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Úvod
Rok 2014, rok plný očakávaní, plánov do budúcnosti, nádejí, rok, ktorý by mal napĺňať túţby
a ţelania občanov a zabezpečovať ich ďalší pokojný ţivot. Taký má byť náš
volebný rok 2014.
Aţ štyrikrát počas jeho trvania mali občania Slovenska, a teda i nášho mesta Šaľa, moţnosť
pristúpiť k volebným urnám a odovzdať hlas, a tak vyjadriť podporu osobnostiam, ktorým
dôverujú.
Voliči – občania vo voľbách rozhodovali:
• o budúcej hlave štátu, o novom prezidentovi Slovenskej republiky, o prvom občanovi
štátu, ktorý má byť istou nádejou občanov do budúcich rokov;
• o zástupcoch Slovenska – poslancoch v parlamente EÚ;
• o budúcom primátorovi mesta Šaľa, ktorý bude schopný posunúť riešenie
celomestských úloh, plánov i problémov na patričnú úroveň;
• o poslancoch mestského zastupiteľstva, ktorých úlohou je predkladať,
pripomienkovať a schvaľovať návrhy, schvaľovať rozpočet, nariadenia, prijímať
uznesenia a úlohy zamerané na prospech a rozvoj mesta.
Mesto počas roka plnilo zloţité a závaţné úlohy spojené s dobudovaním centrálnej
mestskej zóny, začiatkom realizácie II. etapy pešej zóny, pokračovaním výstavby Domu
dôchodcov,
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opravou ciest, chodníkov, údrţbou zelene i modernizáciou osvetlenia prvej časti mesta.
Nenapredovalo sa v riešení uţ dlhoročne neriešiteľných úloh súvisiacich s obchvatom mesta,
majetkom nemocnice a zriadením nového cintorína.
V popredí záujmu a starostlivosti mesta boli i úlohy zamerané na skvalitňovanie
výchovy a vzdelávania detí a mladej generácie. Preto sa na patričnej úrovni zabezpečovala
činnosť škôl, ich modernizácia a údrţba.
Mesto sa na úrovni prezentovalo nielen počas Šalianskych a Večianskych slávností
a Jarmoku tradičných remesiel či vydaním publikácií o Šali a Veči, ale aj početnými kultúrnospoločenskými aktivitami mestského i celoštátneho charakteru, ako sú výstavy, koncerty,
tanečné, recitačné a divadelné prehliadky. Dobré meno mesta šíria aj športovci jednotlivých
klubov, a to uţ od detských cez mládeţnícke kategórie, aţ po kategórie dospelých vo futbale,
hádzanej, streľbe zo vzduchových zbraní, plutvovom plávaní, voltíţnom jazdení a ďalších
športoch.
Predstavitelia mesta a mestské orgány v Šali úzko spolupracujú s podnikateľskými
a obchodnými spoločnosťami, bankami a prevádzkami, ktoré majú sídlo v meste a vytvárali im
priaznivé podmienky pre činnosť a rozvoj.
V závere roka 2014, na deň samosprávy, boli udelené ocenenia mesta významným
osobnostiam, ktoré šírili jeho dobré meno. Mesto v roku 2014 ocenilo aj popredných
športovcov, učiteľov, študentov, ţiakov a darcov krvi.
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Hlavné úlohy mesta Šaľa na rok 2014
Cieľom predstaviteľov mesta, miestnych orgánov, Mestského zastupiteľstva v Šali je
zabezpečiť chod a rozvoj mesta tak, aby sa neustále skvalitňoval ţivot jeho občanov,
uspokojovali ich potreby a poţiadavky.
Na naplnenie týchto cieľov sa kaţdoročne prijímajú, dopĺňajú a upravujú koncepčné
úlohy pri prísnom dodrţiavaní finančných moţností a kritérií. Zdroje príjmov mesta
pozostávajú z výberu daní od občanov a podnikateľov, podielu daňového príjmu od štátu,
odpredaja majetku mesta, úveru v bankách a štrukturálnych fondov EÚ.
Po zváţení moţností, návrhov a pripomienok si mesto vytýčilo nasledovné hlavné
úlohy na rok 2014:
1. Dokončenie výstavby CMZ, odovzdanie do uţívania;
2. Verejné osvetlenie – modernizácia, I. časť;
3. Druhá etapa pešej zóny – Hlavná ulica, prípravné práce;
4. Dom dôchodcov – priebeţné práce;
5. Oprava poškodených ciest a chodníkov;
6. Rozvoj školstva, modernizácia, oprava budov;
7. Údrţba parkov, zelene, detských ihrísk, čistota, poriadok, bezpečnosť;
8. Spolupráca vedenia mesta s vedením podniku Duslo, a.s. a podnikateľskými spoločnosťami
na území mesta;
9. Starostlivosť o občanov v núdzi, starých, chorých, bez domova;
10. Príprava a organizovanie volieb:
• prezidenta Slovenskej republiky;
• poslancov do parlamentu EÚ;
• primátora a poslancov – komunálne voľby.
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Zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
Šaľa 2014
Zasadnutia mestského zastupiteľstva viedol primátor mesta Martin Alföldi v súlade s §
12 ods. 1a a § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ v Šali.
Program zasadnutí
Časť I.
Otvorenie: voľba komisií, pracovného predsedníctva, zapisovateľov
Časť II.
Predkladané materiály a správy
A) Informatívne materiály a správy
B) Všeobecné záväzné nariadenia – VZN, normy a uznesenia
C) Hospodárenie mesta
D) Majetkové záleţitosti
E) Personálne záleţitosti
F) Právne záleţitosti
G) Vystúpenia verejnosti
H) Rôzne
Časť III.
Interpelácie poslancov a verejnosti
Časť IV.
Záver
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Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
Zasadnutie sa uskutočnilo 4. februára 2014, prerokovalo a schválilo niekoľko návrhov
a predkladaných materiálov.
Po úvodnej, volebnej a uvítacej časti, poslanci sa v interpeláciách zamerali na
problematiku údrţby ciest, ulíc a chodníkov po zimnej údrţbe, opravu poškodených povrchov
ciest, ďalej na odvoz a triedenie odpadového materiálu, ako aj osvetlenia ulíc a verejných
priestranstiev.
Po predloţení správy o verejnom obstarávaní odzneli pripomienky k postupu
obstarávania rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde išlo o výmenu klasických svietidiel za
úsporný systém s LED svietidlami. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť projektu, bol
predloţený návrh na zrušenie verejného obstarávania I. etapy verejného osvetlenia. Poslanci
návrh schválili.
Pri schvaľovaní zmien ustanovení VZN, poslanci vyţadovali presnú informáciu
dôvodov zmeny. Odvolanie sa na paragrafy nie je postačujúce. Následne boli prerokované
a schválené:
• VZN č. 1/2014

o organizovaní miestneho referenda;

• VZN 3/2014

ktorým sa na návrh prokurátora zrušuje VZN č. 2/2012 o symboloch
mesta, ich pouţívaní a o ochrane;

• Na základe protestu prokurátora proti VZN č. 8/2000 o udrţiavaní všeobecnej čistoty na
verejných priestranstvách, ochrane a údrţbe zelene
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na území mesta Šaľa MsZ protestu vyhovuje a VZN č. 8/2000 ruší VZN č. 4/2014.
V ďalšej časti rokovania MsZ schválilo Koncepciu rozvoja informačných systémov,
ktorá je vypracovaná a zaevidovaná na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
V časti programu určenej pre verejnosť bolo vznesené upozornenie, ţe z medziskládky
odpadu na ulici Fraňa Kráľa sa šíri hluk, ţe na skládku sa vozí neţiaduci odpad a ţe zo skládky
vytekajú odpadové kaly. Okrem toho bolo zistené, ţe na skládku sa vozí odpad z okolia i zo
Serede. Situáciu preveria a budú riešiť príslušné zodpovedné orgány.

Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014
ROZPOČET 2014
PRÍJMY

VÝDAVKY

ROZDIEL

BEŢNÉ

A
A

EUR

11 693 206

11 434 342

258 864

B

KAPITÁLOVÉ

C

FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

B

4 456 943

5 449 861

-992 918

C

1 303 744

568 346

735 398

D
D

ROZPOČET CELKOM
17 453 893

17 452 549

1 344
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Výška príspevku pre OSS Šaľa

513 430,- €

Prijatie bankového úveru

650 000,- €

viazanosť finančných prostriedkov na:
• Domov dôchodcov;
• Ochranu ţivotného prostredia;
• Revitalizáciu Centrálnej mestskej zóny;
• Rekonštrukciu vykurovacieho systému v ZŠ s VJM v Šali;
• Reštrukturalizácia dvoch úverov do jedného úveru – ručenie za úver blankozmenkou;
• Vyčlenenie 2000,- € na rekonštrukciu Feketeházyho kaplnky;
• Vzdelávací Program I:
a) dotácie na prenesené kompetencie;
b) rozpočet škôl v originálnych kompetenciách;
V časti týkajúcej sa právnych záleţitostí boli prerokované nasledovné okruhy:
• Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v meste Šaľa;
• Odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení, bleskozvodov, komínov
a dymovodov objektov v majetku mesta;
• Dodávka a montáţ kamier v rámci projektu „Prevencia kriminality v Šali“ – zvyšovanie
bezpečnosti;
Majetkové záleţitosti:
• Prevod pozemku na Vinohradníckej ulici – 216 m2 za 1080,- €;
• Obchodná verejná súťaţ (OVS) – CK 32, Orechová, vyhlásenie na skladové priestory;
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Druhé zasadnutie MsZ v Šali
sa uskutočnilo 14. apríla 2014
Primátor mesta Martin Alföldi na úvod zasadnutia zaradil do programu rokovania
vystúpenie Ing. Józsefa Nagya, poslanca Národnej rady SR za Trnavský samosprávny kraj.
Poslanec vo svojom vystúpení naznačil moţnosti spolupráce a hľadania riešení
miestnych problémov. Dotkol sa problematiky obchvatu mesta a dopravy na ceste I. triedy
vedúcej cez mesto Šaľa, ako aj problémov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. Uviedol,
ţe by vedel mesto v NR SR zastupovať.
Po vystúpení poslanca NR, miestni poslanci prednášali ústne interpelácie zamerané na:
• podporu občanov v hmotnej núdzi, spájanú s odpracovaním zákonom stanovených 32 hodín
pri udrţiavaní čistoty mesta;
• modernizáciu verejného osvetlenia mesta;
• plánované – uvaţované zriadenie hospicu v priestoroch bývalej nemocnice v Šali;
• plánovanú rekonštrukciu plynovodu a tým hrozbu výrubov stromov;
Široká diskusia sa rozviedla ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde poslanci
opätovne spochybňovali ponúkanú technológiu a poţadovali vypísanie nového obstarávania na
LED technológiu. Tento návrh podporilo 13 z 18 poslancov.
Hlavná kontrolórka prekladala materiál týkajúci sa platenia daní a ich vymáhania.
Uviedla, ţe v meste je 2820(!) subjektov, ktoré
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nemajú voči mestu splnené daňové povinnosti.
Poslanci odporučili primátorovi mesta, aby uloţil prednostke úradu vypracovať
internú smernicu o postupe pri vymáhaní daňových pohľadávok po termíne splatnosti.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo situáciu o zmluvných vzťahoch mesta
a spoločnosti SITA Slovensko, a.s., o vzťahoch týkajúcich sa odpadového hospodárstva
v meste Šaľa.
Prerokovanie a schválenie VZN:
• VZN č. 5/2014

o sumách úhrady za sociálne a iné sluţby a spôsobe ich platenia;

• VZN č. 6/2014

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta;

• VZN č. 7/2014

o pravidlách času predaja v obchodoch, času prevádzky sluţieb a času

prevádzky kasín a herní v meste;
kasína a herne:

08.00 – 02.00 h. – v dňoch predchádzajúcich pracovným dňom;
08.00 – 04.00 h. – v dňoch predchádzajúcich dňom pracovného pokoja;

• VZN č. 8/2014

o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo

vlastníctve mesta Šaľa;
Rozpočet mesta – vývoj rizík rozpočtu k 28.2.2014 – materiál uvádza opatrenia dlhodobého
cieľa, ktorým je splácanie kontokorentného úveru v horizonte do roku 2020;
Detské jasle (OSS) – návrh cenníka: mesto 190,- €/osoba/mesiac;
klient 148,- €/osoba/mesiac;
kapacita/návštevnosť 14/7 aţ 11.
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Určenie platu primátora mesta Šaľa – plat je stanovený zákonom s moţnosťou
navýšenia na návrh poslancov. MsZ schválilo s účinnosťou od 1. januára 2014 plat primátora
MUDr. Martina Alföldiho vo výške 2382,- € za mesiac a zvýšený plat o 10 %, t.j. v celkovej
výške 2621,- € od 1. mája 2014.
MsZ schválilo návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestského úradu vo výške 10 %
z mesačného platu za obdobie od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013.
V časti – majetkové záleţitosti sa:
• analyzovali všetky športové kluby, občianske zdruţenia a neziskové organizácie s priamym
dosahom na rozpočet mesta;
• riešil zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ulici pre spoločnosť ESO o výmere 418
m2 v cene 34 687,31 €;
• riešila výmena pozemkov v majetku mesta a spoločnosti SEHATEX, rozdiel 48 m2
v hodnote 6399.76 €;

Tretie zasadnutie MsZ
sa uskutočnilo 24. apríla 2014
Predmetom rokovania boli výlučne majetkové záleţitosti:
a) zmluvný odplatný prevod majetku mesta, orná pôda na Vinohradníckej ulici o výmere 216
m2 v cene 1080,- €, nezískal podporu poslancov;
b) odplata za zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech SPP –
distribúcia plynu I. – VI. etapa „Obnova NTL plynovodov v Šali. Odplata podľa etáp činí:
(2 520,- + 2 060,- + 1 990,- + 88,- + 130,- + 190,-) €
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c) prenájom pozemkov
• 68 m2

240,- €/rok;

• 331 m2

209,96,- €/rok;

• 49 606 m2

520,86,- €/rok;

Štvrté zasadnutie MsZ v Šali,
ktoré viedol primátor mesta, sa uskutočnilo 26. júna 2014
Po schválení programu rokovania boli zastupiteľstvu predloţené správy, ktoré poslanci
vzali na vedomie:
1. Správa z kontroly vykonanej Úradom hlavnej kontrolórky, zameranej na postup pri
odstraňovaní nedostatkov zistených v roku 2013;
2. Správa o plnení uznesení zastupiteľstva;
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných k 10. júnu 2014;
4. Správa o činnosti Mestskej kniţnice Jána Johanidesa za rok 2013;
Rozpočet mesta

EUR

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŠAĽA K 31.12.2013
PRÍJMY

VÝDAVKY ROZDIEL

BEŢNÉ

11 639 674

10 979 363

660 311

KAPITÁLOVÉ

1 609 708

1 408 693

201 015

SPOLU

13 249 382

12 388 056

861 326

371 619

731 360

-359 741

13 621 001

13 119 416

501 585

FIN. OPERÁCIE
CELKOM

Výsledok hospodárenia za rok 2013 – prebytok:

861 326,- €

Spolu s finančnými operáciami:

501 585,- €
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V ďalšej časti rokovania boli predloţené materiály:
• Nových VZN č. 9/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach mesta Šaľa;
• Návrh zmien Organizačného poriadku MsÚ v Šali;
• Návrh interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa;
• Návrh zmluvy o diele: „Oprava mestských komunikácií, Mostová, Školská, Gorkého
a Hospodárska;
• Návrh na vyhlásenie dňa voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a miesta konania:
Vyhlásenie: Voľba kontrolóra sa bude konať 11. septembra 2014 v Kongresovej sále
Mestského úradu v Šali;
Podmienky zaradenia uchádzačov do výberu:
Termín doručenia prihlášky do 28. augusta 2014;
Vystúpenie kandidáta v MsZ Šaľa – 10 minút;
• Návrh na počet poslancov mestského zastupiteľstva podľa obvodov na volebné obdobie
2014-2018:
počet poslancov

21

počet obvodov

3 (č. 1-7; č. 2-7; č. 3-7)

• Návrh termínov zasadnutí MsZ – II. polrok 2014:
29. august, 11. september, 30. október 2014

Deň samosprávy mesta Šaľa 4. december 2014
• Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom
období 2014-2018: MsZ v Šali určilo výkon funkcie primátora v danom období v celom
rozsahu (na plný úväzok).
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Rozpočet mesta

EUR

ÚPRAVA ROZPOČTU MESTA ŠAĽA NA ROK 2014
PRÍJMY

VÝDAVKY ROZDIEL

BEŢNÉ

11 797 517 11 635 059

162 458

KAPITÁLOVÉ

4 546 943

-902 918

SPOLU

16 344 460 17 084 920

FIN. OPERÁCIE 1 341 180
CELKOM

5 449 861

598 790

17 685 640 17 683 710

-740 460
742 390
1930,- €

Vývoj rizík rozpočtu k 31. máju 2014:
• Obnova sústavy verejného osvetlenia;
• Zlepšenie technických vlastností budovy ZŠ Jána Hollého Šaľa-Veča;
• Rekonštrukcia vykurovacieho systému v ZŠ a MŠ s VJM Petra Pázmánya, Šaľa;

Piate zasadnutie MsZ v Šali
sa uskutočnilo 28. augusta 2014
Po schválení skráteného programu zasadnutia, na ktorom sa z 21 poslancov zúčastnilo
15, primátor mesta v časti určenej na interpelácie odpovedal na nasledovné otázky:
• Aká je súčasná situácia týkajúca sa predaja kotolne CK 32,
Primátor odpoveďou informoval, ţe bola podpísaná kúpno-predajná zmluva;
• V akom štádiu je plánovaná výstavba chodníka smerom ku kórejským
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firmám a akciovej spoločnosti Duslo Šaľa,
Projektová dokumentácia je pripravená, podobne aj prekládka kábla telekomu, nie je
dodávateľ stavby a nie sú určené termíny;
• Boli vznesené pripomienky k ošetrovaniu trávnatých plôch a priestorov na Dolnej ulici pri
pamätníku;
Rozpočet na rok 2014 – úprava;
K úprave a zmenám v rozpočte došlo z dôvodu prísunu finančných prostriedkov v rámci
prenesených kompetencií – kapitola vzdelávanie
Spolu v €
Príjmy

21 133 680,-

Výdavky

21 131 860,-

Rozdiel

1820,-

Úpravu rozpočtu poslanci schválili.

