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Úvod do roku 2007
Rok 2007 bol prvým rokom riadenia mesta Šaľa novou mestskou samosprávou,ktorá bola
ustanovená na základe výsledkov komunálnych volieb v decembri v roku 2006.Začalo sa plnenie
predvolebných a volebných programov víťaznej koalície,ktorých cieľom je efektívne hospodárenie s
majetkom mesta,rozvoj mesta a skvalitnenie života jeho občanov.
Prvými krokmi samosprávy boli opatrenia zamerané na vysporiadanie zmlúv uzatvorených
mestom,ktorých platnosť podľa právnych analýz bola spochybnená.Ide predovšetkým o zmluvy na správu
majetku mesta,Pešia zóna a úprava komunikácie na Vlčianskej ulici.Ďalším problémom bola vzsoká
úverová zadĺženosť mesta v bankách a možnosť jrj dopadu na rozpočet mesta.
Súbežne sa činnosť mestských orgánov zamerala na prípravu projektov na vytvorenie priemyselných
zón,rekonštrukciu budov a ulíc.Navrhli sa zmeny územného plánu a dlhodobý plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta.Zaznamenal sa pokrok v riešení cestného obchvatu mesta.Pripravila sa
koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení s cieľom optimalizácie a zefektívnenia.Rozvinula sa oblasť
poskytovania informácií občanom mesta.Vykonali sa kroky,aby sa na projekty zabezpečili finančné
prostriedky z fondov EÚ,štátneho rozpočtu a iných zdrojov.Rozvinula sa spolupráca s podnikateľskými

subjektami,spoločnosťami a podnikmi pôsobiacimi v meste.
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Rok 2007 je aj rokom pamätných výročí.Pripomínalo a oslavovalo sa 1005.výročie prvej písomnej
zmienky o meste,315.výročie udelenia výsad o rozšírení jarmočných práv Leopoldom I. a mnoho výročí
inštitúcií,organizácií,spoločností,škôl a osobností.Niektorým združeniam a osobnostiam bola k výročiu a
za zásluhy o rozvoj mesta udelená Cena mesta a Cena primátora mesta.Počas roka sa v meste,ako v
minulých rokoch,organizoval bohatý kultúrno-spoločenský život.Občanov potešil nový spôsob
organizovania ,,Vianočných trhov."Prebiehajúce zmeny v atmosfére boli príčinou mnohých extrémnych
klimatických javov.Teplé zimné obdobie bez snehu vystriedali aprílové dlhotrvajúce suchá,májové,júnové
a júlové horúčavy sprevádzané silnými búrkami a výchricami.Až v jesennom období bol pokojnejší ráz
počasia.Mesto je nápomocné rozvoju športu.Finančne podporuje kluby Telovýchovných jednôt,plaváreň
Aquasport,budovanie ihrísk v areáli škôl.Už tradične v marci udeľuje ocenenia najlepším športovcom za
uplynulý rok.Mesto počas roka ocenilo aj dobrovoľných darcov krvi,popredných učiteľov,úspešných žiakov
a študentov.Nezabúda ani na dôchodcov a starších občanov.Mestská polícia,ako poriadkový útvar mesta
riešila počas roka rad priestupkov občanov proti verejnému poriadku,občianskému
spolunažívaniu,dopravné a ďalšie iné priestupky.Vykonáva záslužnú preventívnu činnosť medzi
školskoumládežou,keď formou prednášok poukazuje na negatívne javy v spoločnosti a varujú pred
fajčením,alkoholom a drogami.Aj počas tohoto roka bola zaznamenaná vysoká migrácia
obyvateľstva,pretrvávajúca nízka pôrodnosť a mierny úbytok obyvateľstva.
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Samospráva mesta Šaľa
Samosprávne orgány mesta,ktoré vzišli z decembrových volieb v roku 2005 a začali svoju
činnosť.Ustanovujúcim zasadnutím 28.decembra 2006 vstúpili rokom 2007 do prvého roku plnenia svojho
volebného programu.
Prioritné úlohy v roku 2007:
-vypracovať a schváliť nový Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva;
-pripraviť novú organizačnú štruktúru mestského úradu a funkcie vedúcich odborov obsadiť výberovým
konaním;
-stabilizovať mestské financie a splatiť dlhy mesta;
-opraviť pešiu zónu a vyrovnať finančné zaväzky;
-zlepšiť informovanosť a zvýšiť transparentnosť chodu samosprávy;
-pripravovať projekty zamerané na rozvoj mesta a investičnej činnosti a ich financovanie zabezpečiť zo
štrukturálnych fondov EÚ;
-realizovať výstavbu bytov a vytvoriť podmienky na rozšírenie individuálnej bytovej výstavby;
Rokovania Mestského zastupiteľstva(MsZ) v Šali
V priebehu roka 2007 sa uskutočnilo 9-riadnych,1-mimoriadne a 1-slávnostné rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Rokovania sa konali v súlade s ustanoveniami zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,ako aj v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.
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Mimoriadne rokovanie MsZ sa konalo 9.februára 2007 a schválilo:
-všeobecné záväzné nariadenie (VZN) číslo 1/2007 o evidencií pamätihodností v meste Šaľa.Do
evidencie pamätihodností sa zaraďujú:
1.Kultúrne pamiatky na území Šale:Renesančný kaštieľ,Roľnícky dom,Kostol sv.Margity Antioch,Socha
sv.Juraja;
2.Pamätihodnosti mesta:Neskorobarokový kostol vo Veči,Súsošie sv.Trojice,Socha
J.Nepomuckého,Socha sv Floriána,sv.Vedelína,Kaplnka sv.Rodiny,sv.Jozefa,Bakošova muka,rodiny
Feketeházyovcov,Kríž z červeného mramoru,Pomník padlým v I.a II:sveovej vojne,Fara,Jaskyňa Lurdskej

Panny Márie,Gymnázium,ZŠ s VJM,Harmincova budova,Budova ZUŠ,Maďarský dom,Organ,Artézske
studne,Židovský cintorín,Chránený strom-Lipa malolistá;
3.Pamätné tabule:Jozef Sellyei Miškovič(1.1.1909-6.3.1941),Ľud.spisovateľ;Ján Feketeházy(16.5.184231.10.1927),staviteľ,konštruktér mostov;
Pamätná tabuľa obetiam holokaustu;Pamätná tabuľa na počesť zaniknutej židovskej obce a martýrov;
Prvé riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 22.februára 2007 a schválilo:
-okruh činností zástupcu primátora;
-ukončenie členstva mesta Šaľa v Združení Klima-Bündnis do ktorého vstúpilo v roku 2003.Mesto bude
pokračovať v akciách na ochranu klímy a životného prostredia,ale na národnej úrovni v spolupráci so
samosprávami miest a obcí;
-štatút poslanca uvoľneného na výkon funkcie
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Druhé riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 29.marca 2007 a schválilo:
-Rokovací poriadok,v ktorom sa ustanovuje,že materiály na rokovania sa budú okrem distribúcie
poslancom zverejňovať aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk a na tejto stránke sa zverejnia aj
zápisnice z rokovaní;stanovil sa rokovací deň a možnosť vystúpenia občanov na rokovaní MsZ
s ľubovolnou poňroblematikou;
-Zásady informovania-cieľom je informovanosť a komunikácia obyvateľov mesta s mestskou
samosprávou prostredníctvom internetu,mestského periodika,úradných tabúľ,letákov,poslaneckých
kancelárií a verejných zhromaždení;
-zavedenie bezpapierovej samosprávy-využívanie počítačov a internetu;
-zmeny v stanovách a orgánoch spoločností:
-MeT Šaľa,s.r.o.-doplnený tretí konateľ-Ing.Ladislav Gáll
(Ing.Karol Mikloš,František Chovanec);
-dozorná rada-Ing.Štefan Bartošovič-predseda,poslanci:Michal Lužica,Peter
Hollý,Gabriela Talajková;
-MIS Šaľa,s.r.o.-konateľ spoločnosti –Ing.Jozef Mečiar;
-dozornú radu doplnili za mesto dvaja poslanci
-odvolanie všetkých vedúcich oddelení a vypísanie výberového konania na apríl a máj 2007;
-novú Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Šali:
-8 oddelení sa zmenilo na 4 odbory
-1samostatný(personálny) referát sa zmenil na 2 samostatné referáty
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-komisiu pre udeľovanie ocenení mesta;
-sobášne dni a sobášiacich poslancov;
-odmeňovací poriadok poslancov MsZ,členov komisií a zástupcu primátora;
Mimoriadne rokovanie Msz v Šali sa konalo 12.marca 2007 a chválilo:
-stanovisko k dopravnej situácií v meste Šaľa a v celom regióne.Poslanci v súlade s občanmi odporúčajú
vybudovať tranzitný cestný obchvat mesta-Cestu 1/75 Šaľa-obchvat mesta.Z piatich navrhovaných
variantov odporučili kombináciu variantov 5+1 a tým odsunutie dopravy za Kráľovú nad Váhom, vyústením
na Jatovskú cestu.Stanovisko bolo súčasťou materiálu predloženého Ministerstvu životného
prostredia,ktoré 6.augusta 2007 zaslalo mestu Šaľa odporúčacie stanovisko k variant 5+1.Koečné
rozhodnutie musí prijať Ministerstvo Dopravy Slovenskej republiky.
Priemerné zaťaženie križovatiek v Šali-sledované 24.mája-4.júna 2007
-križovatka:ul.SNP-ul.Štúrova
18142vozidiel/24hodín
Ul.SNP-ul.Horná
17789vozidiel/24hodín
najviac:piatok a streda
20000-20300vozidiel/deň
najmenej:sobota a nedeľa
11850-16276vozidiel/deň
Tretie riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 3.mája 2007 a schválilo:

