovú-futbal;Paulínu Móriovú-
karate;Viktóriu Borovskú-jumping;Michaelu Zuš�ákovú a Michala Fulopa-Tritón-plávanie.Roberta 
Baruèáka a Tomáša Martiška-stre¾ba SŠK;

-Trénerov: Štefana Mika -Tritón;Gabriela Vrbu-futbal;Žofiu Èemanovú-hádzaná;Janu Majdlenovú-
voltíž;Pavla Rašku-futbal;Romana Karafu-kynológ

-Funkcionárov: Ervina Horáèeka-Slovan Duslo Ša¾a;   
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Zápisy v kronike mesta Ša¾a za rok 2008 boli spracované na základe najdôležitejších udalostí a 
honoverných údajov zo života mesta.

Kronika obsahuje 69 strán napísaných rukou a to od èísla 882 do èíla 950.Kroniku zostavil a 
napísal

Mgr. František Adam 
Uèite¾

Záznam za rok 2008 bol prerokovaný a schválený v komisii kultúry dòa:
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