Šieste zasadnutie MsZ v Šali
sa uskutočnilo 11. septembra 2014
Prvým bodom rokovania boli personálne záleţitosti týkajúce sa voľby hlavného
kontrolóra Mesta Šaľa.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo správu osobitnej komisie, ktorá potvrdzovala
úplnosť prihlášok kandidátov a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra,
ako aj predloţený zoznam uchádzačov na tento významný post.
V tajnom hlasovaní do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Šaľa, zo 7 prihlásených a 6
zúčastnených, Mestské zastupiteľstvo
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zvolilo

Ing. Alţbetu Sedliačikovú
na obdobie šesť rokov v súlade s § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Výsledky hlasovania:
Počet rozdaných hlasovacích lístkov
odovzdaných hlasovacích lístkov

19
19 z toho 12 za

Ing. Alţbetu Sedliačikovú, súčasnú hlavnú kontrolórku.
V ďalej časti programu boli prerokované a schválené nasledovné VZN:
• VZN č. 11/2014

Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa;

• VZN č. 12/2014

Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa-Veča;

• VZN č. 13/2014

Celomestská deratizácia;

• VZN č. 14/2014

Predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach v meste
Šaľa;

• VZN č. 15/2014

Trhový poriadok pre trhovisko na Hlavnej ul.;

• VZN č. 16/2014

Trhový poriadok pre príleţitostný trh;

• VZN č. 17/2014

O podmienkach poskytovania dotácií;

Majetkové záleţitosti:
• Prevod pozemkov (8 častí)

1016 m2

20 211, 65 €;

• Prenájom pozemkov (7 častí)

1012 m2

1 390 €/rok;

• Zriadenie vecného bremena – ochranného pásma plynovodu;
• Obnova vozového parku Mestskej polície v Šali za účelom zefektívnenia jej činnosti –
zapracovať do rozpočtu 2015 kapitálové výdavky na tento účel.

1408

Siedme zasadnutie MsZ v Šali
sa uskutočnilo 30. októbra 2014
Po úvodnej, otváracej časti a schválení programu zasadnutia MsZ, poslanci v rámci
interpelácií poţadovali podrobné a presné informácie o súčasnom stave prác na diele Domov
dôchodcov, Nešporova ulica, Šaľa.
Zmluva o diele bola medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou EURO-BUILDING, a.s.
uzavretá v novembri 2011, keď zvíťazila v súťaţi v rámci verejného obstarávania spomedzi 5
firiem s ponukou 2 303 000,- € s tým, ţe neoprávnené výdavky boli vo výške 144 300,- €
a zvyšok 2 158 300,- € bol v oprávnených výdavkoch.
Stav k 30.10.2014:
• firma EURO 12. septembra 2014 odstúpila od Zmluvy o diele s tým, ţe 8. septembra 2014
vyzvala Mesto Šaľa na podpis Dodatku č. 3 Zmluvy na sumu 300 000,- € s tým, ţe táto suma
nebude konečná a ţe k dohode nedošlo;
• vyplatené faktúry 471 000,- € a 835 000,- € je 1 306 000,- €;
• 31. októbra 2014 – plánovaná kontrola staveniska;
Územný plán Centrálnej mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky.
MsZ odporučilo primátorovi mesta uloţiť prednostke MsÚ vypracovanie uceleného materiálu
úpravy CMZ v Šali v znení zmien a doplnkov stavebného zákona.
Úhrada straty spoločnosti MeT Šaľa:
MsZ schválilo úhradu straty spoločnosti mesta vo výške 8000, 80 €
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Vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. septembru 2014:
• chodník ku kórejským firmám;
• prísun eurofondov, výplata faktúr vo výške 800 000,- €;
• nereálny rozpočet;
Návrh na zriadenie Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ulici v Šali v zimnom
období 2014-2015.
MsZ schválilo zriadenie Nocľahárne a jej otvorenie od 8. decembra.

Slávnostné a ustanovujúce
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
sa uskutočnilo 4. decembra 2014
V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 písmena c) zákona NR SR č. 63/1993 Z.z.
o štátnych symboloch SR a ich pouţívaní v znení neskorších predpisov zaznela štátna hymna
Slovenskej republiky.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Udeľovanie ocenení mesta Šaľa
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva.
Odovzdanie osvedčení a zvolení.
4. Zloţenie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia
5. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
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6. Vystúpenie novozvoleného primátora
7. Prestávka
8. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Šali
Zasadnutie sa riadilo podľa predloţeného programu.
1. Slávnostné a ustanovujúce zasadnutie otvoril a viedol doterajší primátor mesta MUDr.
Martin Alföldi, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom.
2. V úvode slávnostnej časti boli udelené ocenenia mesta Šaľa jednotlivcom, organizácii
a spoločnosti, teda tým, ktorí významným spôsobom prispievajú k propagácii, zviditeľneniu
a rozvoju nášho mesta.
Ocenenie

„Cena mesta Šaľa“
obdrţali

Prof. Róbert Jančovič, akad. maliar-grafik,
ktorého umelecká tvorba prekročila hranice Slovenska a získal uznanie a ocenenie
v európskych krajinách i v zámorí.

Darina Braunová,
ktorá patrila k popredným hráčkam i trénerom šalianskej ţenskej hádzanej, ale aj k špičke
československej a slovenskej ţenskej hádzanej.
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Mgr. art. Miroslav Regitko,
popredný ilustrátor detských časopisov, učebníc pre základné školy, autor postavičky
Šaliansky Maťko, ktorá je symbolom rovnomennej celoslovenskej súťaţe v prednese
slovenských povestí.

PhDr. Rudolf Kuklovský,
zakladateľ dţezového festivalu a organizátor Festivalu ţidovskej kultúry, z ktorého sa stalo
jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí v meste.

Ing. Andrej Hollý, PhD.,
vynikajúci jazdec, reprezentant, majster Slovenska v parkúrovom skákaní.

MC Mamy mamám,
nezisková organizácia zaloţená na dobrovoľnosti, dobrej vôli a chuti mamičiek urobiť niečo
prospešné pre seba, svoje deti, rodinu a mesto.

Tanečný klub Jumping,
ktorý uţ dvadsať rokov píše svoju históriu, prináša radosť a potešenie mladým i starším,
reprezentuje mesto a šíri jeho dobré meno doma na Slovensku i za hranicami na
medzinárodných súťaţiach, kde získava rôzne stupne ocenení.
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Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali,
ktoré uţ šesť desaťročí patrí medzi najvýznamnejšie nielen vzdelávacie, ale aj kultúrnospoločenské inštitúcie mesta. Svojimi výchovno-vzdelávacími výsledkami sa zaraďuje medzi
popredné gymnáziá na Slovensku, čo dokazuje vysoká úspešnosť pri prijímaní absolventov na
vysokoškolské štúdium.
Ocenenie

„Cena primátora mesta Šaľa“
získal podpredseda športovo-streleckého klubu

František Liptai,
ktorý má veľkú zásluhu na rozvoji streleckého športu v Šali. Má podiel na vytvorení centra
talentovanej mládeţe, kde pôsobí vo funkcii hlavného trénera. Centrum je dodávateľom
talentov do strediska štátnej športovej reprezentácie.

3. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta, volieb do Mestského zastupiteľstva v Šali,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom.
O výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta informoval prítomných Ladislav Szedlár,
predseda Mestskej volebnej komisie v Šali.
Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa na
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celom Slovensku konali 15. novembra 2014.
TABUĽKOVÁ ČASŤ

POČET
VObv* VOkr*

3

18

ZAPÍSANÝCH

VYDANÝCH

VOLIČOV

OBÁLOK

19 244

6914

%

ODOVZDANÝCH HLASOV
ZA

35,92

PRIMÁTORA

POSLANCOV

6 830

6 612

* POZNÁMKA: VObv – volebných obvodov; VOkr – volebných okrskov
VOĽBA PRIMÁTORA MESTA ŠAĽA
POČET HLASOV PODPORA POLITICKÝCH STRÁN

MENO
Jozef BELICKÝ

2 567

NEKA, SMER SD, SMK

Martin ALFÖLDI

2 381

MOST-HÍD, KDH, SIEŤ

Miroslav GERA

882

NEKA

Alexander SZABÓ

709

NEKA

Jozef KLAČKO

291

NEKA

POSLANCI ZVOLENÍ DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI
RÓBERT ANDRÁŠI

PETER HLAVATÝ

PETER JAROŠ

MARIÁN KRIŠTOF

GABRIELA LACKOVÁ

MAREK MOLNÁR

ALŢBETA BOTORČEOVÁ

MIROSLAV GERA

MICHAEL ANGELOV

JOZEF GRELL

DANICA LEHOCKÁ

MILOŠ REHÁK

MILENA VERESOVÁ

TIBOR BARAN

VLADIMÍR VICENA

JÚLIUS MORÁVEK

ŠTEFAN BARTOŠOVIČ

IVAN KOVÁČ

PETER GOMBOŠ

JOZEF VARSÁNYI

PETER ANDRÁŠI

I. OBVOD – ŠAĽA

II. OBVOD – ŠAĽA

III. OBVOD – ŠAĽA-VEČA

NEKA-3; SMER-3; SDKÚ,NOVA-1
7

NEKA-5; SMER-1; KDH-1 NEKA-2; SMER-2; TIP-1; SaS7

1; NOVA-1
7

21 ZVOLENÝCH POSLANCOV VZIŠLO Z 53 KANDIDÁTOV (19+15+19)
OBSADENIE POSLANECKÝCH MIEST
NEKA – 10 SMER – 6 SDKÚ-DS, NOVA – 2 KDH – 1 TIP – 1 SaS – 1
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Zloţenie sľubu primátora mesta
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
mesta a Slovenskej republiky, Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený primátor mesta Šaľa

Mgr. Jozef Belický
potvrdil
sľub podpisom pod jeho text a následne prevzal:
• osvedčenie o zvolení za primátora mesta Šaľa;
• insignie – reťaz so symbolom mesta;
• vedenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva;
Novozvolení poslanci zloţili
sľub poslanca podpisom
pod text sľubu, ktorý prečítal novozvolený primátor a prevzali od predsedu volebnej komisie
osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v Šali.
Po krátkych zdvorilostných príhovoroch, prípitku a prestávke nasledovala
Pracovná časť ustanovujúceho MsZ v Šali
Primátor skonštatoval, ţe na zasadnutí je z 21 poslancov prítomných
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a zaregistrovaných 21, a tak je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:
1. Návrh na poverenie poslanca Ing. Tibora Barana oprávnením zvolať a viesť zasadnutie
mestského zastupiteľstva v osobitných, zákonom stanovených prípadoch;
2. Návrh na zriadenie komisií a odporučenie návrhu ich práce
Zriaďujú sa nasledovné komisie:
• Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky;
• Komisia kultúry a cestovného ruchu;
• Komisia mládeţe a športu;
• Komisia ekonomická;
• Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy;
• Komisia ţivotného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti;
• Komisia školstva;
• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
Voľbu predsedov a členov komisií pripraviť do prvého zasadnutia mestského
zastupiteľstva v roku 2015.
3. Návrh na zriadenie Výborov mestských častí:
Výbory mestských častí sú totoţné s volebnými obvodmi I.; II.; III.
Výbory si zvolia predsedov do prvého zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015.
4. Návrh na náhradu za nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi
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Martinovi Alföldimu bol po pripomienkach poslancov prijatý s konečným stanoviskom
nového primátora – slušný spôsob vysporiadania je dovolenku – jej nevyčerpanú časť
vyplatiť, a to vo výške 2050, 18 €.
V ďalšej časti programu určenej na riešenie personálnych záleţitostí sa primátor Jozef
Belický rozhodol vymenovať za svoju zástupkyňu – viceprimátorku
PaedDr. Danicu Lehockú, PhD.,
v ktorej má, ako povedal, dlhšiu dobu dôveru a poveriť jedného z poslancov touto funkciou je
v jeho kompetencii. Poslanci však očakávali, ţe personálne otázky budú vopred
prediskutované.
5. Návrh platu primátora bol predloţený na základnej, zákonom stanovenej úrovni bez
navýšenia, čo znamená 2 382,- € za mesiac. Poslanci prijali návrh bez pripomienok
s platnosťou od 4. decembra 2014.
6. Návrh poslancov na výkon sobášnych obradov. Za sobášiacich boli schválení poslanci:

Alţbeta Botorčeová, Július Morávek, Vladimír Vicena
Sobášnymi dňami sú:
piatok od 14.00 do 17.00 h.
sobota od 13.00 do 18.00 h.
v Obradnej miestnosti MsÚ v Šali, okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.
7. Pri ukončení zasadnutia primátor oznámil, ţe na 18. decembra 2014 zvoláva posledné
tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva s hlavným bodom programu „Rozpočet mesta na rok
2015“.
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Deviate zasadnutie MsZ v Šali
sa uskutočnilo 18. decembra 2014
Zasadnutie viedol primátor mesta Jozef Belický, ktorý po privítaní prítomných
občanov privítal 16 prítomných poslancov z 21.
1. Poslanec Mgr. Jozef Varsányi predloţil návrh na úpravu programu o bod: Kontrola
čerpania výdavkov na opravu strechy na budove ZUŠ v Šali.
Hlavná kontrolórka mestského úradu pri predkladaní plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
poznamenala, ţe problematiku prednesenú p. poslancom zaradí do predkladaného plánu.
2. Interpelácie poslancov boli zamerané na nasledovné okruhy:
• prečo sa na internete nezverejňujú všetky odpovede na otázky poslancov;
zverejnených je len 27 a chýbajú odpovede na otázky týkajúcich sa vyplatenia odmien
zamestnancom MsÚ vo výške 65 000,- €, s odvodmi 80 000,- €;
• ako sa rieši problém znečistenej pitnej vody vo vodovode – hrdzavosť;
• pouţitie finančných prostriedkov získaných z predaja budovy bývalej ZŠ na
Komenského ulici určené uznesením na rekonštrukciu tejto ulice;
• aký je výsledok výberu dodávateľa zimnej údrţby, ako aj rokovaní o poskytovaní
sluţieb týkajúcich sa odpadu;
• aký je dôvod prerušenia budovania parkoviska na Hlavnej ulici;
3. Návrh termínov zasadnutí MsZ v Šali na I. polrok 2015:
29. január; 26. marec; 14. máj; 25. jún 2015;

1418

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta
na rok 2015.
Rozpočet bol predkladaný ako hlavný bod programu. Vzhľadom na to, ţe nebol prerokovaný
v komisiách, bol na základe poslaneckého návrhu z rokovania stiahnutý.
5. Návrh na prijatie kontokorentného úveru vo výške 410 000,- € poslanci schválili,
súčasne schválili i ručenie za prijatie úveru blankozmenkou.

Prezidentské voľby 2014
Uţ po štvrtý raz si Slovensko v roku 2014 volilo svojho prezidenta. Voliči mali moţnosť
výberu zo 14 kandidátov.
Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 15. marca 2014 a ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov oprávnených voličov, a preto sa 29. marca 2014 uskutočnilo druhé kolo
volieb, do ktorého postúpil Robert Fico a Andrej Kiska.
DRUHÉ KOLO VOLIEB – PREHĽAD O ÚČASTI
POČET VOLIČOV
ZAPÍSANÝCH S PLATNÝM HLASOM

%

4 404 460

2 200 906

50,48

NSK NITRA

577 412

277 663

4866

OKRES ŠAĽA

43 804

20 025

46,19

ŠAĽA

18 753

9403

50,14

SLOVENSKO

POČET HLASOV PRE KANDIDÁTA
ROBERTA FICA

%

ANDREJA KISKU

%

SLOVENSKO

893 841

40,61

1 307 065

59,38

NSK NITRA

105 587

38,00

172 056

62,00

OKRES ŠAĽA

5 377

26,85

14 648

73,15

ŠAĽA

2 669

28,38

6 374

71,62
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V druhom kole prezidentských volieb zvíťazil a za
prezidenta Slovenskej republiky
na obdobie 2014-2018 bol
zvolený
nezávislý kandidát

Ing. Andrej

Kiska

Novozvolený prezident sa ujal funkcie zloţením sľubu podľa ustanovenia Ústavy SR, 15.
júna 2014, keď sa skončilo funkčné obdobie dovtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča.
Andrej Kiska sa narodil 2. februára 1963 v Poprade, vyštudoval Elektrotechnickú fakultu
SVŠT v Bratislave. Pracoval ako projektant, podnikateľ, zaloţil neziskovú organizáciu Dobrý
Anjel, ktorá mala charitatívne poslanie. Bol ocenený v roku 2011 Krištáľovým krídlom v kat.
filantropia.