-vytvorenie dvoch poslaneckých kancelárií,ktoré slúžia na stretávanie občanov s poslancami a poslancovsídlo kancelárií je na Mestskom úrade v Šali a v COV vo Veči.S poslancami je možné komunikovať aj
elektronicky;
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-výmenu časti pešej zóny na Hlavnej ulici,kde kvalita materiálu a práce nepĺňa normy a požiadavky-prácu
ukončiť do 31.júla 2007.Poslanci schválili prijatie úveru na prefinancovanie „Pešej zóny“ vo výške 44
miliónov Sk so splatnosťou osem rokov;
-zmenu rozpočtu mesta na rok 2007:
Príjmy celkom
390 429 tis.Sk
Výdavky celkom
390 429 tis.Sk
Rozdiel celkom
0
Štvrté riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 7.júna 2007 a schválilo:
-založenie komunitnej nadácie za účelom združovania finančných prostriedkov a formou garantov
podporovať aktivity občanov a skupín občanov;
-voľbu Ľubora Gálla za riaditeľa Organizácie sociálnej starostlivosti v Šali;
-novú hodnotovú mapu mesta,ktorá určuje hodnotu pozemkov v Sk/m2 vo vlastníctve mesta,
Lokality sú označené:
-v Šali od 1A do 6C-30lokalít od 2500,-Sk do 700,-Sk za 1m2
-vo Veči od 7A do 13A-14lokalít od 1300,-Sk do 500,-SK za 1m2
-pozemky:-pod komunikáciami-jednotne
600,-Sk/m2
-v extraviláne katastrálneho územia
100,--200sk,-Sk/m2
-koncepciu rozvoja informačných systémov v meste Šaľa do roku 2010,ktorej redkladateľom je Ing.Jozef
Mečiar,zástupca primátora mesta.
805
Piate riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 4.júla 2007 a schválilo:
-vyhlásenie súťaží na nakladanie s komunálnym odpadom-separovanie odpadu a údržbu verejne zelenezvýšenie počtu kosení;
-pripojenie k internetu pre mestský úrad a mestské organmizácie;
-predaj pozemkov na Kráľovskej ulici,pri čističke odpadových vôd a pozemkov za kaštieľom;
-dotáciu 100-tisíc korún pre Neštátne lesy,Urbariát Šaľa,za účelom vyčistenia medzihrádzového priestoru;
-zbúranie objektu bývalej márnice a vytvorenie hrobových miest pre ukladanie urien;
-predaj pozemku na Okružnej ulici na parkovisko pre 899 Šaľa a súkromnú spoločnosť;
-dotáciu pre Informačné centrum mládeže v Šali na protidrogový projekt „Krok vpred Šaľa“;
-vstup mesta Šaľa do Regionálneho združenia miest a obcí-ZM09,bývalého okresu Galanta
(Galanta,Šaľa,Sereď,Sládkovičovo a priľahlé obce);
Šieste riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 6.septembra 2007 a schválilo:
-analýzu efektívnosti informovania a zvýšenie počtu informačných tabúľ;
-odňatie budovy bývalej ZŠ na Komenského ulici zo správy Základnej školy na Bernolákovej ulici v ŠaliVeči;
-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia na roky 2007-2013;
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-vyhlásenie k situácií v súvislosti s budúcim postavením Nemocnice Forlife,n.o. v Šali pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.Návrh nariadenia vlády bol prijatý so všeobecným znepokojením;
-nových členov komisií a nového člena v mestskej rade,kde Ing.Miroslava Polónyiho nahradil Ing.Marián
Kántor;
Siedme riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 11.októbra 2007 a schválilo:
-informačný navigačný systém,systém informačných tabúľ a návestí slúžiacich občanom k lepšej orientácií
v meste;

-nariadenie o obmedzení používania pyrotechniky určenej na zábavu;
-dodatok VZN č.1/2007 o nepredajnosti budovy,v ktorej sídli ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na
ulici Pázmaňa;
-finančnú dotáciu pre združenie Aquasport-plaváreň a to 500tisíc Sk za elektrickú energiu v roku 2007 a 2
milióny Sk členský príspevok mesta na rok 2008;
-Nadačnú listinu-dokument pre Komunitnú nadáciu v Šali;
-odpredaj 40%-ného podielu Mestského informačného systému (MIS) Šaľa
Ôsme riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 15.decembra 2007 a schválilo:
-Nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku
-za psa -základná sadzba 800,-Sk za psa v byte
120,-Sk za psa v rodinnom dome
-Hetmeň a Kilíč
-

zrušená

za každého ďalšieho psa je sadzba ako za prvého;
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-Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta;
-Nariadenie (VZN) „O poskytovaní dotácií“ právnickým a fyzickým osobám na „Všeobecne prospešné
služby“ a „Verejnoprospešné účely“,po splnení podmienok –do výšky 50tisíc Sk max.;
-návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa p.Stanislavovi Kortemu a p.Imrichovi Tankovi;
-Nariadenie o hospodárení s majetkom mesta a sadzby za prenájom podľa pásem-lokalít a činností;
Deviate riadne rokovanie MsZ v Šali sa konalo 13.decembra 2007 a schválilo:
-postup pri predkladaní žiadosti o udelenie čestného názvu ZŠ Jozefa Cígera Hronského pre Základnú
školu Šaľa,ul.Krátka;
-návrh,aby pozemky za kaštieľom zostali v majetku mesta;
-Rozpočet mesta na rok 2008
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Rozdiel

210,280
124,915
335,195
33,900
327,109
26,980
17,006
371,095
371,095
0
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-za parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska:
-za vyhradené miesto
7000,Sk/rok-osobné auto
20000,Sk/rok-nákladné auto
-za komunálny odpad a drobné odpady a za uskladnenie:
-rodinný dom
648,-Sk/rok/osoba
-byt
621,-Sk/rok/osoba
-Hetméň,Kilíč
450,-Sk/rok/osoba
-podnikatelia 1100/nádoba 275,Sk/vývoz
110
44,Sk/vývoz

tis.Sk
tis.Sk
tis.SK
tis.SK
tis. Sk
tis.Sk
tis.Sk
tis.Sk
tis.Sk

Daň z nehnuteľností-rok 2008
Orná pôda,vinice,sady
Záhrady
Nádvoria
Stavebné pozemky
Ostatné plochy
Stavby na bývanie
Stavby na poľnohosp.produkciu
Rekreačné chaty
Samostatne stojace garáže
Stavby-priemysel,služby,energet.
Stavby na podnikanie a zar.činnosť
Ostatné stavby
Byty
Nebytové priestory

Sk/m2
0,0656
1,1,7,1,5,5,30
12,18,14,70,23,5,18,-
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Slávnostné zasadnutie MsZ v Šali sa konalo 13.decembra 2007
V rámci slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola udelená Cena mesta za rok 2006:
-hudobnému skladateľovi Oldřichovi Františkovi Stanislavovi Kortemu za pedagogickovýchovnú,umeleckú a publicistickú činnosť ,ktorý sa v roku 2006 dožil 80-tych narodenín.Šaliansky rodák
žije v Prahe,je autorom symfonickej drámy,klavírnych senát,muzikálu a iných skladieb;
-Imrichovi Tankovi–in memoriam,za rozvoj,udržanie tradície cukrárstva v Šali a osovzdanie skúseností
ďalším generáciám;
-TJ Slávia SOUP v Šali za výnimočné výsledky,ktoré dosahujú športovci jednoty na Slovensku
a v medzinárodnom meradle vo voltíži.Od roku 1989 sú nepretržite držiteľmi titulu majstrov Slovenska.V
roku 2005 získalo družstvo TJ Slávia zlatú medailu na Otvorených Majstrovstvách Európy v talianskej
Brescii a aj v súčastnosti sa z každého podujatia vracajú s oceneniami;
Cena mesta za rok 2007:
_Ing.Imrichovi Volekovi,CSc. Za dlhoročnú vedecko-výskumnú prácu v podniku Duslo Šaľa a za aktívny
podiel na revolučných zmenách v roku 1989 v celom štáte a v meste Šaľa;
-Poľovníckemu združeniu Agačáreň Veča,pri príležitosti 50.výročia vzniku a za ochranársku a osvetovú
činnosť.Združenie usporadúva prírodovedné súťaže pre školskú mládež,besedy,poľovnícke výstavy pre
deti a dospelých.Dobré výsledky dosahuje na úseku kynológie.
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Cena primátora mesta za rok 2007:
-Ing.Deziderovi Meszárosovi,za aktívnu a úspešnú činnosť v Mestskom kultúrnom stredisku,za pomoc pri
príprave a organizovaní filmových a hidobných festivalov a mnohých podijatí;
-Mgr.Art.Miroslavovi Regitkovi,šalianskemu výtvarníkovi a karikaturistovi,ktorý si získal meno,uznanie
a pozornosť ilustráciami časopisu Fifík,detských rozprávok a povestí ,učebníc Matematiky pre základné
školy,tvorbou grafík a karikatúr,postáv,ako je postava Maťka zo súťaže slovenských povestí Šaliansky
Maťko J.C.Hronského.Umelec žije a tvorí v Šali.;
-spoločnosti ProCS,s.r.o.Šaľa,ktorá sa počas svojej 15-ročnej existencie a posdnikateľskej činnosti
zaradila medzi popredné spoločnosti pôsobiace v oblasti priemyselnej automatizácie.
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PREDNOSTA
MESTSKÉHO ÚRADU
Nová organizačná štruktúra mestského úradu

REFERÁT INF.
SYSTÉMOV A
INFORMATIKY
REFERÁT PRE
ROZVOJ.STRAÉGIU
A ŚTRUKTURÁLNE
FONDY
ODBOR
ORGANIZAČNOPRÁVNY
ODBOR
HOSPODÁRENIA A
SPRÁVY

ODBOR
ŠKOLSTVA
SOCIÁLNYCH
VECÍ
A KULTÚRY
ODBOR
TECHNICKÝCH
ČINNOSTÍ
ORGANIZAČNÝ
EVID.OBYV.
PRÁVNY A VO
MATRIČNÝ
ÚRAD
EKONOMIKY
PERSONÁLNY
SPRÁVY MAJETKU