Voľby do Európskeho parlamentu – Slovensko
Dátum konania: 24. mája 2014
Počet kandidátov: 319 z 29 strán, zvolených 13
Volebná účasť slovenských voličov: 13,05 %
Mandát získalo 8 strán
SMER – 4; KDH – 2; SDKU – 2; SAS, OĽ, SMK, MOST-HÍD, NOVA+KDS+DKS po 1
mandáte, spolu 5, celkom 13 zástupcov SR v EP.
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Organizácia sociálnej starostlivosti
mesta Šaľa
V roku 2014 99-členný kolektív zamestnancov OSS poskytoval sociálne sluţby klientom
v 14 zariadeniach pre veľmi rôznorodé cieľové skupiny. Snahou kolektívu je vykonávať prácu
zodpovedne, na patričnej profesionálnej úrovni, k spokojnosti tých, ktorí pomoc potrebujú.
A práve spokojnosť klientov je kritériom úspešnosti práce jednotlivcov a celej organizácie.
RIADITEĽ OSS
EKONÓM
SOC. PRACOVNÍK
PERSONALISTA
VNÚT. PREVÁDZKA
STREDISKO
DENNÉ CENTRUM 1
DENNÉ CENTRUM 2
DENNÉ CENTRUM 3
DC ZPO
DETSKÉ JASLE
COS*
DOS*
DSS*
JEDÁLEŇ PRI DSS
JEDÁLEŇ PRI ZPS
NOCĽAHÁREŇ
OPATR. SLUŢBA
ÚTULOK
ZAR. NÚDZ. BÝVANIA
ZAR. PRE SENIOROV
SPOLU
NÁKLADY SPOLU

DR.

ĽUBOR GÁLL
MÁRIA KURZ
MGR. VLASTA VARGOVÁ, MGR. KOVÁČOVÁ ANDREA
OĽGA SÝKOROVÁ
BOŢENA VARGOVÁ
KLIENTOV

126
99
71
98
7
15
36
8
115
101
12
63
10
8
20
789
–

NÁKLADY
EUR
KLIENT/ROK
219
90
44
55
4 625
1 748
966
6 841
595
959
1 310
15 732
2 360
2 338
7 443
–
863 916

MAJETOK OSS K 31.12.2014 EUR
DRUH
HODNOTA
153 527
DHM* - BUDOVY
5 517
AUTO
2 054
MAT. ZÁSOBY
1 276
CENINY
162 374
SPOLU
DOTÁCIE
513 430
• MESTO
35 042
• ŠT.ROZPOČET
600
• NSK
24 745
• VÝNOSY KAP.
290 099
• VÝNOSY VL.
863 916
SPOLU
POZNÁMKY *
COS – CENTRUM OPATROV. SLUŢBY
DOS – DOM OPATROV. SLUŢBY
DSS – DOM. SOC. STAROSTLIVOSTI
DHM – DLHODOBÝ HMOT. MAJETOK
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Mestská polícia Šaľa
Mestská polícia v meste Šaľa bola zriadená Mestským zastupiteľstvom v Šali ako
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany ţivotného
prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta,
uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014
PLÁN SKUTOČNOSŤ

FUNKCIA

MENO

NÁČELNÍK

1

1

MGR. PETER KROKAVEC

ZÁSTUPCA

1

1

MGR. MIROSLAV MARTINČEK

PRÍSLUŠNÍCI

23

21

AKCIA

POČET

CHRÁNENÉ DIELNE

8

ZÁKROKY

492

ZAMESTNANCI - CIVILNÍ

8

DONUC. PROSTR.

177/163

PRIESTUPKY PODĽA ZÁK. SNR Č. 372/1990 ZB.
§ 47-48 § 49 § 50

§ 22

VZN OSTAT. SPOLU

ZISTENÉ

116

8

2

342

30

5

503

OZNÁMENÉ ÚMsP

391

79

16

65

32

19

602

ULOŢENÉ

0

1

31

83

2

0

117

ODLOŢENÉ

0

1

0

0

0

0

1

ODOVZDANÉ

0

0

2

0

0

0

2

OZNÁMENÉ-ORGÁNU

0

3

2

0

0

0

5

PREJEDNANÉ PRIEST.

21

56

35

1 090

6

14

1 169

POKUTA

465

678

11 340

135

175

12 799

PREDNÁŠKY – ROK 2014
POČET

POSLUCHÁČOV

73

2184
DETI
ŢIACI+ŠT.
DOSPELÍ

TÉMY

A

INÉ

• POLÍCIA

• VÝTVARNÁ SÚŤAŢ

810 • ŠIKANOVANIE

• UKÁŢKA TECHNIKY

1314
60

• DROGY

• VÝCVIK PSOV

• ZÁVISLOSTI

• SPRÁVAJ SA NORMÁLNE
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OBYVATEĽSTVO ŠAĽA 2014
MESIAC

NARODENÍ

PRISŤAHOVANÍ

SPOLU

ZOMRELÍ

ODSŤAHOVANÍ

SPOLU

ROZDIEL
+

STAV K 31.12.2013

-

23 083

I

18

40

58

9

65

74

-16

II

15

35

50

8

40

48

+2

III

10

35

45

22

38

60

-15

IV

15

19

34

13

43

56

-22

V

13

23

36

6

34

40

-4

VI

12

16

28

18

49

67

-39

168

251

76

269

345

-94

I. POLROK 83
VII

14

35

49

19

53

72

-23

VIII

25

29

54

10

43

53

+1

IX

20

22

42

19

64

83

-41

X

20

34

54

16

48

64

-10

XI

10

17

27

20

39

59

-32

XII

17

19

36

16

41

57

-21

II.

106

156

262

100

288

388

-126

189

324

513

176

557

733

-220

POLROK
ROK 2014

STAV K 31.12.2014

22 863

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K ROKU 2014
PRIRODZENÝ PRÍRASTOK

+13

MIGRÁCIA

-233 ÚBYTOK

-220

PRVÝ ŠALIANSKY OBČAN ROKU 2014: MELINDA OSTÉNYIOVÁ, NAR. 1.1.2014 V GALANTE
ZLOŢENIE OBYVATEĽSTVA MESTA ŠAĽA
VEK

ŢENY

MUŢI

SPOLU

00 – 05

605

647

1 252

06 – 17

1 155

1 188

2 343

18 – 39

3 616

3 924

7 540

40 – 59

3 749

3 475

7 224

60 – VIAC

2 609

1 895

4 504

11 734

11 129

22 863

SPOLU
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Občianske zdruţenia (OZ)
Uţ niekoľko rokov aj v našom meste dochádza k dobrovoľnému zdruţovaniu občanov
so zámerom dosiahnuť určitý spoločný cieľ, splniť konkrétnu úlohu, pomôcť mestu
a občanom mesta. Mnohé zo zdruţení patrili k aktívnym aj v roku 2014.
OZ Petra Bošňáka si kladie za cieľ ochranu prírody v meste i v jeho okolí.
K naplneniu tohto cieľa si vytýčili niekoľko projektov:
Oázy zelene pri artézskych studniach v Šali. Tento zaujímavý projekt podporila aj Nadácia
SPP sumou 5 000,- €. Pri studniach pribudli kvety, kríky, lavičky, informačné tabule. Nejde
len o skrášlenie okolia studní, ale aj ich ochranu, ochranu nesmierne vzácneho prírodného
zdroja pitnej vody.
Návrat čistoty a poriadku do šalianskych ulíc a verejných priestranstiev organizovaním
brigád a formou osvetovej činnosti.
OZ Novomeského má snahu vybudovať a zveľaďovať zónu pokoja, oddychu
a odpočinku pre deti a seniorov. Mesto aj MsZ projekt zdruţenia podporilo prenájmom
pozemku o ploche 1 000 m2 za 1,- €/rok;
OZ Večania sa zameriava na rozvíjanie kultúrno-spoločenského ţivota občanov
v mestskej časti Šaľa-Veča – koncerty, slávnosti, zábavy, výročia, besedy o histórii, výlety;
OZ Láska v nás sa zameriava na organizovanie výletov rodín a priateľov doma i do
zahraničia – dobré vzťahy, porozumenie, poznávanie;
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OZ Maceva pripravuje aktivity, ktoré pribliţujú občanom ţidovskú kultúru, opatruje
a zveľaďuje ţidovský cintorín;
OZ Čemadok-Csemadok zabezpečuje kultúrno-spoločenské aktivity pre spoluobčanov
maďarskej národnosti;
OZ Pro Vita sa prostredníctvom kultúrneho podujatia zameriava na charitatívnu
činnosť;
OZ Colours organizuje kultúrne akcie, hudobný festival Colourfest, pracuje na
projekte zameranom na úpravu okolia Váhu; Podobný projekt podporuje OZ Renovacio;
OZ Zatúlané psíky – ochrana a pomoc zatúlaným zvieratkám. V útulku pre zvieratá
bolo k 1. januáru 2014 v opatere 62 psov a 4 mačky. Počas roka pomáhajú aţ 200 zvieratám.
Javí sa potreba vybudovať nový útulok. OZ kúpilo pozemok (1000 m2) a od mesta ţiada
finančnú pomoc na činnosť (cca 10-tisíc €);
OZ Minibodka a OZ Záhrada sú zdruţenia zamerané na pomoc opusteným
a zanedbaným deťom. Minibodka je rodinným typom zdruţenia.
OZ Lepšia Šaľa sa zameriava na občiansku kontrolu činnosti a transparentnosti
plnenia úloh orgánov mesta;
OZ Meetpoint Šaľa má vytýčený cieľ v názve projektu: „Budúcnosť mladých.“
Projekt podporuje Európska únia prostredníctvom národnej agentúry IUVENTA.
Ciele projektu:
• vytvoriť dialóg medzi mladými ľuďmi vo veku 15-30 rokov a zástupcami samosprávy
zodpovedajúcimi za mládeţ i políciou;
• na mesačných stretnutiach počas roka riešiť otázky:
• ţivot mladých, šport, kultúra, vzdelávanie, bývanie, ţivotné prostredie;
• boj proti šikanovaniu detí, prevencia kriminality, občianske hliadky;
• aktivity – inovačné maratóny (Beh nočnou Šaľou), cyklotrasy – budovať;
• komunikačné školenia, efektívnosť komunikácie smerom k osobám, zastupiteľstvu,
orgánom mesta, komisiám;
• podchytiť a zapojiť do projektu čo najviac mladých ľudí.
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Občianske zdruţenie Šaľa – Tvoje mesto
Samotný názov zdruţenia, Šaľa – Tvoje mesto, je akousi výzvou spoluobčanom, aby
sa podieľali na tvorbe a ochrane ţivotného prostredia, so zreteľom zachovať, obnovovať
prírodné a kultúrne hodnoty v meste a regióne.
Občianske zdruţenie od svojho vzniku v roku 2010 a následnej registrácii v roku 2013
rozvíjalo pod vedením svojho predsedu, Ing. Róberta Andrášiho, bohatú, rôznorodú činnosť.
V roku 2014 členovia zdruţenia spolu s občanmi, ďalšími občianskymi zdruţeniami,
za podpory a pomoci podnikateľov a inštitúcií plnili projekty so zameraním na:
• ošetrovanie stromov a kríkov orezávaním a formovaním, a to v nemocničnom parku,
lesoparku, pri SD Veča, v parku pri CVČ;
• kosenie, čistenie, úprava chodníkov, zbieranie odpadu v lesoparku a pri brehoch Váhu;
• úpravu detských ihrísk v rámci mesta i areálov škôl, ako aj sedačiek, hojdačiek,
kolotočov;
• opravu a údrţbu lavičiek, skrášľovanie ţivotného prostredia v rajónoch ulíc Narcisová,
Vlčanská, P. J. Šafárika, Novomeského, Kráľovská, Boţeny Nemcovej;
• podporu vzdelávania – dar 12 monitorov LCD pre ZŠ J. Murgaša;
• pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí v meste a DK;
• výchovu spoluobčanov k ochrane pamiatok a ţivotného prostredia;
V aktivitách plánujú pokračovať.
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Zdravotníctvo
Nemocnica
Posledná časť z odčlenených menších častí šalianskej nemocnice, budova bývalej
slobodárne, bola daná do predaja. Nová cena bola o 50% niţšia oproti znaleckému posudku,
čo znamená pokles zo 471 908 € na 235 954 €.
Zostávajúci najväčší celok, časť poliklinická, ktorá zostáva v majetku Nitrianskeho
samosprávneho kraja, sa čiastočne rekonštruuje.

Darujte krv
Počas celého roka, jedenkrát za mesiac, miestna pobočka Slovenského Červeného
kríţa v Šali v spolupráci s Odborom sociálnych vecí NSK v Nitre a pracovníkov TS v Nových
Zámkoch organizovala odber krvi. Všetkým tým, ktorí odovzdali túto nenahraditeľnú tekutinu
v prospech zdravia chorých, patrí úprimná vďaka.
Ocenení darcovia krvi
V závere roka Územný spolok SČK v Galante uţ tradične odovzdáva
bezpríspevkovým darcom krvi plakety. Na tohtoročnom podujatí boli v Dome kultúry v Šali
ocenení darcovia šalianskeho okresu za rok 2014. Počet ocenených darcov: 99:
Kňazovického medaila – 100 odberov – Milan Hlavatý

1

diamantová – 80 odberov

6

zlatá – ţeny 30, muţi 40 odberov

14

strieborná – 20 odberov

29

bronzová – 10 odberov

49

plakety:
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Počasie 2014
Prehľad o počasí za rok 2014 vychádza z výsledkov pozorovaní Slovenského
hydrometeorologického ústavu v Bratislave, údajov o počasí z dennej tlače, internetu
a vlastných pozorovaní na území mesta Šaľa.

ROK 2014
MESIAC

I.

II.

III. IV. V.

TEPLOTA +2,1 +4,1 8,9 9,6

VI.

ROK
VII.

VIII. IX.

12,1 15,2 17,3 19,5

X.

XI. XII.

16,4 9,8 7,7

Ø

+4,3 10,6

Nový rok 2014 sme vítali teplým, hmlistým počasím a drobným mrholením. Teplý ráz
počasia pretrvával na našom území aţ do 25. januára. Súčasne vo svete boli zaznamenané
odlišné, extrémne rozdiely v počasí. U nás, na sviatok Troch kráľov, 6. januára rozkvitli
sneţienky, v Amerike namerali -30°C, po 100 rokoch zamrzli Niagarské vodopády, vo
Francúzsku a Anglicku boli januárové povodne. Aţ záver januára priniesol na naše územie
výrazné denné i nočné ochladenie od -3°C do -12°C, sneh nepriniesol.
Február začínal plusovými teplotami, ktoré sa aţ do konca mesiaca udrţiavali v rozpätí
+4°C aţ +10°C.
Mesiacom marcom sa končilo zimné, podľa meteorológov najteplejšie zimné obdobie
od roku 1921. Zavládlo, čo do teploty, jarné počasie bez vodných zráţok s veľkým suchom.
Aprílový mesiac priniesol viac slnka, pretrvávalo sucho, aţ v závere mesiaca (24.-26.)
apríla prišiel vytúţený dáţď. Pršalo na celom Slovensku a napršalo v rozpätí 20 aţ 50 mm
zráţok.
1. máj bol krásny, slnečný, ale 17. máj priniesol predovšetkým na stredné a východné
Slovensko nesmiernu katastrofu
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v podobe ničivých zráţok, povodní a vetra (víchrica vo Vysokých Tatrách pri rýchlosti 90
km/h vyvrátila 100-tisíc stromov, škody na cestách, domoch a autách boli značné).
Začiatok júna bol pokojný s dennými teplotami od 26°C do 34°C (9.6.). V druhej
dekáde sa mierne ochladilo a bolo opäť sucho. 29. a 30. júna výdatne pršalo.
V júli bolo striedavé počasie s dennými teplotami do 30°C, búrlivými zráţkami,
lejakmi v Bratislave a okolí a katastrofou vo Vrátnej doline (21. júl) – zosuv pôdy.
Augustové počasie bolo premenlivé, v druhej polovici chladné a sychravé, takmer
jesenné, v závere s teplotami v noci 13°C a cez deň od 15°C do 18°C.
September bol daţdivý, hlásilo sa jesenné počasie. Podobným počasím sa prihlásil aj
október.
November mal v prvej dekáde premenlivé a teplé počasie (noc 11°C, deň 18°C), záver
bol chladnejší, teplota klesla na +3°C aţ +5°C.
December bol zamračený, daţdivý, Mikuláš bol bez snehu s dennou teplotou 8°C.
Teplé počasie vrcholilo na Štedrý deň teplotou 12°C. Ochladilo sa na deň Sv. Štefana
a následne od 27.12. do Silvestra:
nočné teploty od -5°C do -13°C,
denné teploty od 0°C do -6°C; v noci z 27. na 28.12. zasneţilo – poprašok do 5 cm.
Rok 2014 bol podľa meteorológov mimoriadne teplý.
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Roľnícke druţstvo a počasie
V roku 2014 sa šalianski druţstevníci tešili z dobrej úrody obilnín vďaka
priaznivejším zráţkam v porovnaní s nedostatkom zráţok a tým aj vlahy v uplynulých rokoch.
Dobré podmienky boli pri zakladaní úrody v jesennom období 2013, mierna zima a jar 2014
bola priaznivá, nakoľko zráţky boli počas vegetácie priaznivo rozloţené, čo ovplyvnilo
výnosy. Výnimočne skorý bol začiatok ţatvy. Dňa 19. júna sa začalo so zberom ozimného
jačmeňa a repky. Ukončenie ţatvy – 22. júl 2014.
Číselné údaje:
• celková výmera druţstva
z toho osiate obilím a repkou

2 990 ha
1 345 ha, čo je 45% výmery;

• výnosy
repka3,5t/ha; jačmeň 5,6t/ha; pšenica 6,5t/ha;
• kvalita

jačmeň v parametroch sladovníckeho jačmeňa;
pšenica – veľmi dobrá potravinárska kvalita;
iné plodiny: kukurica, cukrová repa, krmoviny

Jubilujúce podnikateľské spoločnosti a prevádzky, prezentácie
Spoločnosť údrţby, výroby a montáţí technologických zariadení na Slovensku si
v roku 2014 pripomínalo 28. výročie svojho vzniku. Na začiatku zrodu spoločnosti boli aj
Šaľania: Ing. Vladimír Kopáčik a Ing. Jozef Ţbirka, popredné osobnosti podniku Duslo, a.s.
Šaľa. Pri tejto príleţitosti boli obaja, spolu s redakciou Slova Šaľanov, ktorá pre SUZ
vydávala časopis Informačný spravodaj, ocenení Pamätnou listinou.
Spoločnosť SARMAT Šaľa pripravila pre klientov a odbornú verejnosť z výroby
energií, teplární a chemických podnikov zo Slovenska, Česka a Poľska júlový Prezentačný
deň spojený s prehliadkou výrobnej produkcie čerpadiel a skúšky odstredivého čerpadla.
Spoločnosť spolupracuje s a.s. Duslo v oblasti generálnych opráv veľkých čerpadiel a tento
raz dodala do Dusla prvé, vlastnou skupinou firiem vyvinuté a vyrobené čerpadlo.
Oprava obuvi manţelov Osvaldovcov poskytuje uţ 20 rokov široký rozsah sluţieb
spojených s opravou koţených výrobkov.
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Školstvo 2014
Výchovno-vzdelávacia činnosť škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa
školský rok 2013/2014
Základné údaje o školách
Mesto Šaľa má v zriaďovateľskej pôsobnosti:
• 4 samostatné základné školy (ZŠ)
• 2 základné školy s materskou školou (z toho 1 MŠ a ZŠ s VJM)
• 6 samostatných materských škôl (MŠ)
• 1 základnú umeleckú školu (ZUŠ)
• 1 centrum voľného času (CVČ)
Všetky základné školy okrem ZŠ Bernolákova ul. majú prepoţičaný čestný titul.
ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ZAMERANIE

1 ZŠ BERNOLÁKOVA UL. 1

JAZYKY, INFORMATIKA, ŠPORT

2 ZŠ JÁNA HOLLÉHO

JAZYKY, STREĽBA, HÁDZANÁ

3 ZŠ MŠ JOZEFA MURGAŠA

JAZYKY, MATEMATIKA, INFORMAT.

4 ZŠ JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO JAZYKY, NADANÉ DETI, ŠPORT
5 ZŠ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

JAZYKY, HÁDZANÁ, STOL. TENIS

6 ZŠ MŠ VJM

JAZYKY, PRÍRODOVEDA

MATERSKÉ ŠKOLY
1 MŠ BUDOVATEĽSKÁ 19

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
CVČ

2 MŠ DRUŢSTEVNÁ 22

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
M. R. ŠTEFÁNIKA 12

3 MŠ JÁNA HOLLÉHO 40
4 MŠ ZŠ J. MURGAŠA 22
5 MŠ OKRUŢNÁ 1
6 MŠ 8. MÁJA 2
7 MŠ P. J. ŠAFÁRIKA 2
8 MŠ ZŠ VJM DRUŢSTEVNÁ 3

ZUŠ

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
KUKUČÍNOVA 27
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Výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa uskutočňovali podľa
výchovno-vzdelávacích programov o výchove a vzdelávaní a ďalších predpisov.
Podľa vzdelávacieho programu ISCD1 sa vzdelávalo na 1. stupni ZŠ, podľa ISCD2
a vlastného programu sa vzdelávalo na 2. stupni ZŠ, školské kluby detí realizovali výchovu
podľa vlastného programu, v MŠ sa výchovný proces uskutočňoval podľa štátneho
vzdelávacieho programu s vlastným zameraním obohateným o prierezové témy, ZUŠ
postupovala podľa štátneho vzdelávacieho programu, v CVČ sa uskutočňovala výchova,
vzdelávanie a záujmová činnosť podľa vypracovaného vlastného programu, ktorý sa tak stal
základným dokumentom školského zariadenia.

Školský rok 2013/2014 v tabuľkách
Tab. č. 1
POČET TRIED A ŢIAKOV K 30.6.2014

ŠKOLA

TR. ŢIAKOV INTEGROV. NADANÍ ŠKD TR. ŠKD ŢIAKOV
1 ZŠ BERNOLÁKOVA

8

121

8

0

1

29

2 ZŠ J. HOLLÉHO

18

366

10

0

3

101

3 ZŠ MŠ. J. MURGAŠA

26

535

18

0

8

200

4 ZŠ J.C.HRONSKÉHO

22

331

15

120

4

119

5 ZŠ Ľ. ŠTÚRA

20

417

4

0

7

163

6 ZŠ MŠ VJM

9

127

7

0

2

47

103

1 897

60

120

25

659

SPOLU

Z celkového počtu 1897 ţiakov je 396 ţiakov, ktorí dochádzajú z okolitých obcí
okresu Šaľa.
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Tab. č. 2

DOCHÁDZKA ŢIAKOV K 30.6.2014
POČET

ŠKOLA

OSPR. HODINY

NEOSPR. HODINY

TRIED ŢIAKOV POČET *Ø (1 Ţ)

POČET

Ø–Ţ

1 ZŠ BERNOLÁKOVA

8

121

17 350

143,39

3 252

26,88

2 ZŠ J. HOLLÉHO

18

366

35 367

96,63

1 268

3,46

3 ZŠ MŠ. J. MURGAŠA

26

535

45 823

85,65

73

0,14

4 ZŠ J.C.HRONSKÉHO

22

331

27 170

82,08

3 957

11,95

5 ZŠ Ľ. ŠTÚRA

20

417

22 187

53,21

42

0,10

6 ZŠ MŠ PÁZMÁNYA

9

127

9 022

71,04

2 451

19,30

SPOLU/PRIEMER

103

1897

156 919

82,72

11 043

5,82

*Ø (1 Ţ) – PRIEMER 1 ŢIAK

Tab. č. 3
ŠKOLA

PROSPECH K 30.6.2014

%

TRIED ŢIAKOV PROSPELI NEPR. NEKLAS. NEPROS.
1 ZŠ BERNOLÁKOVA

8

121

107

10

4

14,84

2 ZŠ J. HOLLÉHO

18

366

357

9

0

2,46

3 ZŠ MŠ. J. MURGAŠA

26

535

528

3

4

0,56

4 ZŠ J.C.HRONSKÉHO

22

331

324

7

0

2,11

5 ZŠ Ľ. ŠTÚRA

20

417

416

1

0

0,24

6 ZŠ MŠ PÁZMÁNYA

9

127

122

4

1

3,14

103

1897

1854

34

9

3,89

–

–

97,68

1,79

0,53

–

SPOLU
PERCENTO
SLOVNE HODNOTILI V ZŠ:

J. MURGAŠA

56 ŢIAKOV

1. ROČ.

Ľ. ŠTÚRA

41 ŢIAKOV

1. ROČ.

J. C. HRONSKÉHO

54 ŢIAKOV

1-4 ROČ. – NADANÉ DETI

Tab. č. 4
ŢIACI PRIJATÍ NA STREDNÉ ŠKOLY

ŠKOLA – ZŠ

VYCHÁDZAJÚ
Z 9. ROČ. NIŢŠIEHO

PRIJATÍ NA
OGY

GYM

SOŠ

SOŠ – 3.R.

INÉ

1 BERNOLÁKOVA

15

0

0

0

8

7

0

2 J. HOLLÉHO

32

0

0

8

5

10

9

3 J. MURGAŠA

59

0

0

30

23

6

0

4 J.C.HRONSKÉHO

37

0

0

15

19

3

0

5 Ľ. ŠTÚRA

46

1

1

14

20

12

0

6 P. PÁZMÁNYA

22

0

0

4

5

13

0

SPOLU

211

1

1

71

80

51

9
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Tab. č. 5
TESTOVANIE VEDOMOSTNEJ ÚROVNE ŢIAKOV 9. ROČ. – T9 2014

ŠKOLA – ZŠ

ÚSPEŠNOSŤ V ZŠ

ÚSPEŠNOSŤ V SR

MAT.

SJL

MJL

MAT.

SJL

1 BERNOLÁKOVA

40,71

51,43

–

–

2 J. HOLLÉHO

65,62

63,50

–

–

3 J. MURGAŠA

68,31

72,39

–

4 J.C.HRONSKÉHO

72,50

69,56

–

5 Ľ. ŠTÚRA

55,54

60,35

–

64,65 62,00

MJL

–
–
–

6 P. PÁZMÁNYA

43,86

70,45

54,91

Ø VSR 2014

64,65

62,00

56,35

2013

60,07

67,51

62,74

67,59

56,35

Tab. č. 6
UMIESTNENIE ŠKÔL V SÚŤAŢIACH – ŠK. R. 2013-2014

ŠKOLA - ZŠ

ŠPORT

POPS OKRES

OKRES
1 BERNOLÁKOVA

12.

6.

2 J. HOLLÉHO

5.

2.

3 J. MURGAŠA

1.

1.

4 J.C.HRONSKÉHO

2.

4.

5 Ľ. ŠTÚRA

3.

3.

6 P. PÁZMÁNYA

6.

19.

HODNOTENÝCH ZŠ

26

20

KRAJ

3.

POPS – PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŢE

Projekty a programy na školách
• Modernizácia vzdelávacieho procesu na školách;
• Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa;
• Ovocie a zelenina do škôl a mliečny program;
• Škola podporujúca zdravie;
• Elektronizácia vzdelávacieho systému, vytváranie digitálnych tried;
• Moja família – finančná gramotnosť ţiakov;
• Cesta k emocionálnej zrelosti – drogová závislosť, medziľudské vzťahy a iné sociálne javy;
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Tab. č. 7
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 – POČTY TRIED, ŢIAKOV, ZAM.
POČTY K 15.9.2014

ZARIADENIE
ZŠ

ŢIAKOV

TRIED

ŠKD.-

PED.

NEPED.

Z

TR.

ZAM.

ZAM.

TOHO
VŠJ

1 BERNOLÁKOVA

119

9

1

11

6

2

2 J. HOLLÉHO

394

19

3

27

13

5

3 J. MURGAŠA

540

27

8

52

19

8

4 J.C.HRONSKÉHO

323

22

4

34

14

5

5 Ľ. ŠTÚRA

417

21

5

33

15

7

6 P. PÁZMÁNYA

124

9

2

18

3

0

SPOLU ZŠ

1917

107

23

162

70

27

ZUŠ

746

44

–

30

5

–

CVČ

936

53

–

8

5

–

ZUŠ – ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
DO 1. ROČNÍKA ZŠ BOLO V JANUÁRI 2014 ZAPÍSANÝCH 246 DETÍ NA ŠK. R. 2014/2015,
Z TOHO 16 DETÍ S ODLOŢENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU.

Tab. č. 8
MATERSKÉ ŠKOLY
NÁZOV ŠKOLY

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

TRIEDY POČET PEDAGOG. NEPED. Z TOHO

MŠ

DETÍ

ZAM.

ZAM.

ŠJ

1 BUDOVATEĽSKÁ

3

79

7

5

3

2 DRUŢSTEVNÁ

6

146

15

9

5

3 HOLLÉHO

8

212

19

10

5

4 PRI ZŠ J. MURGAŠA

2

50

5

2

1

5 OKRUŢNÁ

4

99

10

6

4

6 8. MÁJA

4

92

10

7

4

7 P. J. ŠAFÁRIKA

4

101

9

7

3

8 PRI ZŠ VJM

1

22

2

1

0

32

801

77

47

25

SPOLU

ŠJ- ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
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Základná umelecká škola – ZUŠ Šaľa
Škola poskytuje základy umeleckého vzdelávania a zabezpečuje nadštandardné
vzdelávanie mladej populácie v štyroch odboroch s počtom ţiakov podľa stavu k 30. júnu
2014:
• výtvarný odbor

358 ţiakov

• literárno-dramatický

• hudobný odbor

287 ţiakov

• tanečný odbor

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 30 pedagógov, ktorí pripravujú ţiakov na
rôzne súťaţe a vystúpenia na rôznych kultúrnych podujatiach a koncertoch.
Pedagógovia dlhodobo a úspešne pripravujú talentovaných ţiakov na štúdium na
stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním.
V šk. r. 2013/2014 boli na výtvarný odbor SUŠ a na konzervatórium prijatí 6 (4+2)
ţiaci.

Centrum voľného času – CVČ Šaľa
CVČ podľa výchovného programu zabezpečuje:
• výchovno-vzdelávaciu činnosť;
• záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti, ţiakov, študentov, ich rodičov a iné osoby do
30 rokov;
• Počet:
• Počet

záujmových útvarov

82, zapísaných 1 072 osôb;

podujatí

124, účasť 6881 osôb;

zamestnancov

13, z toho 8 pedagogických;

• Letná aktivita v CVČ – účasť

428 detí;

• Múzeum a Noc múzeí

942 a 187 návštevníkov.
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Spojená škola, Krátka 11, Šaľa, šk. r. 2013/2014
Zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Organizačné zloţky školy:
• Špeciálna základná škola – Speciális alapiskola
• Špeciálna základná škola

• Školský klub

Zameranie školy: rozvíjanie individuálnych schopností mentálne postihnutých ţiakov
s rôznym stupňom postihnutia a autistov.
Riaditeľka školy: Magdaléna Bajlová, Mgr.
Počet:

• pedagogických/nepedagogických zamestnancov 16/3 (19)
• tried

10

v

ŠKD

• ţiakov

69

v ŠKD

2
11

Reprezentácia školy a iné aktivity: výtvarná, spevácka a športová súťaţ; Týţdeň – lesov,
zdravej výţivy; Deň – vody, Zeme

Stredné školy v Šali, školský rok 2013/2014
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali
Riaditeľ školy: Vladimír Takáč, PaedDr.
Organizačné zloţky

počet tried

počet ţiakov

• osemročné gymnázium

6

135

• štvorročné gymnázium

9

238

Počet absolventov:

99; prijatých na VŠ: 96, t.j. 96,97%

Počet súťaţí:

50; účasť:

Počet zamestnancov:

49

471 ţiakov

z toho pedagogických 34; nepedagogických: 11; ŠJ: 4;
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Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
Riaditeľka školy: Alţbeta Botorčeová, PaedDr.
Organizačné zloţky

počet tried

počet ţiakov

• stredná priemyselná škola

8

180

• obchodná akadémia

6

149

• stredná odborná škola 4-roč.

3

63

3-roč.

1

21

• SOŠ – nadstavba

2

31

spolu

20

444

• celkový počet zamestnancov

63

z toho pedagogických
nepedagogických

50

odborných

2

11

v tom ŠJ

5

Zameranie školy:
Výchova strednotechnických odborníkov pre chemický, strojárenský, elektrotechnický
priemysel. V OA príprava kádrov pre obchod, administratívu a cestovný ruch.