ÚZ:ROZVOJA A VÝST.
ŽIV.PROSTREDIA
DOPRAVY
STAVEBNÝ ÚRAD
KULT.,ML.A ŠPORTU
SOC:VECÍ

Po schválení Novej organizačnej štruktúry mestského úradu na druhom riadnom rokovaní
MsZ,boli z funkcií odvolaí všetci vedúci pracovníci úradu,vrátane prednostu mestského
úradu,náčelníka mestskej polície a riaditeľa organizácie sociálnej starostlivosti.Na ich posty boli
vypísané výberové konania,ktoré sa konali v apríli a máji 2007.Do ukončenia výberového
konania boli jednotlivýňí funkcionári poverení vedením a výkonom funkcie.
Podmienky pre kandidátov,účastníkov výberového konania:
-kvalifikačné požiadavky-ukončené vysokoškolské štúdium;
-obhájenie predloženej vízie a stratégie činnosti príslušného odboru;
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Podmienky splnili a boli vymenovaní:
Za prednostu Mestského úradu v Šali
Ing.Ladislav Gáll
Narodený:22.máj 1957 v Šali,ženatý,3 deti,bydlisko:Šaľa
Po ukončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v roku 1980,osem rokov pracoval v podniku
Duslo Šaľa.Od roku 1988 bol vedúcim ekonomiky závodu Povodie Váhu v Šali a od roku 1996
bol ekonomickým námestníkom v štátnom podniku Povodie Váhu v Piešťanoch.Od 27.marca
2002 až do septembra 2006 zastával funkciu riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska
výstavba v Bratislave.Popri náročnej a zodpovednej práci absolvoval odborné kurzy a stáže
v Spolkovej republike Nemecko a v Holandsku.29.decembra 2006 bol primátorom mesta Šaľa
vymenovaný za prednotu MsÚ v Šali a tento post obhájil vo výberovom konaní.
-za všetkých vedúcich referátov:
I.inf.systémov
II.rozvojovú stratégiu a ŠF
Ing.Jana Nitrayová

-za vedúcich odborov:
I.organizačno-právneho
II.Hospodárenia a správy
III.školstva,soc.vecí a kultúry
IV.technických činností
-za riaditeľa OSS
-za náčelníka MsP

Ing.Bc.Ľuba Boháčová
Ing.Dáša Danadová
PhDr.Rudolf Kuklovský
Ing.Ingrid Čermáková
RSDr.Ľubor Gáll
kpt.Bc.Peter Krokavec
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Organizácia sociálnej starostlivosti
PERSONÁLNE ÚDAJE OSS MĚSTA ŠAĽA-ROK 2007
RIADITEĽ
DR.ĽUBOR GÁLL
PERSONALISTIKA
1
EKONÓM
JOLANA KUNDERLÍKOVÁ SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
1
ZAMESTNANCI- 70
ŽENY
60
MUŽI
10
CELKOM
ZARIADENIA-NÁZOV KAPACITA
SKUT.STAV
NÁKLADY/OS./Rok
Detské jasle ,Nešporova 14
13
45 959
ul.
Do Nádej,Nešporova ul. 20
20
115 623
Jedáleň při DD
80
86
14 869
Domov soc.
12
12
5406
služieb,okružná ul.
Jedáleň,Okružná ul.
80
73
24 736
KD 1,Horná ul.
100
113
115 406
KD 2,Kráľovská ul.
40
74
2 676
KD 3,Narcisova ul.
50
83
1 703
Klub zdravotne
40
103
postihnutých
1 213
Dom OS,Narcisova ul
20
25
25 472
Dom OS,ul.V.Šrobára
32
32
20 922
Terénna OS
21
28
173 942
Domov pre osamělých
5+5
12
37 415
rodičov
Útulok
10
11
60 970
VÝNOSY
NÁKLADY
SK
SK
TRŽBY
3 815 424,MATERIÁLOVÉ
1 567 581,44
DOTÁCIE
8 180 000,SPOT.ENERGIÍ
1 251 800,29
INÉ
13 232 442,97
MZDY
8 042 247,ZÁK.SOC.VÝDAVKY 2 996 252,-

OSTATNÉ
SPOLU
15 227 866,97
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

11 556 318,40
15 414 199,13
186 332,16

CIELE OSS MESTA ŠAĽA:
Pomôcť občanom při spoločenskom uplatnení a sebarealizácií,pri preklenutí nepriaznivej
sociálnej situácie.Zvýšiť alebo aspoň udržať kvalitu života llientov,dosiahnuť ich spokojnosť.
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Mestská polícia v Šali-rok 2007
PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA MsP
ZARADENIE
POČET
PLÁN
NÁČELNÍK
1
1
ZÁSTUPCA

1

1

MENO
KAP.Bc.PETER
KROKAVEC
MIROSLAV
MARINČEK

PRÍSLUŠNÍCI
22
ADM.PRAC.
1
1
ALENA KUŽELOVÁ
TELEFONISTI
4
CHRÁNENÁ DIELŇA-KAM.SYSTÉM
8
VPP-VEREJNO PROSP.PRÁCE
6
VÝKAZ O ČINNOSTI
ZÁKROKY
121
POUŽITIE DONUC.PROSTRIEDKOV
194
POSTIH OSÔB-OBMEDZENIE OS.SLOBODY 89
-PREDVEDENIE NA MsP
63
-PREDVEDENIE NA ÚTVAR POL.ZBORU
26
PRIESTUPKY-PODĽA ZÁKONA SNR č.372/1990Zb. A VZN
POČET
§50
§22
VZN
OSTATNÉ SPOLU
§47-48 §49
-ZISTENÝCH
45
3
14
108
105
62
337
-OZNÁMENÝCH 33
41
213
16
48
194
545
-ULOŽENÝCH
0
1
51
0
0
0
52
-ODLOŽENÝCH
0
1
1
0
0
0
2
-ODOVZDANÝCH 8
31
77
4
4
244
368
-POSTÚPENÝCH 1
9
1
0
0
0
11
69
2
97
120
149
12
449
POTRESTANÝCH
-HOTOVOSŤ-SK 36 310,- 1500,- 42 500,- 44 900,- 44800,- 4900,174 900,AKTIVITY MsP:-MIMORIADNE OBCHÔDZKY A SLUŽBY;-PREDNÁŠKY /53-MŠ,ZŠ,SŠ/
-PROJEKTY:LUMIPER;SPRÁVAJ SA MORÁLNE;-HLIADKY PRI ŠKOLÁCH
-KAMEROVÝ SYSTÉM;-ODCHYT PSOV;-SPOLUPRÁCA S OOPZ;
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Prehľad o stave obyvatelstva
Počet obyvateľov mesta každoročne mierne klesne v důsledku migrácie
obyvatelstva.Vroku 2007 úbytok představoval 211 osôb.Pôrodnosť je stále nízka a v porovnaní
s rokom 2006 sa v roku 2007 narodilo len o 11 detí via.Pri stave úmrtnosti prirodzený prírastok
obyvatelstva v roku 2007 predstavoval len 48 osôb.
Prehľadná tabulka
OBDOBIE
I.ŠTVRŤROK
II.ŠTVRŤROK
III.ŠTVRŤROK
IV.ŠTVRŤROK
Rok 2007
Prvé dieťa v Šali Nina Vajzerová-3,10kg,50cm-1.január 2007,3h20min.
Najviac detí sa narodilo v
:oktoóbri-29,júni-23,máji a júli-po 20;
Najmenej detí sa narodilo v
:marci-10,decembri-13,novembri-10;
Najviac občanov zomrelo v
:októbri,marci-25,januári a februári-po 17;
Najmenej občanov zomrelo v :septembri-7,aprili a októbri-po 11;
Najviac osôb sa prisťahovalo v :októbri-41,júli-39,marci-37;
sa odsťahovalo v :októbri-71 ,júli-39,marci-37;
Priemerný vek:
muži :66 rokov;
Ženy :75 rokov;
Najčastejšie menáchlapci :Adam,Lukáš;dievčatá:Viktória,Sofia;
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Prehľad klimatologických pozorovaní
Obdobie :rok 2007; Pozorovacia stanica :Žhárec,okr.Šaľa
Zdroj údajov:Slovenský Hydrometeorologický ústav,Bratislava,Dr.Kveták
MESIAC
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. IX.
TEPLOTA 4,5 4,9 7,7
12,9 17,5 21,2 22,2 21,2 13,4
ZRÁŽKY 38,5 37,0 54,7 0,0
81,2 67,3 32,3 168,4 114,9
SLN.SVIT 68,5 85,4 161,6 339,2 277,8 288,6 345,6 284,0 188,8

X.
9,4
52,9
135,4

XI.
3,6
38,5
85,0

XII.
0,9
24,7
35,0

Globálne zmeny v atmosfére sú príčinou vyšších priebežných i priemerných teplôt.Zima v rokoch
2006-2007 bola vyhodnocená jako najteplejšia v histórií.Boli zaznamenané vysoké denné eploty
počas prvých divoch januárových dekád,pričom 7.januára 2007 bola v Hurbanove nameraná
teplota 15,1°C,ktorá prekonala 57-ročný rekord.
Ďalšie extrémne teploty boli zaznamenané 21.-27. mája 2007,kedy namerali 30°C,18.a19.júla
+39,9°C a 20.júla až 40,3°C v Hurbanove-touto teplotou bol prekonaný rekord z roku
1950,39,8°C-namerané v Komárne.V ďalších dňoch teplota klesla a udržiavala sa aj v Auguste

ROK
11,5
710,4
2296,1

v rozpätí od 26°C do 30°C.
Nárast a kolísanie teplôt sprevádzala nepravidelná zrážková činnost,keď dlhé suchá striedali
silné búrky a vichřice.Zima bola bez snehu,záver marca,celý apríl až do 4.mája,via jako 40 dní
neboli žiadne zrážky,čo ovplyvnilo i vývoj rastlín a úrodu,predovšetkým obilia.Zo 4.na 5.mája
prišiel osviežujúci dážď.Napršalo 30mm zrážím.Ustálenejšie počasie prinieslo záver leta a
jesenné obdobie.11.11.napadal prvý sneh 3-4cm.
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Významné stavby a diela
Pešia zóna
MestoŠaľa a spoločnosť Sates,ktorá bola dodávateľom stavby „Pešia zóna“ na Hlavnej ulici sa
dohodli na oprave a úprave uloženém dlažby z důvodu dodania nekvalitního materiálu a nízkej
kvality práce.Oprava dlažby,drobné architekturně úpravy a zväčšenie zelených plôch bolo
zrealizované do 31.júla 2007 na náklady dodávateľa.
Miestne komunikácie
Na májových verejných zhromaždeniach odzneli pripomienky na zlú kvalitu mestských
komunikácií.Mesto následne vypracovalo prehľadný zoznam všetkých komunikácií
s vyjádrenímstupňa ich kvality a naliehavosti opravy.Na tento účel bolo vyčlenených 5 miliónov
korún.Na území mesta je 106 komunikácií z toho 8 štátnych ciest.Celková dĺžka komunikácií:
51 933m v šírke od 3m do 12m z toho od 7m do 9m je 22 a od 10m do 12 m je 5 komunikácií.
Odkanalizovanie regiónu Šaľa
Výstavba nového 90 kilometrového kanalizačného systému pozostávala z dostavby chýbajúcej
a rekonštrukcie už jestvujúcej kanalizácie v Šali.Nová kanalizácia bola vybudovaná v Kráľovej
nad Váhom,Tešedíkove,Žihárci,Dlhej nad Váhom,Močenku,Hornej Kráľovej.
V systéme je 70 stredných,160 malých novovybudovaných čerpacích staníc a 2 zrekonštruované
stanice,všetky vybavené modernou technológiou,ktorú možno ovládať z centrál v čističkách
odpadových vôd.
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Šaľa a Nitra.
Investor projektu: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.Nitra
Zhotoviteľ:
Združenie Šaľa,J.V.-Skanska BS,a.s.
Hodnota diela:
14mil.EUR-67,5% fondy EÚ;25% štátny rozpočet
7,5% iné
Začiatok stavby: január 2005
Ukončenie stavby: 29.novembra 2007
Kanalizácia vyriešila nevyhovujúci stav odvádzania a čistenia odpadových vôd v celom
regióne,prispela k zvýšeniu kvality životného prostredia v blízkosti Váhu a kvality života
občanov.
Kaplnka Feketeházyovcov
Rekonštrukcia kaplnky pokračovala v roku 2007 úpravou interiéru,obnovou malieb a reštauráciou
sôch Panny Márie,sv.Jozefa,sv.Magdalény,sv.Dominika,kríža s Kristom.
Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

Dňa 26.augusta 2007 arcibiskup metropolita bratislavsko-trnavský Mons.Ján Sokol slávnostne
konsekroval nový kostol,ktorý je zasvätený Panna Márií Pomocnici kresťanov.Kostol je súčasťou
sídliska v Šali-Veči.
Výstavbu kostola inicioval a podporoval bývalý riaditeľ Dusla,a.s. Šaľa,RNDr.Jozef
Kollár v spolupráci s miestnym farárom Mgr.Pavlom Čurkoma Neinvestičným fondom EC 2000
n.f. Šaľa.
Chronológia výstavby diela:
1996-1997 projektové práce-ateliér Marianum Trnava,
Ing.arch.Marián Remenár a Ing.arch.Remenárová
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1998
prenájom pozemku od mesta;výkonové práce;
1999-2003
stavebné práce;
2003-2005
vnútorná a vonkajšia úprava stavby,inžinierske siete,kúrenie,dlažba;
2006-2007
otvorenie interiéru kostola,oltár,svätostánok,lavice;
26.augusta 2007
konsekrácia kostola;
Okrem odp.Mgr.Pavla Čurku,ktorý pôsobil vo farnosti Šaľa-Veča od roku 1992 do
30.júna 2002 a má najväčší podielna príprave a vvýstavbe diela,sa na priebežných prácach
podieľali kňazi:
Mgr.Radovan Naštický-od 1.júla 2002 do 17.júla 2003
Mgr,Milan Šuliak –od 18.júla 2003 do 30.júna 2005
Mgr.Jozef Gallovič-od 1.júla 2005,ktorý má najväčšiu zásluhu pri zabezpečovaní a organizovaní
záverečných stavebných prác,dotváraní interiéru kostola a príprave konsekrácie.
Kosol bol vybudovaný i vďaka pomoci Mestského úradu v Šali,ktorý prenajatý pozemok
pod kostolom odpredal cirkevnému úradu za symbolickú cenu a tiež vďaka sponzorom a darcom.
Kresťanský život detí,mládeže a dospelých,ako aj činnosť hudobno-speváckeho súboru sa
môže rozvíjať v plnom rozsahu.
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Výchova a vzdelávanie
V roku 2007 došlo k ďalším zmenám vo financovaní prenesených kompetencií v rezorte
školstva.V dôsledku zníženia počtu žiakov na školách,lesá prísun finančných prostriedkov
a vzniká nutnosť prijímať personálne a racionalizačné opatrenia.Z financií určených na
prevádzkové náklady,pohlcujú najviac výdavky na energie a ti sa ukázal priestor na
racionalizáciu.
V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa pokračovalo v zavádzaní informačnokomunikačných technológií do vzdelávacieho procesu,v inovovaní vybavenia škôl,v efektívnosti
vyučovania cudzích jazykov,v zavádzaní vyučovania anglického jazyka do materských škôl,k
rozvíjaniu tvorivoti a samostatnosti a prehlbovaniu záujmovej činnosti.
Mestské zastupiteľstvo v závere roka schválilo „Koncepciu rozvoja škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsonosti mesta“,súčasne odsúhlasilo,aby optimalizácia siete škôl
v meste bola prerokovaná v zastupiteľstve v I.štvrťroku 2008.

Jedným zo základných cieľov koncepcie rozvoja školstva je a aj bude ekonomické
zefektívnenie prevádzky škôl a následné zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Primátor mesta prijal riaditeľov škôl
Pri príležitosti zvolenia do funkcie a vstupu do nového občianskeho roka primátor mesta
MUDr.Martin Alföldi prijal 9.jnuára 207 riaditeľov všetkých vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich
v meste.
Primátor chcel osobne spoznať riaditeľov škôl,zaujímal sa o ich
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Prácu a výsledky škôl.Všetkým zaželal veľa úspechov a zdravia do nového roka.
Zápis detí do 1.ročníka pre šk.rok 2007-2008
Zápis detí do 1.ročníka základnej školy sa uskutočnil v termíne stanovenom
zákonom,t.j.od 15.februára 2007.
Prehľadná tabuľka počtu žiakov
Základná
škola

ZŠ
Bernolákov
á ul.
ZŠ Hollého
ZŠ Horná
ZŠ Krátka
ZŠ
Pionierska
ZŠ MŠ
s VVJM
CELKOM

Počet žiakov

Počet všetkých žiakov

Rozd.

Šk.r.07/08 06/07

05/06

07/08

06/07

05/06

25

17

27

320

368

443

05/0607/08
-123

41
63
46
36

45
40
52
47

27+9
63
49
48

441
566
495
397

455
580
494
405

486
644
487
423

-45
-78
8
-26

13

8

14

192

200

231

-39

224

209

237

2411

2502

2714

-303

Z údajov v tabuľke,ale aj z aktualizovaného vývoja do roku 2013 vyplýva,že počet žiakov prvého
ročníka sa bude pohybovať okolo 210 žiakov.Znižuje sa však celkový počet žiakov na školách
v dôsledku odchodu početnejších tried deviatakov.Takto vzniká prebytok kapacít a to najmä na
ZŠ Hollého a ZŠ Bernolákova.Od 1.8.2007 nebude pre školstvo potrebná budova na
Komenského ulici vo Veči,kde boli umiestnení žiaci ZŠ Bernolákova ulica Šaľa-Veča.O využití
priestorov tejto historickej budovy školy rozhodne mestské zastupiteľstvo podľa podaných
návrhov.
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Mestská školská rada
Ustanovujúce zasadnutie novozriadenej mestskej školskej rady sa uskutočnilo 12.marca 2007 za
účasti primátora mesta a vedúceho školského úradu.
Predsedom mestskej školskej rady,v ktorej sú zastúpení riaditelia škôl (4),predsedovia

rodičovských združení(3),rodičia(2),poslanci MSZ(2) sa stal Mgr.Eduard Lacko,riaditeľ ZŠ
Horná,Šaľa.
Európsky vodičák-krok k vedomostnej spoločnosti
Projekt je zameraný na vzdelávanie učiteľov,zamestnancov školstva a mestského úradu a cieľom
je vyškoliť 200 učiteľov a 100 zamestnancov v rozsahu 40 hodín teórie a praxe s operačným
systémom Windows XP a softvérovým balíkom Microsoft Office.
Projekt realizuje spoločnosť CIT,s.r.o.,Bratislava v Šali,pre okres Šaľa od marca 2007 do
septembra 2008.Do decembra 2007 získalo certifikát 67 absolventov.
Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk primátora mesta Šaľa MUDr.Martina Alföldiho
a vedúceho školského úradu PaedDr.Michala Vrbovského prevzalo ocenenie 22 pedagógov
materských,základných a stredných škôl so sídlom v meste Šaľa.
Beáta Sobatová z MŠ na ul.8.mája a Mgr.Jarmila Husáriková,riaditeľka ZŠ ul.Krátka si prevzali
Čestné uznanie Krajského školského úradu v Nitre.Pedagógov pozdravila Ing.Helena
Psotová,vedúca Odboru školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.
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Poďakovanie pred odchodom do dôchodku
Primátor mesta Šaľa Martin Alföldi 26.júna 2007 poďakoval a odovzdal „Ďakovný list“
jedenástim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl,ktorí pri ukončení školského
roka 2006/2007 odchádzali do dôchodku.
Monitor žiakov 9.ročníka
Testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl z matematiky a materinského jazyka-Monitor 9-sa
uskutočnilo 13.marca 2007.V meste Šaľa bolo testovaných 319 deviatakov.Výsledky dosiahnuté
v monitore sa mohli zohľadniť pri prijímaní na štúdium na stredné školy,ale nenahrádzali
prijímacie skúšky.
Noví riaditelia škôl od 1.júla 2007
Na základe výberového konania a návrhu výberovej komisie,primátor mesta Šaľa vymenoval
v súlade s §3 ods.11 Zákona č.596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve do
funkcie:
-riaditeľ Základnej školy J.Hollého v Šali ,Mgr.Jána Minárika,na uvoľnenú funkciu po
PhDr.Rudolfovi Kuklovskom;
-riaditeľka Materskej školy,ul.P.J.Šafárika v Šali,Danu Molnárovú,doterajšiu riaditeľku;
Ocenenie žiakov
Žiaci,ktorí reprezentovali svoje školy v rôznych predmetových súťažiach a olympiádach si na
konci šk.roka 2006-2007 z rúk primátora mesta Šaľa MUDr.Martina Alföldiho a vedúceho
Spoločného školského úradu PaedDr.Michala Vrbovského prevzali ocenenia:

Za predmetové olympiády
Za kolektívne športy
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22 žiakov základných škôl
9 študentov stredných škôl
družstvo dievčat ZŠ Hollého –hádzaná
Družstvo dievčat ZŠ Krátka -futbal