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa
Riaditeľka školy: Magdaléna Birnšteinová, Ing.
Počet zamestnancov školy

53

z toho pedagogických

30

nepedagogických 23

kvalifikovaných
z toho 4 ŠJ

28

3 upratovačky

Zameranie školy:
Príprava strednotechnických odborných kádrov pre poľnohospodárstvo, chov koní,
jazdectvo a pre prácu a činnosť v sluţbách.
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Organizačné zloţky školy:
• študijné odbory 4-ročné
-agropodnikanie, chov koní a jazdectvo
počet tried

3

počet ţiakov 43

-poľnohospodárstvo, podnikanie v remeslách a sluţbách
počet tried

3

počet ţiakov 52

• učebné odbory 3-ročné
-chovateľ – chov koní, jazdectvo
počet tried

1,5

počet ţiakov 11

-čašník, kuchár, kaderník
počet tried
škola celkom

4,5

počet ţiakov 119
225 ţiakov

12 tried

Školský internát
Počet ubytovaných ţiakov školy 44
mesačný poplatok

17,- €

1 lôţko/rok

563,- €

38 dievčat

6 chlapcov

28. marec Deň učiteľov
Kaţdoročne sa pri príleţitosti sviatku učiteľov koná v Šali celookresná oslava, na
ktorej predstavitelia mesta a obcí okresu oceňujú prácu pedagógov našich škôl. Tohtoročná
slávnosť sa na šalianskom MsÚ konala 26. marca. Ďakovné listy a pamätné medaily za
doterajšie dosiahnuté výsledky pri výchove a vzdelávaní našej mladej generácie odovzdal
primátor Šale spolu so starostami obcí 47 pedagógom materských, základných a stredných
škôl.
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Ocenenie najúspešnejších ţiakov a študentov
V závere školského roka 2013/2014, 23. júna 2014 sa na Mestskom úrade v Šali
uskutočnilo odovzdávanie ocenení najúspešnejším ţiakom a študentom mesta Šaľa a okresu
Šaľa. Zástupcovia mesta a obcí, okresu pri účasti riaditeľov jednotlivých škôl odovzdali 42
oceneným pochvalné listy, vecné ceny a finančné poukazy za dosiahnuté výsledky
v predmetových olympiádach, postupových súťaţiach na obvodnej, krajskej i na
celoslovenskej úrovni.
Na záver slávnostného aktu primátor mesta, Martin Alföldi, vyjadril poďakovanie za
vzornú reprezentáciu mesta a obcí a školákom poprial pekné prázdniny.

Rozlúčka s učiteľmi
Predstavitelia mesta Šaľa sa za dlhoročnú prácu v školských sluţbách, za náročnú
a obetavú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na formovanie mladej generácie, 25. júna
2014
poďakovali pedagógom
Mgr. Daniele Samoľovej, Mgr. Danici Miklášovej, Mgr. Márii Vaškovej, Jozefíne Dobošovej,
Mgr. Elene Palkovej, Mgr. Kvetoslave Materánkovej, Jozefovi Jurigovi, Mgr. Zdenke
Rehákovej a Mgr. Janke Kneţovej, pre ktorých školský rok 2013/2014 bol ich posledným,
rozlúčkovým pri odchode do dôchodku.
Na tomto stretnutí boli vo funkcii riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ na ďalšie obdobie
oficiálne potvrdení a vymenovaní dovtedajší riaditelia.
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Kultúrno-spoločenská činnosť 2014

Koncerty
Koncert Lívie Ághovej
V sobotu 1. februára 2014 sa v Dome kultúry v Šali uskutočnil v poradí uţ dvadsiaty
ročník benefičného koncertu opernej speváčky, šalianskej rodáčky Lívie Ághovej a jej hostí,
študentov praţského konzervatória Jaroslava Jeţka. Zaznela zmes operných a muzikálových
melódií v rôznych jazykoch. Organizátorom tohto výnimočného podujatia i tentokrát bolo OZ
Pro Vita, ktoré vedie MUDr. Mária Czelláriková.
Výťaţok z dobrovoľného vstupného a sponzorských príspevkov vo výške 6 500,- €
bol venovaný na charitatívne účely, prevaţne pre Domov sociálnej starostlivosti Šoporňa –
Štrkovec a DSS Šaľa.
Veča – Fest
V dňoch 16.-18. mája 2014 ţila mestská časť Šaľa-Veča kultúrou. OZ Večania
zorganizovalo v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Šaľa večiansky festival VEČA
FEST, ročník 2014. V trojdňovom kultúrno-spoločenskom podujatí išlo o propagáciu
a popularizáciu práce folklórnych súborov, priblíţenie sa verejnosti a oţivenie tradičnej
ľudovej kultúry.
1. deň: Vystúpenia folklórnych súborov – spevy a tance;
2. deň: Koncert kapiel, tance;
3. deň: Ľudová hudba, spev, tanec, ľudová veselica;
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Výstavy
Výstava umeleckých diel neprofesionálnych výtvarníkov bola inštalovaná vo februári
2014 v KS Večierka v Šali. 45 autorov – amatérov z okresov Nitrianskeho kraja vystavovalo
151 výtvarných diel, ktorými súťaţili o postup do krajskej súťaţe.
Úţasný svet Mira Regitka
Galéria Focesa Šaľa pripravila v marci 2014 unikátnu, krásnu výstavu diela umelca,
ilustrátora, Šaľana
Miroslava Regitka
Bola to prvá samostatná výstava umelca v Šali. Vystavované kresby, karikatúry,
kniţky boli len zlomkom jeho bohatej tvorby. Veď len pre časopis Fifík nakreslil od roku
1990 viac ako 35 000 ilustrácií, ilustroval 50 detských kniţiek, učebníc matematiky pre
základné školy, je autorom postavičky Šaliansky Maťko, spolupracuje s detským divadelným
súborom Materinky.
Šalianska vzácna a krásna kultúrna pamiatka
Slamenný domček oţíva!
Výstavu fotografií s názvom „Prebúdzanie prírody“ zorganizoval začiatkom mája
v domčeku Klub fotografov Terra Wag. Do výstavy sa zapojilo desať amatérskych
fotografov. Návštevníci si mohli v pripravených tvorivých dielňach vyskúšať rôzne techniky,
ako ţehlenie voskovou technikou, hačkovanie, výrobky z papiera a iné.
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Umelkyňa Miriam Podbehlá v závere júna 2014 vystavovala v „domčeku“ – Dome
ľudového bývania diela, ktoré obleteli svet. Boli to diela maľované na hodváb – šatky, šály,
viazanky i šaty. Výstave dala názov: „Hodváb – Premeny v čase.“
V jesenných mesiacoch priestory „domčeka“ vyuţili absolventi letnej fotoškoly,
Fotoklubu Šaľa, na výstavu svojich fotografií. Pri otvorení výstavy uviedli do ţivota novú
webovú stránku www.domludovehobyvania.sk, na ktorej je zverejnená história kultúrnej
pamiatky a vo virtuálnej forme je moţnosť pozrieť domček i okolie.
V šalianskej Galérii Focesa s.r.o., bola počas celého septembra 2014 inštalovaná
výstava diel (akvarelov a olejomalieb) amatérskeho umelca
Miroslava Vörösa
Návrat do Šale
Súčasná výstava bola druhou výstavou v Šali. Prvýkrát umelec pochádzajúci z Hornej
Kráľovej, ktorý sa narodil v Šali, v Šali preţil mladosť ako študent gymnázia a ĽŠU – odbor
hra na akordeón, vystavoval svoje diela v roku 1977.
Umelec s mimoriadnym výtvarníckym talentom vyzrieval počas štúdia farmácie pod
dohľadom akademického maliara docenta Rolanda Hanusa.
Výber obrazov na šalianskej výstave bol najmä z jeho impresionistickej tvorby. Bola
to výstava jedinečná, krásna, ktorú kultúrna obec i s autorom diel vrelo uvítala.
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Najkrajšia kniha a kalendár
Vyhodnotenie
7. ročníka:

Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013;

22. ročníka:

Najkrajší kalendár Slovenska 2014;

sa uskutočnilo 1. apríla 2014 v Banskej Bystrici.
Porota zloţená z členov Klubu fotografistov Slovenského syndikátu novinárov, ktorý súťaţ
organizoval, udelila
a) 2. miesto mestu Šaľa
za publikáciu ŠAĽA
v kategórii Knihy o meste – obrazové publikácie.
Ocenenie prevzala prednostka Mestského úradu v Šali, Daniela Vargová.
Na vytvorení knihy sa podieľali:
Igor Boháč,

autor fotografií

Július Morávek,

autor textov

b) Mimoriadne ocenenie
za kalendár Z kuchyne starých materí
v kategórii Nástenné kalendáre viaclistové
autorovi Igorovi Boháčovi – Focesa Šaľa.
Ocenenie prevzal v zastúpení Július Morávek.
Najkrajšie diela po vystavení v Štátnej vedeckej kniţnici v Banskej Bystrici budú
putovať po vybraných mestách v rámci Slovenska.
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Súťaţe, divadlá
Šaliansky Maťko
Dňa 28. marca 2014 sa v Šali uskutočnilo XXI. celoslovenské finálové kolo súťaţe
v prednese slovenských povestí
Šaliansky Maťko
V troch kategóriách sa stretlo 20 víťazov krajských kôl a nesúťaţne sa prezentovali
deti z Uţhorodu (Ukrajina) a Slovenského Komlósu (Maďarsko).
Organizátor, otec tejto výnimočnej súťaţe, MUDr. Svetozár Hikkel privítal
recitátorov, učiteľov, osobitne vzácnych hostí, ministra školstva SR Dušana Čaploviča,
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorému venoval grafiku nášho
ilustrátora, autora postavičky „Šaliansky Maťko“, Miroslava Regitka.
Výsledky súťaţe
1. kategória
1. Martin

Gabko

ZŠ

Dolná Mariková

2. Jakub S.

Barjak

ZŠ

Zvolen

ZŠ

Trnava

ZŠ

Nové Zámky

3. Alexandra Hornáková
2. kategória
1. Alex

Mihálik

2. Barbora

Jarovčíková ZŠ

Púchov

3. Laura

Zelenáková ZŠ

Košice

1. Mária

Bernáková

ZŠ

Bratislava

2. Natália

Laššáková

ZŠ

Zákamenné

3. Lucia

Lengyelová

ZŠ

Partizánske

3. kategória
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Udelenie ocenenia
Prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič
udelil
MUDR. Svetozárovi Hikkelovi
štátne vyznamenanie
za významné zásluhy v oblasti práce s deťmi a mládeţou
Ocenenie bolo laureátovi udelené práve v predvečer 21. ročníka Šalianskeho Maťka. Medailu
si z rúk prezidenta na Bratislavskom hrade prevzal 26. apríla 2014.

Zlatá priadka – Šaľa 2014
Uţ po 43-krát sa v závere mája 2014 stretlo 12 detských divadelných súborov zo
všetkých krajov Slovenska na postupovej súťaţi a prehliadke detskej dramatickej tvorivosti
Zlatá priadka – Šaľa 2014 v Dome kultúry v Šali.
Vyhlasovateľ súťaţe: Národné osvetové centrum;
Organizátor súťaţe: Mestské kultúrne stredisko Šaľa;
Odborná porota počas troch dní hodnotila 12 súťaţných predstavení, z ktorých sa
najúspešnejším stalo predstavenie Christopher, v podaní DSS Lano z Bratislavy.
2. miesto získala inscenácia Do krajiny koní, ktorú uviedol súbor Prvosienka, ZŠ a MŠ
Zákamenné.
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Oba súbory porota navrhla na postup na Scénickú ţatvu 2014 do Martina. Tretím
oceneným sa stal súbor MoDRé TRaKy, ZŠ a MŠ Lúky – Vráble s hrou Iný.
Na záver prehliadky vystúpili hostia z Českej republiky, divadelný súbor Tri boty zo
ZŠ a MŠ Třebotov.

Tanečný klub Jumping
Po klubových majstrovstvách a absolvovaní siedmich kôl Slovenského pohára sa
tanečný klub v prvej polovici júla zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska o tanečný pohár
v disco a street dance. Súťaţilo sa v sólach, duách, skupinách, formáciách A, B.
Šalianski tanečníci vytancovali:
• 3 poháre – zlatý, strieborný a bronzový
• získali – 2x4.; 6x5.; 3x7. miesto
Majstrovstvá Európy v tancoch – street dance
Miesto:

Litva, Kaunas

Dátum:

júl 2014

Účasť:

11 európskych krajín, 600 tanečníkov, z toho zo Slovenska a súčasne
z TK Jumping 1, Katarína Barátová, ktorá získala bronzovú medailu
a stala sa druhou vicemajsterkou Európy – sólo dospelých.

Gorazdov Močenok
Celonárodný, ojedinelý festival kresťanského divadla , sa v závere júla 2014 uţ
po 22.krát konal v Močenku, okres Šaľa. Návštevníci videli 7 súťaţných a 1 nesúťaţné
divadelné predstavenie a tri detské predstavenia v podaní detských súborov.
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Šalianske slávnosti 2014
Jarmok tradičných remesiel
Výnimočné podujatie roka, ktorému prialo i počasie, sa uskutočnilo 27. a 28. júna
2014 na pešej zóne – jarmočná časť a v priestoroch vynoveného amfiteátra – kultúrnospoločenská časť. Pri otváraní slávností primátor mesta Martin Alföldi privítal zástupcov
druţobných miest Mogiľov Podoľskij z Ukrajiny, Konskie z Poľska, Orosláň z Maďarska
a Telč z Českej republiky.
V bohatom programe vystúpili
• súbory druţobných miest

• TK Jumping

• domáce detské súbory

• Elán Tribute band

• maţoretky
• ţiaci ZUŠ
Na jarmoku sa predstavili: rezbári, košikári, včelári, vinári, syrári, medovníkari,
pekári, cukrári a iní.
Sprievodné podujatia:
• maľovanie na chodník; maľovanie záloţiek do kníh i na hodváb;
• práca s drôtikom; práca s drevom; výroba postavičiek;
• burza kníh; detská čitáreň;
• výstava amatérskej fotografie – 7. ročník súťaţe
Fotoobjektív Františka Kollára spojený s vyhodnotením:
Kovács „Návrat“

1. miesto

Juraj

Cena mesta

Braňo Pištek; Radovan Jamrich

Cena fotoklubu

Lucia Šimeková; Jaro Korgo
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Šalianske kultúrne leto 2014 bolo bohaté na mnoţstvo podujatí, ktoré nadväzovali
na Šalianske slávnosti. Na úvod, začiatkom júna, koncertovala na amfiteátri skupina Capre.
Nasledovali večerné filmové predstavenia, ktoré striedali vystúpenia popredných spevákov
a hudobných skupín rôznych ţánrov. Posledný koncert odznel v deň 70. výročia SNP
v podaní skupiny donských kozákov Valnij Don.
Sprievodné akcie v podobe hier, tancov, tvorivých dielní, pripravili aj v kultúrnych
centrách – SD Veča, Večierka, Dom ľudového bývania.
Rozlúčka s letom sa tradične uskutočnila 1. septembra. A hoci bol upršaný deň, deti
s rodičmi si na amfiteátri uţívali posledný prázdninový deň súťaţami, hrami, rozprávkovými
príbehmi. Podvečer a večer koncertovala pre dospelých domáca kabela Imrichova klebeta
a populárna skupina Polemic.

Festival ţidovskej kultúry
Prvý septembrový týţdeň je v našom meste Šaľa uţ tradične zasvätený ţidovskej
kultúre. Mimoriadne sú obľúbené koncerty klezmerovej hudby, ktoré organizuje Občianske
zdruţenie Maceva a Dr. Rudolf Kuklovský. Na Námestí Svätej Trojice vystúpili klezmerové
súbory z Poľska, Česka i Slovenska. Súčasťou festivalu sú výstavy a besedy. Premietal sa aj
dokumentárny film Krátka dlhá cesta, ktorý pribliţoval cestu Ţidov na tzv. pochode smrti.
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Mestská kniţnica Jána Johanidesa v Šali
Mestská kniţnica v Šali oslávila v roku 2014 90. výročie svojho zaloţenia (1924).
Počas uplynulých rokov plnila významnú kultúrno-spoločensko-vzdelávaciu úlohu pre mesto
i široké okolie. Vychovala generácie čitateľov od najmladších detí, ţiakov, študentov aj
dospelých a dôchodcov a darí sa jej u nich udrţiavať vzťah k literatúre. V kniţnici je široký
výber nielen krásnej, ale aj odbornej a študijnej literatúry, po ktorej siaha predovšetkým
študujúca mládeţ.
Kniţnica bola v roku 2009 pomenovaná po šalianskom spisovateľovi Jánovi
Johanidesovi (* 18.8.1934 - † 5.6.2008). V Šali ţil s manţelkou Oľgou od roku 1972 aţ do
smrti 5. júna 2008. 18. augusta 2014 by sa bol doţil 80 rokov.
Pár slov zo spisovateľovej duše:
„Pôvodne som chcel byť maliar, ale myslím, ţe ľudia nesmierne túţia po peniazoch
a sú schopní tejto pominuteľnej hodnote obetovať všetko. Vţdy som bol ochotný priveľmi
objímať ľudí, ale uţ od detstva som získaval presvedčenie, ţe ľudia nepotrebujú objatie, ale
skôr čakajú na úder a zaucho. Tisíce príbehov u ľudí hovorili o tom istom: peniaze, nenávisť,
láska, neuspokojené manţelstvo, nenávisť, smrť. Toto všetko v rozličných variáciách som
počul a videl som uráţky, výkriky, vyhráţania sa.
Tvorilo to akúsi klímu k tomu,
ako som začal písať a nie maľovať!“

Tretí ročník Ceny Jána Johanidesa 2014
Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách:
I. kategória:

Najlepšie prozaické dielo vydané v posledných dvoch rokoch.
V nominácii pre rok 2014 bolo 10 autorov. Ocenenie získalo dielo
Lajosa Grendela v preklade Karola Wlachovského Láska na diaľku.
Udelením tohto ocenenia Cena Jána Johanidesa získala medzinárodný
rozmer – do literárnej udalosti bol zapojený susedný národ.