Začiatok školského roka 2007-2008
Na všetkých školách v Šali sa začal nový školský rok 3.septembra 2007.Do prvých tried
základných škôl nastúpilo celkom 223 žiakov,čo je o 12 žiakov viac,ako v minulom školskom
roku.Celkový počet žiakov sa však znížil o 138 žiakov v dôsledku odchodu žiakov 9.
a 4.ročníkov na stredné školy a 8ročné gymnázium.V ZŠ Bernolákova o 67žiakov,v ZŠ Hollého
o 25 žiakov,v ZŠ Horná o 31 žiakov,v ZŠ Krátka o 3 žiakov,v ZŠ Pionierska o 7 a v ZŠ s VJM
o 5 žiakov.
Počas prázdnin sa na školách vykonali opravy a údržba.Najrozsiahlejšie práce sa vykonali pri
opravách striech,kotolní,sociálnych zariadení a vnútorného zariadenia.Celkové náklady dosiahli
sumu 4,5mil.Sk.
Slávnostný začiatok školského roka pre prvákov základných škôl pokračoval 4.septembra 2007
v Dome kultúry,kde im primátor mesta odovzdal žiacke knižky a zaželal im úspešný vstup do
rokov vzdelávania.Súčasťou stretnutia bolo aj divadelné predstavenie.
Školský rok 2007-2008 otvorili 3.septembra 2007 aj na všetkých stredných školách v meste,a
to:Gymnázium J.Fándlyho,Spojená škola,Nivy (SPŠ,SPŠCH,SOUCH),Stredné odborné učilište
poľnohospodárske.
Na Slovensku zasadalo do školských laíc v šk.r. 2007-2008 750-tisíc žiakov ZŠ a SŠ,z toho 51tisíc prváčikov a cez 200-tisíc.vysokoškolákov.
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Jubileum materskej školy
Pred 40-timi rokmi, v roku 1967 sa ukončila výstavba novej Materskej školy na Sídlisku Váh
Šaľa,teraz Okružná ulica Šaľa.Škola má kapacitu pre 120 detí.Prvou riaditeľkou školy bola pani
učiteľka Eva Mittanová.V škole pôsobilo 8 učiteliek,3 kuchárky,2 upratovačky a vedúca
jedálne,Školu otvorili 1.septembra 1967.Okolie školy upravili rodičia detí,zamestnanci podniku
Duslo a podnikov mesta.Starostlivosť o zverené deti bola príkladná.
V roku 1989 prevzala funkciu riaditeľky pani učiteľka Anna Karafová a s ňou pôsobilo na škole 9
učiteliek.Kolektív nadviazal vo výchovnej páci a v starostlivosti o deti na predchádzajúce
obdobie a naviac začal uplatňovať a rozvíjať nové trendy a formy práce,ako sú tvorivosť
a samostatnosť.Deti začali chodiť do školy v prírode,na plavecký výcvik,začali sa učiť cudzí
jazyk.V priebehu rokov sa veľa zmenilo a menilo,ale zo najkrajšie zostávalo,a to zdravé,veselé
deti,ich stebot a očarujúci šťastný smiech.
Pedagogicko-psychologická poradňa v Šali
Si v roku 2007 pripomína 10.-te výročie svojho vzniku.Inštitúcia slúži deťom do 15 rokov,ktoré
majú výchovné a vyučovacie problémy,ako aj poruchy písania alebo čítania.
V začiatkoch pracovali v poradni len dve odborné pracovníčky,postupne sa zvýšil ich počet na
osem.V poradni sa o pomoc uchádza počas roka primerne 900 klientov.Poradňu viedla
PhDr.Alena Oravcová,teraz Mgr.Marián Šperka,psychológovia.
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Kultúrno-spoločenské akcie 2007
Koncerty
Benefičný koncert na sviatok Troch kráľov 6.januára 2007 sa konal v kongresovej sále
Mestského úradu v Šali,kde sa nádhernými melódiami predstavila sopranistka,členka Národného

divadla v Prahe,rodáčka z Kráľovej nad Váhom Lívia Agová.Umelkyňu sprevádzal tenorista,člen
Opery SND v Bratislave Jozef Kunnlák.
Usporiadateľom koncertu bolo občianske združenie Pro Vitne Šaľa,ktoré výnos z koncertu
rozdelilo charitatívnym organizáciám a DSS v Štrkovci.Vážna hudba v tento sviatočný deň znela
aj v novom kostole v Šali-Veči.Pozornosť návštevníkov upútal šaliansky cirkevný súbor Ceacilia
chorus pod vedením Mgr.art.Evy Bogárovej.
Rozlúčka s letom
Tradičný koncert Henriety Záležákovej na záver leta-„Rita a jej speváci“,sa uskutočnil 31.augusta
2007 v kostole sv.Margity v Šali.Chrámom zneli krásne operné árie i muzikálové skladby
v podaní Juraja Hollého,Igora Bečára,Slávky Tothovej,súrodencov Vargovcov,všetko bývalých
žiakov pani Rity.
V ten istý deň vo večerných hodinách sa na mestskom amfiteátri konali koncerty modernej hudby
v podaní skupín SKA 2 TONICS a POLEMIC.Tóny modernej hudby rozveselili predovšetkým
mladých priaznivcov tohto žánru.
Seniorský spevácky koncert
Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov sa uskutočnila 9.októbra 2007 v Šali.Prehliadka
zapadala do rámca osláv mesiaca úcty k starším.
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Dom kultúry v Šali hostil sedem súborov.Akciu zorganizovala Jednota dôchodcov v Nitre.
Záštitu nad akciou prevzalo mesto Šaľa.
Mesto Šaľa reprezentoval Klub dôchodcov na Kráľovskej ulici.Účastníkov pozdravil primátor
mesta MUDr.Martin Alföldi.
Krásne spevy a vystúpenia dopĺňala pestrá paleta krojov účinkujúcich.Prehliadku ukončili
seniorskou hymnou „Zahučali hory...“
Manifestácia cirkevných zborov na Manifeste v Šali
V kostole sv.Margity v Šali sa v dňoch 24.-25.novembra 2007 konal festival cirkevných zborov
na ktorom sa predstavil zbor Ceacilia chorus,ktorý vedie Mgr.art.Eva Bogárová,novovznikajúci
šaliansky detský zbor a hosťujúci zbor Enthea z Nových Zámkov.
Manifest bol súčastne aj výročným koncertom šalianskeho zboru,nakoľko pripadol na
sviatok mena sv.Cecílie.
Vianočný koncert
V šalianskom kostole svätej Margity Antiochijskej sa na sviatok sv.Štefana 26.decembra
2007 konal Vianočný koncert šalianskych umelcov.V úvodnej časti koncertu sa predstavil detský
spevácky súbor pod vedením Mgr.art.Evy Bogárovej,po nich spievali jednotliví umelci diela
s vianočnou tematikou.Zaspieval aj cirkevný zbor Ceacilia chorus pod vedením Evy
Bogárovej,ktorý z bohatého repertoáru vybral aktuálne-vianočné skladby.Na záver sa chrámom
niesla nádherná pieseň Tichá noc,svätá noc...V kostole plnom návštevníkov bola krásna,sviatočná
atmosféra presiaknutá čarom Vianoc.
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Krajské,regionálne a celoštátne súťaže
Šaliansky Maťko
V Spoločenskom dome v Šali-Veči sa 16.januára 2007 konalo okresné kolo súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej povesti Šaliansky Maťko.V troch kategóriách súťažilo 32 recitátorov

školských kôl.Do krajského kola postúpili víťazi jednotlivých kategórií:
Matúš Hučko-I.kategória 2.-3.ročník ZŠ;Ivana Feldmárová-II.kat.4.-5.roč.ZŠ;Kristína VeseláIII.kat.6.-7.roč.ZŠ.Všetci víťazi sú zo ZŠ Krátka, Šaľa.
Celoslovenské kolo súťaže Šaliansky Maťko sa konalo 23.februára 2007 v Šali,za účasti
24.mladých talentovaných recitátorov z celého krásneho Slovenska.
Víťazi jednotlivých kategórií:
I.kat.Laura Barcziová-Galanta,kraj Trnavský
II.kat.Katarína Koleňová
III.kat.Tomáš Štefan
Pozvanie na súťaž od jej zakladateľa a organizátora Mudr.Svetozára Hikkela prijala
herečka Divadla A.Bagara v Nitre Eva Pavlíková a herec Jozef Šimonovič z Bratislavy,ktorý bol
aj členom poroty.Pri hodnotení pán Šimonovič vyzdvihol vysokú úroveň súťaže ,poďakoval
žiakom a pedagógom za prípravu na súťaž a šírenie krásy slovenčiny.
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Detský javiskový sen
Krajská súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Detský
javiskový sen, ako účasť Scénickej žatvy 2007 sa uskutočnila v Šali 3.-4. apríla 2007.Na
prehliadke sa prezentovalo sedem divadelných súborov z Nitrianskeho kraja,Naše mesto
reprezentoval Divadelný súbor Materinky, ktorý pôsobí pri MsKS a Centre voľného času
a Divadelný súbor Prievan, pôsobiaci pri ZUŠ a MsKS v Šali.
Na celoslovenskú prehliadku Zlatá Priadka 2007 Šaľa ,postúpil Divadelný súbor U Zuzy
Múzy pri Tralala škole z Nitry, hrou Praotec Adam a jeho dietky.DS prievan Šaľa s hrou
Afrodita,Psycha a tie ďalšie postúpil na celoslovenskú prehliadku Divadlo a deti, do Rimavskej
Soboty.Súbor Matesinky bol doporučený na stredoeurópsky festival humoru a satiry
v Kremnici.27.ročník Kremnických gagov sa konal 23.-26.augusta 2007 a Materinky v „Uličke
Slávnych nosov“ uviedli dve predstavenia hry Aleny Demkovej „Klauni a kolotoč.“ Členovia
súboru sa zúčastnili aj na 22.ročníku súťaže trojčlenných družstiev „na danú tému.“
Materinky už hneď v septembri vystupovali na festivale „Divadelna chalúpka“ v Brezne
a tak „Klaunov...“ zo Šale uvideli okrem Brezna aj v Čiernom Balogu a v Polomke.
Bábkový súbor Materinky vystúpil 15.decembra 2007 v rámci premiéry s novou hrou „Strašiaci.“
Autorkou hry je Alena Demková, scénu a kostýmy navrhol Miroslav Regitko, hudbu zložil
Valentín Kozaňák.
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Bábkulienska divadelníkov
Na 14.ročníku prehliadky Bábkulienka divadelníkov z materských škôl t celého
Slovesnka ,ktorá sa konala v apríli 2007 v Bánovciach nad Bebravou v kategórií detí a kategórií
uiteliek, sa v kategórií učitrliek zúčastnili učiteľky z MŠ Okružná ulica v Šali.Účasť našich
učiteliek bola premiérová ,ale hneď aj víťazná.Ocenenie získali Denisa Hrubá,Erika Poláková,
Anna Karafová a Nora Radičová za vystúpenie s hrou „Zábudlivý čert.“Divákov zaujali

kostýmami, maskami, hudbou, tancom, zapojením detí-divákov do hry,ale predovšetkým
výchovno-vzdelávacím rozmerom inscenácie.
Zlatá priadka
Celoštátna prehliadka detských divadelných súborov a sólistov Zlatá priadka Šaľa 2007 sa
konala 28.-31.mája 2007 v Dome kultúry v Šali. Hlavným organizátorom bolo Mestské kultúrne
stredisko v Šali v spolupráci s vyhlasovateľom súťaže Národným osvetovým centrom Bratislava,
Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva SR.Súťaž sa konala pod záštitou primátora
mesta Šaľa.
Bolo to už 36-te stretnutie mladých nadšencov z celého Slovenska a zastúpenie malo
všetkých osem krajov, víťazov krajských prehliadok. Deväť súborov (jeden hosťujúci) ,šesť
scénických miniatúr a 120 účinkujúcich detí svojimi vystúpeniami zabavili a obohatili seba
a návštevníkov, ale i zabojovali o postup na 85.ročník prehliadok a festivalov slovenského
amatérskeho divadla Scénická žatva.
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V kategórií súborov zvíťazil DDS Prvosienka pri ZŠ a MŠ Zákamenné a s druhým DDS
Regetka pri ZŠ Ruskov postúpil na Scénickú žatvu 2007.
V scénických miniatúrach získala prvenstvo Súkromná ZUŠ Ludus Bratislava,druhý
skončil DDS Zádrapky pri ZUŠ Senica.Cenu primátora mesta získalo Divadlo u Zuzy Múzy pri
ZUŠ Trala škola v Nitre.
Mediawave 2007
Medzinárodný filmový a hudobný festival Mediawave sa uskutočnil 20.-22. a 27.-29.
apríla 2007 v Dome kultúry v Šali.Na festivale diváci videli dva filmy,šesť hudobných
skupín,ktoré produkovali ambinentnú, elektronickú, jazzovú, husľovú hudbu a hudbu západnej
Afriky.
Šaľa cup 2007
Pod záštitou primátora mesta MUDr.Martina Alföldiho sa 27.mája 2007 uskutočnila
celoslovenská tanečná súťaž neregistrovaných párov v spoločenských tancoch „ Šaľa cup
2007.“Na súťaži tancovalo 20 tanečníkov rôznych vekových kategórií, ktorí predviedli európske
i juhoamerické tance.
Tanečný klub Jumping Šaľa
Klubové majstrovstvá v tancoch sa uskutočnili 24.februára 2007 v Dome kultúry v Šali.
Následne sa v Liptovskom Hrádku 4.-5.mája 2007 konali Majstrovstvá Slovenska
v disciplínach hip hop, disco dance

832
A dance show.Na súťaži tancovali aj tanečníci zo Šale vo vekovej kategórií 12-22 rokov.
Majstovstvá sveta v tancoch
Sa konali v Žiline 11.-15.septembra 2007.Šaliansky tanečný klub súťažil v šiestich
disciplínach.Do finálovej šestky sa prebojovala aj naša juniorka Viktória Borovská a po

výbornom tanci obsadila tretie miesto a získala titul druhej vicemajsterky sveta.Viktória
v párovom tanci s Kamilou Uhrínovou vybojovali 4.miesto.
TK Jumping Šaľa svojimi výkonmi úspešne reprezentoval nie len Šaľu ale aj celé
Slovensko.
Tanečný klub Jumping Šaľa v Nórsku
V športovej hale pre meste Oslo sa 2.a 3. novembra 2007 konali Majstrovstvá Európy
a Svetový pohár Eurodisco 2007.Medzi viac ako šesťsto účastníkmi z Európy a iných krajín sveta
bola aj početná výprava zo Slovenska a v nej i tanečníci všetkých disciplín z TK Jumping
Šaľa.Naši tanečníci potvrdili, že patria medzi slovenskú tanečnú špičku.Najuspešnejšie boli
Viktória Borovská a Petronela Ivanovičová.
Divadelné predstavenia
Mestské kultúrne stredisko v Šali si do svojho ročného plánu zakotvilo, že pre milovníkov
divadla zabezpečí aspoň jednu divadelnú hru za mesiac.Nuž a tak sa na javiskových doskách
v Dome kultúry v Šali a v Spoločenskom dome v Šali-Veči predstavili
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-Ochotnícke divadlo ASI Šaľa s hrou „Zlý sen“;
-Radošinské naivné divadlo s hrou Stanislava Štepku „Desatoro“;
-Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava s hrou Pavla Weissa „Priateľky“;
-Divadelné predstavenie v rámci Dňa invalidov;
-Divadlo WEST Bratislava s komédiou Emila Horvátha „Dokonalá svadba“;
-Divadlo ŠOK Šaľa s hrou F.Wedekinda „Jarné prebudenie“;
-Divadlo Bolka Polívky s hrou „Pro dámu na balkóne“;
-Divadlo GUNAGU, hra Mafiánske historky II, alebo Miky má narodeniny;
-Divadelná komédia- SND Bratislava,hra „Moje teta, tvoje teta...“;
-Divadelné súbory v rámci festivalu „Zlatá priadka“;
Výstavy
V roku 2007 sa uskutočnili nasledovné výstavy:
-Výstava fotografií Rubina Kostova pod názvom Auschwitz-Birkenou 1940-1945 sa konala
v Dome kultúry, Šaľa v dňoch 15.-31.januára 2007;
-Aukcia výtvarných diel slovenských autorov sa konala 23.februára 2007.
Výťažok bol venovaný detskému oddeleniu ARO na Kramároch v Bratislave.Aukcii
predchádzala výstava diel na Mestskom úrade v Šali od 19.februára 2007.Charitatívnu aukciu
usporiadalo združenie Záhrada.Druhú výstavu s charitatívnou aukciou usporiadalo združenie
Záhrada na MsÚ v Šali od 6. do 14. decembra 2007.Výťažok 210 tisíc korún bol venovaný
vzdelávaniu detí v hmotnej núdzi.
Veľkonočnú výstavu
Kraslíc, medovníkov, ikebán, keramiky, jarných kvetín a drevených hračiek
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Zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v Šali v spolupráci s Klubom žien v Šali 26.-28.marca
pred bližiacou sa Veľkou nocou.

Stretnutie po rokoch
Bol názov veľkej a krásnej výstavy diel výtvarníka Mgr.Art.Miroslava Regitka a jeho spolužiaka,
fotografa Igora Boháča, umelcov pôsobiacich a tvoriacich v Šali.Hosťom výstavy bol Marin
Nikodým z Bratislavy.Vernisáž výstavy sa uskutočnila 10. júna 2007 v Dome kultúry v Šali
a bola spístupnená do 30.júna 2007.
Miroslav Regitko,(roč.1965),sa prezentoval grafikou,karikatúrou,reklamou,ilustráciou
kníh,účebníc matematiky a časopisu Fifík.Šalianska výstava je už jeho štrnástou veľkou výstavou
na Slovensku.
Igor Boháč,(roč.1965),sa prezentoval obrazovými kalendármi,cestopisnou
fotografiou,fotoobrazmi,fotografickou tvorbou v knihách,katalógoch a časopisoch.Svoje diela
vystavoval doma i v zahraničí.Súčasná výstava bola jeho ôsmou veľkou výstavou .
Martin Nikodým dopĺňal výstavu fotografiami z Indie.
Zisk z predaja pohľadnice, ktorú vydali pri príležitosti 1005.výročia prvej písomnej
zmienky o Šali,venovali Materskému centru Mamy mamám na dobudovanie detského ihriska.
Výstava dokumentov
Spoločnosť Petra Pázmaňa v Šali pripravila v septembri 2007 výstavu významných
dokumentov poskytujúcich informácie o:
-vzniku stredovekých univerzít v zahraničí aj v Uhorsku;
-univerzitách,ktoré navštevovali študenti zo Žitného ostrova a Matú-
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Šovej zeme;
-stredných školách,ktoré pripravovali študentov z regiónu na univerzitné štúdium;
Na výstave bolo možné vidieť slávnostné oblečenie herolda-osoby,ktorá niesla insignie
univerzity ,diplomy,katalógy,kópiu záznamu pápežského registra,ktorý povoľoval založenie
univerzity Academie Istropolitany v Bratislave v roku 1465,za vlády kráľa Mateja.
Výstava bola súčasťou medzinárodnej konferencie,ktorá niesla názov „Putovanie za
vzdelaním.“ Hlavnou organizátorkou konferencie bola riaditeľka šalianskeho archívu dr.Veronika
Nováková.
Otvorený kruh
Bola výstava olejomalieb,sôch z kameňa,dreva,grafika,návrh nábytku,interiérov
a exteriérov,ktorou sa od 17. do 30.septembra 2007 prezentoval šaliansky umelec,učiteľ Čenka
Žiaček.Jeho dielo dýcha stredovekom a umením starých majstrov.
Terra Wag
V obradnej sieni Mestského úradu v Šali sa 9.októbra 2007 konala vernisáž výstavy
amatérskych umelcov Anny Klimkovej a Františka Ferenc Tótha.Témou ich diel je príroda vo
svojej mnohotvárnosti a farebnosti,grafické listy,kalendáre a portrétová tvorba.
Tváre prírody
Bol názov výstavy šalianskej ľudovej maliarky Márie Líškovej,ktorá sa uskutočnila od 24. do 30.
novembra 2007 v Kultúrnom stredisku Večierka.Názov výstavy plne vystihli jej temperom
i olejom namaľované kvetiny a zákutia prírody.
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Kalendár Igora Boháča
Vynikajúci šaliansky umelecký fotograf opätovne pripravil jedinečný nástenný
kalendár,tentokrát pre rok 2008.Kalendár nesie názov
Pramene mesta Šaľa
Kalendár obsahuje 12+1 plnofarebných strán, z ktorých každá prezentuje inú tému z histórie
mesta,či súčastnosti,so stručným textom k faktografií podloženej unikátnymi fotografiami.
Na jednotlivých stránkach kalendára sú spracované témy:vežované hodiny; stopy
neandertálcov ; fotograf František Kollár ; renesančná kachlica; Alojz Struhár-maliar a grafik;
história mlynov; Socha Najsvätejšej Trojice; prvá artézska studňa; prvá tlačiareň;najdlhší
slovenský železničný most;krypta Feketeházyovcov;živý Betlehem.
Pri konečnom stvárnení kalendára umelec spolupracoval so šalianským grafickým
štúdiom FOCESA.
Kalendár Igoa Boháča každoročne získavajú významné ocenenia umeleckých kruhov.
Rôzne ďalšie kultúrno-spoločenské akcie
Plesovú sezónu v meste Šaľa už tradične otvoril
Reprezentačný ples mesta Šaľa
Ktorý sa konal v Dome kultúry v Šali 13.januára 2007.Primátor mesta MUDr.Martin Alföldi
privítal poslancov,podnikateľov a ostatných hostí.Tanečná skupina úvodným spoločenským
tancom ples mesta a aj plesovú sezónu otvorila.Plesy následne organizovali občianske združenia
837
Organizácie aj politické strany.Počas fašiangového obdobia sa organizovali v školách, v kluboch
dôchodcov a v zábavných podnikoch karnevalové podujatia.Mestské kultúrne stredisko
zorganizovalo pre deti a mládež celomestský karneval na ľade,kde sa na korčuliach predvádzali
princezné, šašovia, strigy i kovboji.
Fašiangové obdobie sa skončilo popolcovou stredou 21.februára 2007.
Výročie oslobodenia mesta
Dňa 30.marca 2007 sa pri pamätníku obetiam II.svetovej vojny konal pietny akt.Pred
62.rokmi, na Veľký piatok zaiahol front naše mesto.Počas vojenskej operáci zahynulo 6
miestnych obyvateľov, 4 domy boli zničené a 49 bolo poškodených.
Primátor mesta a občania si kladením vencov uctili pamiatku tých,ktorí položili životy za
oslobodenie Šale.
Môj najmilší hit
Bola televízna spevácka súťaž v ktorej úspešne vystupoval len trinásťročný Šaľan Peter Šrámek.
Vo finálovej desiatke spevákov z celého Slovenska dokázal, že má talent a že pri správnom
usmerňovaní v súčinnosti s usilovným štúdiom má predpoklady stať sa dobrým spevákom.
Spomienka na židovskú komunitu
V dňoch 9.-14.septembra 2007 sa v našom meste konali „Dni židovskej kultúry.“
Židovská komunita mala v Šali silné korene.Udržiavala si svoju charakteristickú kultúru medzi
inými kultúrami, s ktorými sa vzájomne
838
Dopĺňala, ovplyvňovala a obohacovala.
Cieľom dní židovskej kultúry bolo, aby sa súčasná generácia oboznámila so životom
a prácou tejto komunity.Dni začali otvorením výstavy „Židia-historické reálie“ v obradnej sieni