II. kategória:

Diela autorov do 35 rokov; v nominácii boli 3-ja autori. Ocenenie
získalo dielo prozaika Jána Púčeka Kameň v kameni.
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Esej Jána Johanidesa 2014
Súčasťou udeľovania Ceny Jána Johanidesa bolo aj vyhodnotenie súťaţe Esej Jána
Johanidesa 2014. Študenti stredných škôl píšu eseje, v ktorých reagujú na výroky spisovateľa.
V aktuálnom, štvrtom ročníku súťaţe porota posudzovala 48 prác. Ročník bol
vyhodnotený ako doteraz najlepší, a to po stránke kvalitatívnej aj kvantitatívnej.
Víťaznú esej napísal Martin Pagerka, Gymnázium Senica, na výrok spisovateľa
„Pravý doktor je umelec.“ Druhé miesto získala Martina Gáliková, Gymnázium Zlaté
Moravce. Tretia skončila študentka SOŠ z Levíc. Jedno z čestných uznaní získala Kristína
Selmecziová, Gymnázium Šaľa, za esej napísanú na tému „Niet márnotratného syna a niet
márnotratného otca, je len pochopenie.“
Besedy, návštevy a akcie v šalianskej kniţnici:
• Cynická obluda – Rado Ondřejička, komentátor, dokumentarista, bloger, autor dvoch
kníh zaujal mladých čítaním úryvkov a vtipnou besedou;
• Týţdeň detskej knihy, Noc s Andersonom spojená s čítaním rozprávok, povestí,
príbehov, súťaţou a diskotékou, očarila všetkých;
• Láska na vlásku, premietanie nového filmu s rozprávkovou tematikou, beseda,
autogramiáda boli súčasťou stretnutia občanom s tvorcami a predstaviteľmi filmu,
predovšetkým so scenáristkou a reţisérkou Marianou Čengel-Solčanskou, ktorej v roku
2013 mesto Šaľa udelilo Cenu mesta za zviditeľnenie mesta doma i za hranicami;
• Anna Janásova, PhDr., publicistka a spisovateľka zaujala besedníkov zaujímavosťami
o okolnostiach vzniku knihy Ovečky v čerešňovom sade. Ústrednou témou diela je šport;
• Adela Banášová, popredná moderátorka si milým slovom a humorom získala školskú
mládeţ počas besedy o svojej knihe Zabudnuté slovenské rozprávky;
• Kódy Jozefa Banáša a knihy Idioti v politike, Sezóna potkanov, Zóna nadšenia a iné
navodili zaujímavú, pestrú, ale nekonfrontačnú besedu. Stretnutie spisovateľa s čitateľmi
bolo príjemné a osoţné.
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Rôzne
Výročie oslobodenia mesta Šaľa
Dňa 31. marca sa pri Pamätníku oslobodenia mesta stretli občania spolu
s predstaviteľmi mesta a zástupcami politických strán, aby si pripomenuli 69. výročie
oslobodenia mesta od fašistov. Na znak vďaky a úcty padlým poloţili k pomníku vence.
Oslavy sviatku práce
Prvý máj sa vrátil na amfiteáter. Aţ po štyroch rokoch, zrekonštruovaný, vynovený
spolu s celou Centrálnou mestskou zónou, šaliansky amfiteáter 1. mája 2014 oficiálne privítal
deti, mládeţ i dospelých na prvomájových oslavách sprevádzaných bohatým kultúrnym
programom. Novinkou osláv bolo beţecké podujatie Jarný beh Šaľou. Trať dlhá 5 km viedla
od amfiteátra cez CMZ k Váhu a Školskou ulicou na amfiteáter.
Deň víťazstva nad fašizmom – 8. máj
Pietny akt pri príleţitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a poráţke fašizmu
spojený s kladením vencov pri Pamätníku oslobodenia bol vyjadrením vďaky a úcty všetkým
tým, ktorí poloţili svoje ţivoty v boji za pokoj a mier.
Deň matiek
Mesto Šaľa v spolupráci s materským centrom Mamy mamám pripravilo oslavu Dňa
matiek na 10. mája 2014. Ústredným bodom podujatia bola i v tomto uţ jedenástom ročníku
Míľa pre mamu. Trasa míle viedla cez nemocničný park,
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kde boli pre deti pripravené hry a zábava. Sprievodný program prebiehal na Námestí Svätej
Trojice, kde nechýbali hasiči, policajti, šašovia s balónikmi a ani míľová torta.
Hlavným cieľom tohto krásneho celoštátneho podujatia je oslava materstva, mám,
ocenenie ich obetavosti a nekonečnej lásky k deťom.
Počet zapojených miest v SR: 70; účastníkov: 27 543; v Šali: 566 zaregistrovaných
účastníkov.
Medzinárodný deň archívov – 9. jún, sa v archívoch spája s Dňom otvorených dverí, a tak
v šalianskom štyristoročnom renesančnom kaštieli – archíve pripravili popularizačno-náučné
aktivity, ktoré ţiakom, študentom a návštevníkom vôbec pripomenú 100. výročie vypuknutia
I. svetovej vojny (28. júl).
Výročie Slovenského národného povstania (SNP)
70. Výročie SNP si predstavitelia mesta, politických strán a protifašistického odboja
spolu s občanmi mesta pripomenuli 28. augusta pri Pamätníku oslobodenia. V rámci pietneho
aktu poloţili k pomníku kytice a vence.
Mesiac úcty k starším
Valné zhromaţdenie OSN vyhlásilo v roku 1990 mesiac október za Mesiac úcty
k starším. Pozornosť starším venovali ţiaci škôl návštevou Domova dôchodcov, kde ich
pozdravili milým slovom i piesňou. Občianske zdruţenie Večania pozdravilo a poďakovalo sa
starším za súčasný krajší ţivot v Spoločenskom dome vo Veči. Mesto organizovalo stretnutia
so seniormi v Obradnej sieni MsÚ.
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Záverečný mesiac roka 2014, december, bol na kultúrno-spoločenské podujatia
bohatý:
• začiatkom mesiaca (6.12.) v školách, kultúrnych zariadeniach i v uliciach mesta rozdával
predovšetkým deťom radosť a potešenie milým slovom a darčekmi sv. Mikuláš;
• mesto, výklady obchodov i priedomia sa postupne odievali do slávnostného rúcha. Blíţili
sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Rozţiarili sa na uliciach, stromčekoch i oknách domov
svetlá a v ich jase mesto pripravilo Vianočné trhy. Stánky boli preplnené vianočnými
dobrotami a darčekmi. Mestom zneli koledy a vianočné melódie;
• vo vyzdobených chrámoch boli pripravené jasličky, v ktorých spočinulo Boţie Dieťa,
Jeţiš Kristus, zneli koledy, nezabudnuteľná pieseň Tichá noc, svätá noc..., organizovali sa
vianočné koncerty na oslavu Boha a Svätej Rodiny;
• Silvestrovský, posledný deň roka 2014, bol dňom zábavy, radosti, stretnutí rodín doma,
na plesoch, na námestiach, pri ďakovných i prosebných modlitbách v kostoloch.
Vyvrcholením bol mohutný ohňostroj a verejné poţehnanie pred kostolmi.
Rok 2014 vstúpil do histórie a v objatiach ľudí a pri podávaní rúk zneli ţelania pokoja,
radosti, šťastia.

Vitaj nový rok 2015,
buď poţehnaný a šťastný pre naše mesto
a celý svet.

1454

Šport 2014
Futbal II. liga – muţi, ročník 2013-2014 – jarná časť 2014
Futbalisti začali s prípravou na jarnú časť súťaţe v domácom prostredí a prípravnými
zápasmi uţ 14. januára 2014.
Cieľom funkcionárov klubu, trénerov Ondreja Takácsa a Milana Mrlláka, hráčov
i vedúceho muţstva Oskara Lencza bolo vyhnúť sa poslednému miestu v tabuľke a tým
i baráţi o udrţanie muţstva v II. lige. Cieľ naplnili aţ víťazstvom v poslednom kole súťaţe.
Jarnú časť súťaţe otvorili 21. kolom 8. marca 2014 a ukončili 33. kolom 31. mája 2014.
Konečná tabuľka II. ligy:
1.

Podbrezová

2.-9.

Bardejov, Prešov, SFM Senec, Trnava – jun.

33

26

4

3

64:16

82 bodov

Rimavská Sobota, Dubnica, FK Pohronie
10.

FK Slovan Duslo Šaľa
33

11.-12.

8

8

17

30:45

32 bodov

Šamorín, Liptovský Mikuláš

Výkonný výbor FK Slovan Duslo Šaľa rozhodol neobnoviť s Ondrejom Takácsom zmluvu
na poste trénera, ktorému zmluva končila 30. júna 2014.
Novým trénerom sa od 1. júla 2014 stal 54-ročný, skúsený
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tréner Vladimír Goffa, ktorý pôsobil v Liptovskom Mikuláši. Prípravu na ročník 2014/2015
viedol tri týţdne a dva týţdne pred otvorením šokoval vedenie klubu, keď poţiadal vedenie
Dusla o uvoľnenie do iného klubu. Dňa 21. júla 2014 prijal funkciu trénera Ladislav Molnár,
tréner s bohatými hráčskymi skúsenosťami.
Druhá futbalová liga bola po ukončení ročníka 2013/2014 rozdelená na dve časti
riadené futbalovými zväzmi. Futbalisti FK Slovan Duslo Šaľa spadajú do pôsobnosti
Západoslovenského futbalového zväzu (ZsFZ).

Nový názov II. ligy: DOXXBET II. LIGA

Ročník 2014/2015 otvárali 2. augusta 2014. Šaliansky Slovan síce v Ţiline prehral 3:0,
ale následne sebavedomie hráčov rástlo, práca trénera prinášala úspechy v podobe víťazstiev.
Tabuľka po 18. kole jesennej časti súťaţe:
1. Skalica

18

14

3

1

36:11 45 bodov

2. Ţilina B

18

11

1

6

31:26 34 bodov

3. Slovan Duslo Šaľa

18

9

6

3

31:11 33 bodov

4.-12. Nitra, FK Pohronie, Sereď, Senec, Slovan jun.,
Trnava jun., Šamorín, Dubnica, Nové Mesto n.V.
V jarnej časti súťaţe sa bude bojovať o 1.-6. miesto v tabuľke, ktoré zabezpečujú boj
so šesticou muţstiev východnej časti DOXXBET(u) o jedného postupujúceho do najvyššej
celoštátnej futbalovej súťaţe Fortuna ligy.
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Futbal – I. liga – ţeny, ročník 2013/2014
Do ligovej súťaţe bolo zapojených 7 muţstiev. Po poslednom, dvanástom kole bolo
poradie muţstiev nasledovné:
1.

Nové Zámky

12

11

1

0

53:4

2.

Slovan Bratislava

12

9

1

2

41:11 28 bodov

3.

FK Slovan Duslo Šaľa

12

5

3

4

23:21 18 bodov

4.

Trenčianske Teplice

12

5

2

5

35:25 17 bodov

5.-7.

Ţilina, Selce, Humenné

34 bodov

V záverečnom súboji o 1.-4. miesto prvých štyroch muţstiev z konečnej tabuľky,
futbalistky Dusla v šiestich zápasoch získali len 1 bod a obsadili 4. miesto.
I. liga – ţeny, ročník 2014/2015 – jesenná časť
Prvým stretnutím na prelome júla a augusta 2014 otvorili nový ročník I. ligy ţien a I.
ligy junioriek vo futbale.
V jesennej časti súťaţe odohrali futbalistky od augusta do 30. novembra 2014 9
ligových kôl.
I. liga – ţeny – tabuľka:
1.-5.

Nové Zámky, Slovan, Bardejov, Ţilina, Trenčianske Teplice

6.

Slovan Duslo Šaľa

7.-10.

Horná Nitra, Dúbravka, Selce, Humenné

9

3

3

3

18:21 12 bodov

I. liga – juniorky 2013/2014 – konečné poradie
1.-3.

Slovan Bratislava, Selce, Trenčianske Teplice,

4.-7.

Slovan Duslo, Ţilina, Nové Zámky, Humenné
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Rôzne z futbalu za rok 2014
Iodica Cup 2014
V Šali, v mestskej športovej hale, sa 19.-20. januára 2014 uskutočnil 6. ročník
medzinárodného halového futbalového turnaja ţien Iodica Cup 2014 Diakovce.
Štartovalo 16 druţstiev zo štyroch štátov: Slovensko – 11, Česko – 1, Maďarsko – 3,
Poľsko – 1.
Počet odohratých stretnutí: 54 (20 a 15-minútových)

Umiestnenie:
1. Astra Hungary
2. Ferencváros jun.
3. Nové Zámky
4.-16. Ţilina, Spišská Nová Ves, Selce, Trenčianske Teplice, Holešov, Slovan Bratislava,
Povoda, Šaľa, Karlova Ves, Šaľa-ţeny, Dúbravka, Bardejov, Ferencváros II.
Futbal III.A – Veča
Futbalisti Veče súťaţili v ročníku 2013/2014 v III.A triede Ni-Ša, kde bolo
zaregistrovaných 12 klubov. Počas celého ročníka si udrţiavali popredné miesto a v novom
ročníku 2014/2015 boli zaradení do II.A TRIEDY Ni-Ša, kde je registrovaných 14 klubov.
Jesennú časť súťaţe otvorili 16. augusta a ukončili 8. novembra 2014 13. kolom. V tabuľke sú
na druhom mieste za Svätoplukovom pred Rumanovou.
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Futbalový klub FK Betonáris Šaľa
Futbaloví nadšenci a milovníci pohybu zaloţili nový klub, ktorý sa prihlásil do
najniţšej súťaţe v ročníku 2014/2015. V klube je zaregistrovaných 25 hráčov.
Futbalová mlaď
Pod patronátom FK Slovan Duslo Šaľa aktívne vyvíjajú športovú činnosť detské
i mládeţnícke kolektívy, ktoré sú začlenené do oficiálnych súťaţí:
• súťaţ prípraviek 2013/2014
U(9)

3. ročník (2005), 11 druţstiev – skupina B – 5. miesto;

U(10)

4. ročník (2004), 10 druţstiev – skupina B – 4. miesto;

U(11)

5. ročník (2003), 10 druţstiev – skupina B – 2. miesto;

Na poslednú júnovú sobotu (25.6.2014) predstavitelia FK Duslo a rodičia šalianskych
nádejí pripravili športové popoludnie, ktorým ukončili futbalový ročník súťaţí 2013/2014
a zároveň aj školský rok. Po zábavných súťaţných hrách nasledovala beseda o futbale
a občerstvenie.
• súťaţ ţiakov 2013/2014
I. LSŢZ

skupina A

14 druţstiev – 14. miesto

I. LSŢZ

skupina B

14 druţstiev – 9. miesto

I. LMŢ

skupina A

14 druţstiev – 14. miesto

I. LMŢ

skupina B

14 druţstiev – 11. miesto

• súťaţ dorastu 2013/2014
III. LMD

14 druţstiev 1. miesto – víťaz III. ligy

III. LSD

14 druţstiev 1. miesto – víťaz III. ligy
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• súťaţ ţiačok
RL – regionálna liga juh U(16) – 4 druţstvá – turnajový systém
1. Slovan Duslo Šaľa

10

7

2

1

22:7

23 bodov

Ţiačky Slovana ako víťazky regionálnej skupiny postúpili do republikového
finálového turnaja, ktorý sa uskutočnil 22. júna 2014 v Malinove, kde obsadili 5. miesto pri
účasti piatich druţstiev.
Halový futbal
Halové majstrovstvá okresu Šaľa – Pohár firmy TIBI – 14. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 4. januára 2014 v hale Spojenej školy v Šali-Veči pri účasti
11 futbalových klubov okresu.
Organizátor podujatia: FK KFC TIBI Horná Kráľová
Šaľu reprezentovali: FK Šaľa – starší ţiaci a FK Šaľa-Veča.
Šaľania postúpili do štvrťfinále a v ďalšom postupe ich zastavil Močenok a Horná
Kráľová. Pohár a titul majstra získal FK Kráľová nad Váhom pred FK Močenok a FK Horná
Kráľová.
Vianočný halový futbalový turnaj
Športová hala na vianočnom podujatí privítala futbalistov zo šiestich klubov regiónu.
Najúspešnejšie si viedli účastníci druhej ligy ŠKF Sereď, ktorí sa stali víťazmi turnaja pred
FK Veča, FK Diakovce, FK Slovan Duslo Šaľa – st.dorast, FK Gáň a FC Sudi (druţstvo
zloţené z rozhodcov).
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Hádzaná
Medzinárodná hádzaná WHIL – ţeny, ročník súťaţe 2013/2014
Súťaţ WHIL pokračovala hneď v úvode roka 2014 10. kolom, ktoré sa hralo 11.
januára. 22. kolom bola ukončená základná časť súťaţe.
Konečná tabuľka:
1. Iuventa Michalovce

22

19

1

3

715:489

39 bodov

15

0

7

646:504

30 bodov

2.-3.-4. Slávia Praha; Most; Partizánske
5. Slovan Duslo Šaľa

22

6.-12. Poruba, Zlín, Olomouc, Veselí na Morave, Písek, Jindřichuv Hradec, Senec
Národné play-off – Slovensko
Semifinále

26. a 27.4.