MsÚ v Šali.Výstava priblížila spôsob života židovského obyvateľstva, ich kultúrne a ekonomické
postavenie.
V priebehu dní odznel ceklus prednášok popredných slovenských historikov na témy“
-Sté výročie založenia 1.šalianskej kníhtlačiarne Dávida Kollmanna
-História židovského národa a jeho postavenie v Slovesnkej republike v rokoch 1939-1945.
V kinách sa premietali filmy pre žiakov škôl:
-Život je krásny; Obchod na korze.
Šalianske hody
Na Námestí Sv.Trojice v Šali sa 15.septembra 2007 v rámci osláv šalianskych hodov
konali folklórne vystúpenia.Divákom hrala domáca ľudová hudba Kotlárovci. Po ich vystúpení sa
predstavil komárňanský folklórny súbor Dunaj.Tanečníci súboru zatancovali ukážky z celého
Slovenska v rázovitých krojoch.V priestoroch pri Váhu medzi hrádzami sa sústredili technické
zariadenia zábavy-kolotoče ,húsenkové dráhy, kolá i streľnice.
História Šale na pohľadniciach
Pozoruhodná, pekná kniha „Šaľa na starých pohľadniciach“ oficiálne uzrela svetlo sveta
na slávnostnom akte „krstu“ pieskom a vodou z Váhu
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12.októbra 2007 v obradnej sieni MsÚ v Šali.Autormi knihy sú:
Mgr.Július Morávek-textová časť
Igor Boháč -obrazová časť
Kniha je venovaná 1005.výročiu prvej písomnej zmienky o Šali a pánom Markusovi Gállovi
a Karolovi Šmídovi, ktorí dejinami mesta žili, z úcty k ich pamiatke a práci.
Kniha obsahuje 104 pohľadníc,ktoré predstavujú mesto od začiatku 20.storočia až do jeho
polovice.Pohľadnice autorom knihy venoval Štátny archív v Šali a zberatelia Stanislav Mešťan,
František Patek a Terézia Juhosová.
Linka na námestí
Symbolom Slovanov je strom lipa.Jeden stromček pribudol v októbri 2007 na Námestí
Sv.Trojice, ako symbol 1005.výročia prvej písomnej zmienky o Šali, 15.výročia prijatia Ústavy
Slovenskej republiky a 15.výročia súťaže Šaliansky Maťko J.C.Hronského.Vysadenie linky
inicioval predseda MO Matice slovenskej MUDr.Svetozár Hikkel.Pamätnú listinu s odkazmi na
spomínané udalosti a s podpismi predstaviteľov measta a poslancov mestského zastupiteľstva
uložili ku koreňu lipy.Lipu pomáhal zasadiť aj primátor mesta MUDr.Martin Alföldi.
Úcta k starším
Mesiac október je zasvätený ako Mesiac úcty k starším.Počas tohto mesiaca sa v kluboch
dôchodcov organizovali návštevy detí škôl, ktoré pozdravili našich starých
spoluobčanov.Miestny spolok Slovenského
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Červeného kríža v Šali zorganizoval taktiež posedenie pre starších občanov,bývalých darcov krvi,
ktorých poctil návštevou aj primátor mesta MUDr.Martin Alföldi.
Čarovný dom Roba Pappa
Šaliansky spevák Robo Papp sa v roku 2007 prezentoval v populárnom televíznom
programe „Hľadáme hit storočia.“Koncom októbra 2007 uviedol na bratislavskej Kolibe nové

CD s názvom Čarovný dom.Je to jeho štvrtý album, ktorý obsahuje 11 skladieb a videoklipov.
O Šaľanoch-cestovateľoch
Spomíname na starú Šaľu, bolo jedno z ďalších stretnutí, ktoré zorganizovala konateľka
cestovnej agentúry Z-Travel Gabriela Alföldiová.Stretnutie nazvala : „O Šaľanoch cestovateľoch
a cestovateľoch Šaľanoch“ s podnázvom „Cudzí našinci a naši cudzinci.“
O zážitkoch z ciest po zahraničí hovoril bývalý minister zahraničných vecí Slovenskej
republiky Eduard Kukan, moreplavec Jozef Varsányi a tlmočníčka Magdaléna Vadászová.
Osobitné miesto v rámci stretnutia patrilo fotografiám umeleckého fotografa Igora
Boháča,ktorý prezentoval fotografie z domáceho-slovenského prostredia a z gréckych ostrovov
a fotografa Františka Kollára,ktorý žil vo Francúzku, ale začiatky fotografovania ho spájajú so
Šaľou, kde prežil detstvo a študentské roky.
V meste našlo svoj druhý domov aj niekoľko cudzincov, ako Jerzy Nehring-Poľsko,Juri
Velazquéz-Kuba,Tran Van Ngoan-Vietnam,
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David Barri,Franz Schmidt,Rubin Kostov, Roman Králik, Erich Fröhlich, Gizela Kelemenová
a Andrej Bunney, ktorí prišli za prácou i za hlasom srdca a založili si rodiny.Šaľania ich vnímajú
už ako svojich.
Katarínska zábava
Na Katarínu 24.novembra už tradične usporiada Slovenský zväz záhradkárov v Šali-Veči
zábavu pre svojich členov a rodinných príslušníkov členov ,ako aj sympatizantov.
Organizácia bola založená v roku 1960.Pre členov i pre verejnosť zabezpečovala
poradenské služby, prednášky, ovocné stromčeky, kríky, postreky ,hnojivá.
Prvé vianočné trhy
Pred vianočnými sviatkami 2007 sa na Námestí Svätej Trojice v Šali po prvýkrát konali
vianočné trhy.V desiatich stánkoch bolo možné kúpiť vianočné ozdoby, sviečky, med a rôzne iné
dobroty a špeciality.
Na pódiu postavenom na námestí vystupovali jednotlivci, aj súbory z jednotlivých škôl
mesta a koledami a iným vianočným programom spríjemňovali návštevníkom chvíle na trhoch.
Spestrením trhov bola aj pravá šalianska „zakáľačka.“Prasiatko pripravené na hákoch sa
priamo na námestí podľa želania porciovalo a opekalo.
Z občanov ,ktorí sice ešte prežívali nákupnú horúčku, už vyžarovala radosť prameniaca
z blížiacich sa krásnych vianočných sviatkov,sviatkov rodín, sviatkov narodenia Ježiša Krista.
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Akcie pre deti a mládež
Týždeň detskej radosti
Mestské kultúrne stredisko v Šali organizovalo v Dome kultúry, KS Večierka a v SD
Šaľa-Veča od 5.marca do 9.marca 2007 bohatý a pestrý program pre deti a mládež,ako:
-súťažno-zábavné hry; stolný tenis;
-tvorivé dielne-rozvoj zručnosti-výroba figuriek , masiek , pohľadníc;
-počúvanie hudby; nácvik tancov;
-objavovanie speváckych talentov;