HK Šaľa – HK Partizánske 28:27

I

3. a 4.5.2014

25:26 I 28:17

32:22

3:1
Finále

10. a 11.5.; 17. a 18.5. rozhodujúci 24.5.2014

HK Šaľa – HK Michalovce 26:36; 21:23; 30:21; 33:25; 27:28

2:3

Majster Slovenska 2013/2014
Iuventa Michalovce
2. Slovan Duslo Šaľa
3. Slávia Partizánske
4. ŠKP Senec
Hádzanárky po ukončení ročníka 2013/2014 mali do 10. júla 2014 dovolenku. V ten
deň začala pod vedením trénera Rudolfa Petrikoviča
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letná príprava na nový ročník. Sústredenie sa uskutočnilo na Skalke pri Kremnici. V rámci
letnej prípravy hádzanárky absolvovali prípravné turnaje.
Medzinárodný futbal v Senci, ktorý sa uskutočnil 15. a 16.8. za účasti troch klubov.
Zvíťazili hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa pred ŠKP Picard Senec a HK Siofok (Maď.)
(Hádzanárky z Györu nepricestovali).
Medzinárodný hádzanársky turnaj ţien o Pohár generálneho riaditeľa Duslo, a.s., Šaľa
– 19. ročník, bol odohraný v závere augusta 2014, bol poslednou previerkou muţstva pred
začiatkom súťaţe WHIL.
Šalianske hádzanárky obhájili prvenstvo z posledných dvoch rokov.
Tabuľka turnaja:
1. HK Slovan Duslo Šaľa
2. HK Mosonmagyaróvár
3. HK Olomouc
4. HK ŠKP Picard Senec
Medzinárodná súťaţ WHIL – hádzaná – ţeny ročník 2014/2015
Nový, 13. ročník súťaţe otvorili úvodným kolom 20. septembra 2014 s nasledovnými
zmenami:
1. riadiaci orgán súťaţe sa presťahoval zo Slovenska do Brna
1. počet účastníkov:
Česko

8-1 = 7

(odchádza Jindřichův Hradec)

Slovensko

4+1 = 5

(prichádza HK Benaco SŠK SLŠ Prešov)
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Jesennú časť WHIL ukončili 9. kolom 22. novembra 2014.
Tabuľka po 9. kole:
1. Iuventa Michalovce
2.-3. Slávia Praha, Most
4. Slovan Duslo Šaľa
5.-12. Veselí na Morave; Poruba; Zlín; Olomouc; Partizánske; Písek; Prešov; ŠKP
Bratislava
Súťaţ bude pokračovať 10. januára 2015.
Súťaţe hádzanárskych nádejí 2013/2014
Prípravky
Desaťročné hádzanárske nádeje majú svoju pravidelnú súťaţ, ktorú hrajú turnajovým
spôsobom postupne v: Močenku; Šuranoch; Šali; Dunajskej Strede; Hlohovci;
Ţiačky – Majstrovstvá kraja
Mladšie ţiačky – 8 druţstiev

1. miesto Slova Duslo Šaľa

Staršie ţiačky – 7 druţstiev

2. miesto Slovan Duslo Šaľa

Celoslovenská hádzanárska súťaţ ţiačok ZŠ, CVČ a školských stredísk
Štyridsiaty ročník súťaţe sa z podnetu MŠSR uskutočnil začiatkom júna 2014
v Trenčíne. Po ukončení majstrovských ročníkov v krajských súťaţiach sa uskutočnili štyri
semifinálové súťaţe – turnaje, v ktorých bolo 16 kolektívov. Z dvoch skupín postúpili do
trenčianskeho finále aj hádzanárske nádeje zo Šale, a to zo ZŠ Jána Hollého a ZŠ Ľudovíta
Štúra.
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Poradie druţstiev finálovej skupiny:
1. ZŠ Jána Hollého Šaľa
Majster Slovenska v ţiackej kategórii
Tréner:

Rudolf Petrikovič

2. ZŠ

Trenčín

3. ZŠ

Bytča

4. ZŠ

Ľudovíta Štúra Šaľa

Dorast
I. liga mladšie dorastenky

12 – druţstiev

2. miesto

I. liga staršie dorastenky

10 – druţstiev

4. miesto

Hádzanársky klub muţov Slovan Duslo Šaľa
I. liga – skupina A, ročník 2013/2014
Muţi HKM Šaľa v sk. A I. ligy muţov vyhrali v ročníku 2013/2014 všetky zápasy!
História muţskej hádzanej ešte nezaznamenala taký úspech, ţe víťazné muţstvo súťaţného
ročníka vyhralo I. ligu muţov bez straty bodu.
Konečná tabuľka:
1. HKM Šaľa

16

16

0

0

551:386

32 bodov

2. HKM Malacky

16

11

1

4

454:384

23 bodov

3.-9.

Stupava; Modra B; Vajnory; Piešťany; Cífer; ŠKP Bratislava; Dunajská Streda;

Šaľania hrali baráţový dvojzápas o postup do muţskej EXTRALIGY s HKM Levoča:
24. mája 2014 Slovan Levoča – Slovan Duslo Šaľa 32:32
31. mája 2014 Slovan Duslo Šaľa – Slovan Levoča 36:24
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Víťazstvom v dvojzápase si hádzanári Slovana Duslo Šaľa vybojovali postup do
EXTRALIGY v ročníku 2014/2015.
Extraligovú súťaţ otvárali 31. júla 2014. Vstup bol náročný a začal prehrou 39:17 so
skúseným súperom z Hlohovca. Druhé kolo súťaţe prinieslo Šaľanom historické víťazstvo –
prvé v najvyššej súťaţi. Zvíťazili nad Slovanom Modra 24:16. V jesennej časti extraligovej
súťaţe sa odohralo 16. kôl, v ktorých 9-krát zvíťazili a 7-krát prehrali a v tabuľke obsadili
veľmi pekné 5. miesto.
Základnú časť súťaţe ukončia 31. januára. Súboj 10 hádzanárskych klubov: HK
Prešov, Topoľčany, Hlohovec, Povaţská Bystrica, Šaľa, Nové Zámky, ŠKP Bratislava,
Košice, Modra, Martin sa zameria na obsadenie 1.-6. miesta v tabuľke, nakoľko týchto 6
klubov bude bojovať o konečné poradie.

Gera cup
HK muţov Slovan Duslo Šaľa zorganizoval v januári 2014 šiesty ročník
hádzanárskeho turnaja muţov
Memoriál Jozefa Geru,
významného organizátora a trénera hádzanej v Šali.
Účasť a poradie klubov:
1. ŠKP Bratislava – víťaz podujatia
2. HK Kopřivnica
3. HK Šaľa
4. HK Nové Zámky
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Tritón – klub športového plávania Šaľa
Plutvoví plavci Tritónu Šaľa otvorili 9. februára 2014 plaveckú sezónu 2014 účasťou
na 7. ročníku Aronnax Apnea Cupu v plutvovom plávaní druţstiev v Bratislave. Osem
plavcov KŠP Tritón tvorilo druţstvo, ktorého úlohou bolo štafetovým spôsobom zaplávať
v 25 m bazéne za 60 minút čo najdlhšiu trať.
Šalianski plavci odplávali 8 700 metrov a predstihli všetky ďalšie zúčastnené druţstvá
(7).
2. m. 8675 m

plavci KVS Oceán Bratislava

3. m. 8425 m

plavci Delfín Ţilina

Slovenská plavecká liga mládeţe (SPLM) – 14. ročník
Usporiadateľ I. kola SPLM: Careta Zvolen 15. februára 2014
Miesto: Banská Bystrica – Štiavničky
Účasť: slovenská mládeţnícka špička (do 15 rokov)
Výsledky: Tritón Šaľa – 5. miesto 1280 bodov
1. Careta Zvolen 1762 bodov
Slovenská plavecká liga (SPL) – 1. ročník – veková kat. roč. 1993 a starší
Súťaţ pre starších plavcov zriadil Slovenský plavecký zväz. I. kolo SPL organizovala
Careta Zvolen 22. februára 2014. Za plavecký klub Tritón Šaľa štartovalo 4-členné druţstvo,
ktoré vybojovalo 9 medailových umiestnení: 1x 1. miesto – štafeta 4x 100 m
5x 2. miesto – jednotlivci;
3x 3. miesto.
V hodnotení klubov obsadili 3. miesto za Bratislavou a Ţilinou.
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Hírös Cup – Kecskemét (Maďarsko) 1. marec 2014
Šaliansky plavec Ádám Bukor v konkurencii maďarských plavcov v disciplíne na 400
m PP zvíťazil časom 3:07,03 min., čím vylepšil slovenský seniorský rekord.
Svetový pohár v plutvovom plávaní – Eger (Maď.) 15. marec 2014
Účasť: 60 plaveckých klubov z 12 štátov; Slovensko – 4 kluby
KŠP Šaľa Tritón: 5 plavcov, tréneri Štefan Mika, Tibor Jakoda
Výsledky plavcov Tritónu: Ádám Bukor potvrdil výbornú formu víťazstvom v štyroch
disciplínach (200 m; 400 m; 800 m; 1500 m) PP.
Aj ostatní mladí plavci splnili očakávanie v silnej medzinárodnej konkurencii.
Svetový pohár v plutvovom plávaní – 9. ročník
Miesto: Lignano – Taliansko
Dátum: záver marca 2014
Účasť: 59 plaveckých klubov z 20 štátov sveta
Výsledky plavcov Tritónu: Ádám Bukor odplával tri disciplíny s víťazným koncom:
200 m PP 1:24,77 min.;
400 m PP 3:06,07 min.;
800 m PP 6:41,33 min. – v kaţdej disciplíne bol druhý Francúz Pontal. Nesklamali ani
ďalší traja šalianski plavci, ktorí bodovali do bilancie Svetového pohára.
Tritón Cup – medzinárodné plavecké podujatie
V šalianskej plavárni Aquasport sa 13. apríla 2014 uskutočnil deviaty ročník
medzinárodného plaveckého podujatia. Predstavili sa plavci slovenských klubov a dva kluby
z chorvátskeho Záhrebu. Plávalo sa v šiestich vekových kategóriách.
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Výsledky plavcov KŠP Tritón: 13x 1. miesto; 8x 2. a 4x 3. miesto
bodovacia súťaţ:
• jednotlivci: 1. Ádám Bukor
• kluby:

1. KVS Bratislava
2. KŠP Tritón Šaľa

Svetový pohár v plutvovom plávaní – piate kolo
Miesto:

Praha apríl 2014

Účasť:

474 plavcov z 84 plaveckých klubov 19-tich štátov;
8 plavcov KŠP Tritón Šaľa si v silnej konkurencii počínalo úspešne. Ozdobou

podujatia bol Ádám Bukor, ktorý vyplával 3-krát 1. miesto: 200 m (53 plavcov); 400 m (33
plavcov); 800 m (35 plavcov).
KŠP Tritón Šaľa bol vyhodnotený ako najúspešnejší zo 6-tich slovenských klubov
zúčastnených na SP.
Svetové stretnutie mladých plavcov (do 15 rokov) – 1. ročník
Miesto: Kecskemét – stretnutie sa konalo 17. mája 2014
Účasť: 150 plavcov z 20 plaveckých klubov 5-tich štátov, zo Slovenska Tritón Šaľa a Careta
Zvolen.
Výsledky šalianskych plavcov: výprava získala 10 medailových miest, 4x 1. miesto; 2x 2.
miesto; 4x 3. miesto a ešte 2x 5. miesto; v súťaţi klubov
obsadili 2. miesto za Maďarskom, Careta obsadila deviate
miesto. Mladí plavci zo Slovenska úspešne reprezentovali
svoju krajinu.
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Plavecká liga mládeţe a seniorov
Druhé kolo SPLM a seniorskej ligy v plutvovom plávaní usporiadal KŠP Tritón Šaľa
v plavárni Aquasport Šaľa v závere mesiaca máj 2014.
Plavci Tritónu – mládeţ v oslabenom zloţení získali 5x 2. miesto, 4x 3. miesto
a ďalšie bodové umiestnenia, čo im stačilo na 5. miesto a po dvoch kolách im prislúchalo
2 380 bodov. Careta Zvolen je na čele (5473 b.). Seniori Tritónu štartovali bez
reprezentantov, bojovnosťou získali 8 medailových umiestnení – 1x 1.; 4x 2. a 3x 3. miesto.
Majstrovstvá Slovenska v PP a RP
Miesto: Košice
Dátum: 7. jún 2014
Účasť: 9 plaveckých klubov
Výsledky KŠP Tritón: 14x 1.; 22x 2.; 5x 3. miesto a 12x 4. miesto.
Juniorské majstrovstvá sveta
Miesto: Ostrov Kréta, hl. mesto Chania, 25. jún – 2. júl 2014
Účasť: 200 plutvových plavcov z 25 štátov sveta, z toho 10 nádejí zo Slovenska, 1 Šaľan –
Ádám Bukor;
tréneri: Tibor Jakoda, Štefan Mika;
Výsledky: Vďaka výsledkom Šaľana Ádáma Bukora
800 m – 1. miesto (26 plavcov) – slovenský seniorský rekord
400 m – 2. miesto (32 plavcov) – slovenský seniorský rekord
1500 m – 2. miesto (26 plavcov), bolo Slovensko vyhodnotené na 7. mieste zo
zúčastnených štátov.
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Seniorské 25. Majstrovstvá Európy v plutvovom a rýchlostnom plávaní sa uskutočnili
v polovici augusta 2014 v talianskom meste Lignano Sabiadoro pri účasti plavcov z 20 krajín.
Slovensko reprezentovalo 5 plavcov, z toho jeden Šaľan Ádám Bukor (r. 1999) z KŠP Tritón
Šaľa so svojím trénerom Tiborom Jakodom.
Talentovaný najmladší plavec štartoval v disciplínach:
400 m – obsadil 6. miesto
800 m – čas 6:30,96 min., nový slovenský rekord; 6. miesto.
Majstrovstvá Slovenska (MS) v dištančnom plávaní s plutvami
Slovenský zväz potápačov v spolupráci s Neptúnom Bratislava usporiadali prvýkrát
v histórii 10. októbra 2014 MS v plávaní na otvorenej veľkej vodnej ploche – Petrţalka,
Veľký Draţdiak.
Výsledky plavcov Tritónu:
Muţi: kat.

Ţeny:

A

3 000 m

1. miesto Ádám Bukor

C

2 000 m

3. a 4. miesto

D

400 m

1. miesto

A

3 000 m

1. miesto Zušťáková

C

2 000 m

1. miesto Veronika Petrikovičová

Svetový pohár (SP) – juniorov
Miesto: Olsztyn – Poľsko
Účasť: 347 plutvových plavcov zo 62 klubov a 22 štátov sveta, v tom 4 kluby a 27 plavcov zo
Slovenska
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Výsledky plavcov KŠP Tritón:
3-krát 1. miesto Ádáma Bukora – 200 m; 400 m; 800 m
Ďalší plavci obsadili 14.; 22. a 24. miesto;
V súťaţi klubov bol Tritón zo slovenských klubov najúspešnejší a v celkovom hodnotení
obsadil 6. miesto.
Slovenská plavecká liga mládeţe v PP – 4. kolo (SPLM)
Miesto: Bratislava – 25-metrový plavecký bazén Iuventy
Dátum: 16. novembra 2014
Účasť: 8 plaveckých klubov SR, Šaľu reprezentovalo v štyroch vekových kategóriách 16
plavcov od 9 do 15 rokov.
Výsledky plavcov Tritónu: 3-krát 2. a 3-krát 3. miesto
chlapci získali 564 bodov; dievčatá 397 bodov
Piate, posledné kolo SPLM sa uskutočnilo 13. decembra 2014 v krytej plavárni
v Ţiline pri účasti 9-tich plaveckých klubov SR.
Plavci Tritónu bodovali v disciplínach: 100 m – 4. miesto; 200 m – 1. miesto;
400 m – 2x 6. miesto; 800 m – 3. a 2x 5. miesto; 4x 100 m – 1. miesto
a získali spolu 1 013 bodov a 5. miesto v piatom kole.
Poradie po piatich kolách SPLM
1. Careta Zvolen 11 364 bodov;
2. Calypso Zvolen 10 025 bodov;
5. KŠP Tritón Šaľa 4 570 bodov.
V závere roka plavci absolvovali: Vianočný trojboj – Memoriál Petra Ladiča,
Medzinárodné plavecké preteky – Vianoce 2014 a
Vianočný trojboj – Bratislava – Pasienky, PK Neptún
Bratislava.
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Slovenská strelecká liga
Úvodné strelecké preteky SSL v streľbe zo vzduchových zbraní VzPu a VzPi (60) a
(40) v sezóne 2014 usporiadal Športový strelecký klub Šaľa (ŠSK) 22. – 23. februára 2014.
Účasť: strelci všetkých vekových kategórií z 30-tich streleckých klubov Slovenska
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa: 2x (1. a 6. miesto); 5x (2. a 3. miesto); 3x 4. a 2x 5. miesto
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľbe z puškových zbraní
Usporiadateľ: ŠSK Šaľa a KSK Nitra 23. – 24. marca 2014
Výsledky ŠSK Šaľa: 10x 1. miesto; 6x 2.; 5x 3; 3x 4.; 2x 5. a 1x 6. miesto;
Majstrovská Slovenskej republiky – mládeţ
Miesto: Veľký Krtíš
Dátum: 26. apríla 2014
Účasť: 35 klubov Slovenska;
Zbrane: VzPu (40); VzPi (40)
Výsledky:

Nitriansky región

17 medailí

ŠSK Šaľa: 3x 1. miesto; 3x 2.; 1x 3.; 2x 4.; 1x 7. miesto
VzPu 40 – druţstvo 1 197 kruhov – rekord
víťaz v bodovej súťaţi so ziskom 88 bodov
(druhý klub 39 a tretí 38 bodov)
Ocenenie:

ŠSK Šaľa získal Cenu prezidenta Slovenského streleckého zväzu
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Školské majstrovstvá Slovenska
Miesto: Veľký Krtíš
Dátum: 5. mája 2014
Účasť: 40 základných škôl Slovenska
z toho 7 ZŠ z Nitrianskeho kraja,
v tom ZŠ Šaľa, Jána Hollého a ZŠ Šaľa J. C. Hronského;
Výsledky šalianskych strelcov: 1x 6. miesto; 1x 13. miesto
Majstrovstvá Slovenska v streľbe z guľových zbraní
Podujatie sa uskutočnilo 6. septembra 2014 v Domeniţi.
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa:
muţi:

3.; 5.; 6.; 9. miesto;

druţstvo muţov:

kadetky:

1. miesto;

druţstvo dorastenky: 3. miesto;

dorastenci: 1. a 5. miesto; 2. a 5. miesto; dorastenky:

2. miesto;

5. miesto

Šalianski strelci v Granade
V septembri a októbri 2014 privítala španielska Granada dvakrát najlepších strelcov
sveta. Na obidvoch podujatiach mal zastúpenie aj šaliansky strelecký klub. V prvom prípade
dvaja strelci zo šalianskeho klubu štartovali ako reprezentanti v druţstve Slovenska, v druhom
prípade v streľbe z historických zbraní strelecký klub zastupoval jeho prezident Ľudovít
Kováč, ako člen slovenskej výpravy.
Cena primátora mesta v streľbe zo vzduchových zbraní
Organizátor: Slovenský strelecký zväz; ŠSK Šaľa s podporou mesta Šaľa
Dátum: 20. – 21. decembra 2014
Miesto: Šaľa
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Účasť: 330 pretekárov z 53 streleckých klubov, reprezentanti Slovenska
Zbrane: vzduchové pušky (VzPu) a vzduchové pištole (VzPi) 60, 40.
Podujatie otvoril novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický, ktorý na záver súťaţe
odovzdal aj ceny a poháre.
Výsledky šalianskych strelcov:
muţi: VzPu 4. a 7. miesto;

VzPi 4. a 7. miesto

ţeny:

VzPi 10. miesto

–

dorast: VzPu 5., 6. a 7. miesto

–

kadeti: VzPu 3. a 4. miesto

–

Výborným a vydareným podujatím sa strelci rozlúčili s rokom 2014.

Voltíţ
Voltíţnu sezónu otvorili 3. mája 2014 v areáli SOUP Šaľa prvým kolom Slovenského
voltíţneho pohára pri účasti celej slovenskej voltíţnej špičky.
Výsledky šalianskych jazdcov z TJ Slávia Šaľa – SOUP Šaľa:
• juniorské druţstvá A a B: 2. a 3. miesto 8+6 jazdcov; kone Vilám a Morelo;
• dvojice: 2. a 4. miesto, kone Morelo a Nadír;
• staršie dievčatá: 1.; 2. a 3. miesto;
• juniorky: 1.; 4. a 5. miesto;
• mladšie dievčatá: 1. a 2. miesto;
• mladší chlapci: 2. miesto;
• seniorky: 2. miesto;
• seniori: 1. miesto;
lonţérky: Jana Majdlenová, Vladimíra Lenčéšová
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Slovenský voltíţny pohár – druhé kolo
Miesto: jazdecký areál Zálesie pri Bratislave, 31. máj 2014
Organizátor: JK Ivanka pri Dunaji
Účasť: Voltíţni jazdci slovenských klubov
Výsledky jazdcov Slávie SOUP Šaľa
Kategórie:
• deti do 8 rokov 1. a 2. miesto; kôň

Vilám

• deti do 12 rokov 1., 2. a 3. miesto;

Rony

• dvojice

1., 2. a 3. miesto;

Vilám

• juniori

1. miesto;

Frajer

• seniorky

2. miesto;

Nadir

lonţérky

Jana Majdlenová; Vladimíra Lenčéšová

Svetový pohár vo voltíţnom jazdení
Miesto: Frenštát pod Radhoštěm (Česko), 14. jún 2014
Účasť: jazdci zo 16-tich štátov sveta
Výsledky jazdcov SOUP
Kategórie:
• deti

1x 8. miesto;

• ml. juniorky

1x 4. miesto;

• st. juniorky

1x 2.; 1x 8. miesto;

• juniorky-skupiny 1x 4. miesto;
• seniori-jednotlivci 1x 16. miesto;
Český voltíţny pohár
Medzinárodné voltíţne podujatie sa uskutočnilo 21. júla 2014 v areáli Vysokej školy
veterinárnej v Brne pri účasti 13 druţstiev. Šalianski jazdci po dobrých výkonoch získali 1x
1.; 2x 2.; 2x 3. miesto.
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Medzinárodné preteky CVI Kaposvár
V závere júna sa šalianska voltíţ testovala v súboji so zahraničnými pretekármi
v maďarskom Kaposvári.
Výkony jazdcov SOUP Šaľa:
• juniori: skupiny (5 jazdcov)

1. miesto

•

3. a 4. miesto

dvojice

Slovenský voltíţny pohár (SVP)
V polovici júla 2014 sa v pezinskom areáli zdravia Rozálka uskutočnilo voltíţne
zápolenie o Slovenský voltíţny pohár.
Výsledky šalianskych pretekárov:
• deti do 8 rokov

1. a 2. miesto

• juniorky – jednotlivci

1x 1. miesto

- dvojice

2. a 3. miesto

- skupiny

2. miesto

• seniori

1. miesto

kone pretekárov:

Vilám, Nadir, Accord, Frajer

lonţérky

Jana Majdlenová; Vladimíra Lenčéšová

Majstrovstvá Slovenska vo voltíţnom jazdení
Usporiadateľ: Jazdecký klub Topoľčianky
Dňa: 4.10.2014
Účasť: 9 jazdeckých klubov zo Slovenska, v tom SOUP Šaľa
Výsledky šalianskych jazdcov v kategóriách:
• deti do 8 rokov

1x (1. a 2. miesto);

• staršie deti

1x (4. a 5. miesto);

• juniorská skupina (6 členov)

3. miesto;

• dvojice

1x (4. a 5. miesto);

• mladšie juniorky (6 členov)

2. miesto;

• juniorky – jednotlivci

1x 3. miesto;
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Atletika 2014
Halové preteky – Otvorené majstrovstvá západoslovenskej oblasti
sa uskutočnili 18. januára 2014 v Bratislave, a to aj za účasti atlétov z iných regiónov
Slovenska a aj zo zahraničia.
Výsledky atlétov TJ Duslo Šaľa:
ţiaci

60 m 6. miesto;

ţiačky

–

skok do diaľky

6. miesto;

skok do výšky

6. miesto;

Majstrovstvá Slovenska v ĽA ţiakov – 16. február 2014
60 m 12. miesto;

skok do výšky

4. miesto;

Oblastné kolo starších a najmladších ţiakov
Miesto: Trenčín
Dátum: 3. mája 2014
Atléti TJ Duslo – výsledky:
st. ţiaci

60 m 1x (4. a 7. miesto);

150 m 1x 5. miesto;

800 m 1x 4. miesto; skok do diaľky 1x 3. miesto;
ml. ţiaci

guľa

1. miesto; hod krik. loptou

3. miesto;

Majstrovstvá západoslovenskej oblasti – starší ţiaci aţ juniori
Miesto: Trnava
Dátum: 31. mája 2014
Atléti TJ Duslo:
st. ţiaci

60 m 7. miesto

skok do diaľky

5. miesto

150 m 8. miesto

300 m

6. miesto

disk

3. miesto;

dorastenky guľa

1. miesto;

oštep 1. miesto
Simona Takácsová zo Šale, štartujúca za ŠK SOG Nitra
400 m 1. miesto;

100 m prek.

4x 100 m štafeta

1. miesto

2. miesto;
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Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v ĽA ţiakov a ţiačok základných škôl
sa uskutočnili 5. júna 2014 v Nových Zámkoch.
Šalianske školy reprezentovali druţstvá ţiakov:
ZŠ Ľudovíta Štúra

ţiaci obsadili 4. miesto;

ZŠ Jozefa Murgaša

ţiačky obsadili 3. miesto;

ZŠ Jána Hollého, J. C. Hronského, Bernolákova – účasť
Majstrovstvá Slovenska v ĽA dorastu, 14. jún 2014, Dubnica nad Váhom
TJ Duslo: výška 5. miesto;
oštep 6. miesto;
Majstrovstvá západoslovenskej oblasti, 22. jún 2014, Nové Zámky
TJ Duslo: mladší ţiaci

kriketová loptička

4. miesto

guľa

2. miesto

skok do diaľky

9. miesto

Majstrovstvá západoslovenského regiónu v ĽA – ml. ţiaci
sa uskutočnili v Nových Zámkoch 28. septembra 2014
TJ Duslo: výsledky v disciplínach: 60 m, 150 m, guľa, krik. loptička
mladší ţiaci

1x (2.; 3.; 5. a 7. miesto);

mladšie ţiačky

1x (1.; 2. a 3. miesto);

Memoriál zakladateľov ľahkej atletiky v Šali a majstrovstvá okresu
Atletické majstrovstvá okresu Šaľa najmladších a mladších ţiakov, ktoré boli zároveň
aj 13. ročníkom Memoriálu profesorov
Jána Mutkoviča a Milana Melicherčíka, zakladateľov atletiky v Šali,
usporiadal atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa v spolupráci so ZŠ Jána Hollého v Šali-Veči
a s finančnou podporou VÚC Nitra 4. októbra 2014.
Na podujatí sa zúčastnilo 8 základných škôl okresu Šaľa.
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Poradie zúčastnených škôl:
1. ZŠ Ľudovíta Štúra, získaných medailí 12 zl.; 5 st.; 11 br.
2. ZŠ Jána Hollého

8 zl.; 10 st.; 15 br.

3. ZŠ Jozefa Murgaša

4 zl.; 6 st.; 6 br.

4. ZŠ J. C. Hronského
5. ZŠ Trnovec nad Váhom
6. ZŠ Bernolákova
7. ZŠ Tešedíkovo
8. ZŠ VJM Diakovce
Putovný pohár podujatia získala ZŠ Ľudovíta Štúra pri zisku 28 medailí.
Cezpoľný bez – Majstrovstvá okresu Šaľa, trať 2 000 m
Majstrovstvá zorganizovala ZŠ Ľudovíta Štúra v medzihrádzovom priestore pri Váhu.
Pretekalo sa v dvoch kategóriách:
1. kategória – ţiaci a ţiačky základných škôl, nar. 1.1.1999 a mladší
Výsledky:

ţiaci

ţiačky

1. ZŠ Bernolákova

1. ZŠ Jozefa Murgaša

2. ZŠ Jozefa Murgaša

2. ZŠ Ľudovíta Štúra

3. ZŠ Vlčany

3. ZŠ Horná Kráľová

2. kategória – ţiaci a ţiačky stredných škôl
Výsledky:
1. Spojená škola o. z. SOŠ;

1. Gymnázium

2. Spojená škola o. z. SPŠ;

2. Obchodná akadémia

3. Stredná odborná škola;
Mládeţnícka atletika je názov halovej sezóny, ktorú 13. decembra 2014 otvorili
v bratislavskej hale Elán. Štartovali druţstvá z Čiech, Maďarska, Slovinska, Rakúska
a Slovenska – TJ Slovan Duslo Šaľa.
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Vyhodnotenie najlepších športovcov, kolektívov a trénerov
za rok 2013
A) Mesto Šaľa
Slávnostné vyhodnotenie športovcov sa uskutočnilo 31. marca 2014. Ceny športovcom
odovzdal primátor mesta Martin Alföldi, prednostka MsÚ Daniela Vargová a predseda
komisie mládeţe a športu.
DOSPELÍ
KOLEKTÍVY

JEDNOTLIVCI

VOLTÍŢNE JAZDENIE, TJ SLÁVIA SOUP

ĽUDOVÍT KOCIS – KARATE TJ DUSLO

MARTINA ŠAGÁTOVÁ, RÚT STOPKOVÁ

DANIEL MEŢDEJ – WESTERNOVÉ

SLOVENSKÝ ZVÄZ RYBÁROV

JAZDENIE, KLUB RUSKY

MLÁDEŢ
KOLEKTÍVY

JEDNOTLIVCI

ŠSK – ŠPORTOVÁ STREĽBA

DÁVID B. STARKO, PLÁVANIE KŠP TRITÓN

KARATE – ŢIACI, TJ DUSLO

MIROSLAV LIPOVSKÝ, ŠPORTOVÁ STREĽBA

VOLTÍŢNE JAZDENIE TJ SLÁVIA SOUP

TIBOR BARTOŠ, ATLETIKA

FUTBAL ML. DORAST, FK SLOVAN DUSLO

FILIP BLEHO, KARATE
OLÍVIA ŠČÍPOVÁ, TANEC, JUMPING
DANIEL BOROVSKÝ, FUTBAL, TJ DUSLO
ADAM ELIÁŠ, DOSTIHOVÁ JAZDA

B) Okres Šaľa
Podujatie organizované Okresnou asociáciou telovýchovných jednôt okresu sa uskutočnilo
31. marca 2014. Akt vyhodnotenia a ocenenia športovcov vykonal predseda OATJK okresu,
Ľudovít Marinčák.
TRÉNERI A FUNKCIONÁRI

OSOBITNÉ OCENENIA

ERVIN HORÁČEK, FUTBAL

HÁDZANÁRSKY KLUB SLOVAN

TIBOR JAKODA, PLUT. PLÁVANIE DUSLO ŠAĽA – 70-TE VÝROČIE ZALOŢENIA
LADISLAV PERINA, FUTBAL

MAJSTER SR

MARIÁN HATVANY, PETANG

MAJSTER ČSSR 3-KRÁT

ERIKA RÁBEKOVÁ, HÁDZANÁ

9-KRÁT
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DOSPELÍ
KOLEKTÍVY

JEDNOTLIVCI

VOLTÍŢ, TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA

ADAM LUKÁČ, VOLTÍŢ

HÁDZANÁRSKY KLUB TJ DUSLO

MILAN SZABO, PETANG

MESTSKÝ HÁDZ. KLUB ŠAĽA

ĽUDOVÍT KOCSIS, KARATE

FUTBALOVÝ KLUB VEČA

ADRIANA GRANDTNEROVÁ, HÁDZ.
RÚT STOPKOVÁ, VOLTÍŢ

MLÁDEŢ
ŠPORTOVÁ STREĽBA, ŠSK ŠAĽA

ÁDÁM BUKOR, PLUTVOVÉ PLÁVANIE

MLADŠÍ DORAST, FK DUSLO

DANIEL BOROVSKÝ, FUTBAL – ML. DORAST

JUMPING, TANEČNÁ SKUPINA

MAREK PASTUCHA, KYNOLOGICKÝ KLUB

KARATE, SLOVAN DUSLO

KRISTÍNA HAJDUOVÁ, VOLTÍŢ

HÁDZANÁ, ML. ŢIAČKY, HK ŠAĽA

BARBORA LANCZOVÁ, HÁDZANÁ
FILIP BLAHO, KARATE
OLÍVIA ŠČÍPOVÁ, TANEC

OKRESNÁ ASOCIÁCIA TJK UDELILA 23 OCENENÍ ŠPORTOVCOM A KLUBOM
Z JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OKRESU ŠAĽA

C) Nitriansky samosprávny kraj
V koncertnej sále Ţupného domu v Nitre udeľovali ocenenia športovcom roka 2013 v závere
novembra 2014. Medzi ocenenými boli aj športovci mesta Šaľa:
Ádám Bukor,

KŠP Tritón Šaľa, plutvové plávanie
4-násobný majster Slovenska;

Miroslav Lipovský,

športová streľba ŠSK Šaľa, jun. reprezentant
5-násobný majster Slovenska;

Marián Slabecius,

tréner karate, TJ Duslo Šaľa, oddiel vybojoval
4-krát titul majster Slovenska – kat. mládeţ;
2-krát titul majster sveta (Taliansko);

Ladislav Kováč

manaţér ţenskej hádzanej v Šali; HK Slovan
Duslo Šaľa;
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Záznamy v kronike mesta Šaľa
za rok 2014 boli spracované na
základe najdôleţitejších udalostí
a hodnoverných údajov zo ţivota mesta.
Kronika má 89 strán
od čísla 1 392 do čísla 1 481
Kroniku zostavil a napísal
Mgr. František Adam
učiteľ
Záznam za rok 2014 bol prerokovaný
a schválený v komisii
dňa 29.9.2015