-filmové a rozprávkové dopoludnie;
Víkend detskej radosti
Sa niesol v znamení osláv Dňa detí od 1. do 3. júna 2007.Oslavy začali 1.júna odpoludnia,
nadviazali na súťaž Zlatá Priadka Šaľa 2007
-divadelným predstavením a pokračovali:
-hudobným pásmom;- zábavno- súťaživým programom;
-atrakciami; -maľovaním; -návštevou farmy Humanita a zvierat;
-divadielkom úboru Materinky; -rozprávkami; -filmami;
Mesiac a leto plné radosti
V Centre voľného času v Šali v KS Večierka a SD Veča sa od 2.júla do 31.augusta 2007
pod vedením pedagógov organizovali:
-besedy pod názvom „Besedy o všeličom“
-tvorivé dielne;
-športové a spoločenské hry,turnaje;
-tanečné a hudobné popoludnia; -stanovanie v prírode,letný tábor;
- divadelné a filmové predstavenia; -koncerty skupín;
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Nedeľníček
V Spoločenskom dome Šaľa-Veča sa od septembra 2007 organizujú pravidelné
nedeľné rozprávkové podujatia pod názvom „Nedeľníček“
Vítanie Mikuláša
Mikuláš zavítal do Šale 6.decembra 2007 a deti pozdravil a odovzdal im drobné
darčeky pred mestským úradom na pešej zóne, kde rozsvietil vianočný stromček mesta.
Divadelný súbor Materinky k Mikulášovým darčekom pridal svoj darček vo forme
divadelného predstavenia „Strašiaci“ ,ktoré sa uskutočnilo v DK Šaľa.
Na druhý deň Mikuláš zavítal medzi deti v Mestskej časti Šaľa-Veča.Stretnutie
vyvrcholilo Mikulášskou diskotékou. Dom kultúry na záver týždňa pripravil pre deti Mikulášsky
víkend, ktorý sa niesol v znamení hier, súťaží , zábavy a filmových rozprávok.
Výstava Hodina deťom
Trvala od 4. do 21. decembra 2007. Výťažok z výstavy bol venovaný rovnomennej
nadácií.
Vianočná akadémia detí základných škôl
Sa uskutočnila v dňoch 16.-19.decembra 2007 pre deti a rodičov.Výťažok z akcie bol
poukázaný na konto nadácie Hodina deťom, ktorá pomáha deťom postihnutým onkologickými
ochoreniami.
Rozprávkový víkend pre deti
Usporiadal Dom kultúry v Šali 28.-29. decembra 2007 .Boli to dni plné rozprávok pre
potešenie detí v posledných dňoch roka 2007.
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Mestská knižnica v Šali
Mestská knižnica tvorí významnú kultúrno-spoločenskú a vzdelávaciu inštitúciu v rámci
mesta a okresu. Svojim knižným fondom čo do rozsahu, štruktúry a zamerania patrí medzi

popredné inštitúcie svojho druhu. V poslednom období získala vďaka filozofickému dielu
dánskeho mysliteľa, filozofa Sörena Kierkegaarda a propagátora jeho diela Šaľana Dr.Romana
Králika aj medzinárodnú pozornosť. Zbierku z diela filozofa, ktoré má v knožnici svoje osobitné
postavenie , navštevujú a prehliadajú osobnosti nie len z Dánska, ale aj zo svetových univerzít.
Dňa 24.februára 2007 navštívil knižnicu profesor torontskej Trinity College Abrahim H. Khan,
ktorý prijal pozvanie Romana Králika ,aby na medzinárodnej konferencii v Nitre venovanej
filozofovmu dielu predniesol študentom, profesorom a hosťom príspevok na tému vlastnú
filozofovi- Čistota srdca.Profesor sa v knižnici stretol aj s primátorom mesta a prisľúbil, že
pomôže knižnicu rozšíriť.
Dňa 5.decembra 2007 navštívil knižnicu dánsky a rumunský veľvyslanec, vedecké
osobnosti univerzít pri príležitosti uvedenia knihy PaedDr.Romana Králika „Osamelý havran“
a predstavení ďalších kníh toho istého autora „Čistota srdca“ a „Kierkegaard and Great
Philosophers.“
Knižnica Židovskej literatúry
Bola v Mestskej knižnici v Šali založená v roku 2007 z iniciatívy PhDr.Rudolfa Kuklovského.
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Knižnica pre deti a mládež
Snahou Mestskej knižnice v Šali je zbližovanie detí a mládeže s knihou. V rámci marca
Mesiaca knihy zamestnanci knižnice každodenne organizovali niekoľko podujatí, ako
rozprávkové popoludnia, zápis prváčikov ,exkurzie a besedy s autormi, tvorivé dielne, burzy
kníh.
Knižnica počas roka knižný fond doplnila o 95 nových knižných jednotiek v hodnote
35tisíc korún z toho 28 tisíc korún je dotácia z Garantovaného systému Ministerstvu kultúry SR.
V októbri 2007 pripravili pracovníci detského oddelenia pre malých čitateľov trojdňové
podujatie „Jesenné tvorivé diele.“Malí čitatelia sa naučili rôzne výtvarné techniky pomocou
ktorých vyrábali výtvarné dielka pri ktorých boli inšpirované rozprávkami, veršíkmi
a riekankami, ktoré si sami prečítali.
Na sviatok sv.Mikuláša 6.decembra 2007 zavítal do knižnice Mikuláš, kde príjemne
prekvapil malých čitateľov sladkými darčekmi. Deti Mikulášovi zarecitovali a zaspievali.
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Šport 2007
Prvá futbalová liga-muži,jarná časť-ročník 2006-2007
Príprava futbalistov na jarnú časť súťaže 2006-2007, ktorá sa zapísala do futbalovej histórie ako
prelínacia,alebo barážová súťaž o postup do najvyššej futbalovej súťaže Corgoň ligy v ročníku
2007-2008 ,bola mimoriadne intenzívna. Futbalisti odohrali 10 prípravných zápasov a päť dní
boli na sústredení v Štúrove. Počas prípravy nedošlo v klube ku podstatným zmenám. Z družstva
odišiel do Banskej Bystrice Tomáš Hučko a z hosťovania sa vrátili hráči Zápotoka, Rojka,
Slamka a Demeter.
Nadstavbová časť súťaže prebiehala od 3.marca do 31.mája 2007.Manažéra klubu
Slavomíra Prúčneho v tejto fáze súťaže nahradil Miroslav Lapár, ktorý pôsobil v Štúrove. Osem

prvých mužstiev odohralo dvojkolovo 14 zápasov. Po nádejných jesenných výsledkoch a dobrej
hre došlo k prekvapivému poklesu výkonnosti, zlým výsledkom a beznádejnému postaveniu
v tabuľke.
1.Spartak Trnava
14 7
4
3
18:13
25 bodov
2.-7.Dubnica, Zlaté Moravce, Trenčín, Inter Bratislava, Močenok ,Rimavská Sobota
8.Slovan Duslo Šaľa
14 1
5
8
15:23
8 bodov
Mužstvá z 1.-4.miesta postúpili do Corgoň ligy a z 5.-8.miesta začlenili do I.futbalovej ligy
ročníka 2007-2008.ŠK ELDUS Močenok sa 7.júla 8007 zo súťaže odhlásil.
Už po 13.kole prelínacej súťaže prezident klubu Miroslav Wöllner zvolal na 27.mája
2007 mimoriadne zasadnutie vedenia klubu na ktorom
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Bola vznesená nespokojnosť s jarnými výkonmi mužstva a prácou trénera Petra Ančica. Vedenie
rozhodlo o ukončení pôsobenia trénera v Šali po skončení jarnej časti súťaže. Z viacerých
kandidátov na post trénera bol vedením klubu vybraný Ladislav Totkovič, 45 ročný bývalý
futbalista.Do Šale prichádza z MFK Košice, kde pôsobil ako tréner staršieho dorastu. Jeho
asistentmi sa stali Martin Babinec a Ondrej Takács. Nový tréner sa ujal funkcie 3.júla 2007.
Prvá futbalová liga
V prípravnom období na I.futbalovú ligu ročníka 2007/2008 došlo k zmenám aj
v hráčskom kádri. Za Šaľu v I.lige nenastúpili hráči Gabriel, Lauko, Čižmér, Masný.Mužstvo
doplnili-Brankár Pavol Penksa z Ružomberka a Hrmo z Hradca Králové, navrátilci Rojko,
Simonides, Kertéz a odchovanci Benkö,Kováčik a Matušica.
Po skončení ročníka 2006/2007 v ktorom sa hralo novým systémom dolo k opätovnej
zmene hracieho systému. Zaviedol sa „trojkolový systém“,čo znamená ,že 12 družstiev v celom
ročníku odohrá 33 kôl, ktoré sa rozdelia na tri tretiny. V jesennej časti od 14.júla do 1 .decembra
2007 sa odohrala prvá tretina a sedem kôl, t.j. 18 kôl. 15 zostávajúcich kôl sa odohrá na jar 2008.
Po prvej tretine ročníka, ktorá začala úspešne a pokračovala útlmom výkonnosti mužstva
bola nasledovná bilancia:
7.miesto –Slovan Duslo Šaľa
11
4 4 3 13:13
16 bodov
Po ukončení jesennej časti 18.kolom postavenie v tabuľke znamenalo
8.miesto-Slovan Duslo Šaľa
18
6 5 7 20:21
23bodov
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Na nevydarenú jeseň okamžite reagovalo vedenie futbalového klubu uvoľnením trénera
Ladislava Totkoviča a hráčov Kubištela, Hrmu a Tyčiaka. Súhlas na odchod dostali Gašparí
a Valenský. Vedením mužstva boli prechodne poverení asistenti Babinec-Takács.
Dňa 14.decembra 2007 pri hodnotení súťaže vedenie klubu prijalo opatrenia týkajúce sa
realizačného tímu a doplnenie mužstva posilami. Úlohyy sa majú splniť do 4.januára 2008 ,kedy
začína zimná príprava mužstva na jarnú časť súťaže.
Slovenský pohár
1.kolo
7.august 2007 :
Slovan Duslo Šaľa-Nemšová
0:0;pokutové kopy 3:2
2.kolo
18.septembra 2007:
AS Trenčín-Slovan Duslo Šaľa 1:0

Šaľa bola zo súťaže o SP vyradená.
Prvá futbalová liga-ženy-jarná časť ročníka 2006/2007
Cieľom hráčok,trénera i realizačného tímu bolo nadviazať na úspešnú jesennú časť
a získať tretíkrát majstrovký titul. Vďaka zodpovednému prístupu k tréningu a ku hre vytúžený
cieľ 16.júna 2007 dosiahli:
Konečná tabuľka ročníka 2006/2007
1.miesto
Duslo Šaľa
18
17
0
1
93:15 51
2.miesto
Slovan Bratislava 18
15
1
2
73:11 46
3.-10.miesto
M.Dvorníky,Žilina,Trnava,Trenčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Selce,
Humenné ,Prešov.
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Majstrovský titul vybojovali hráčky:
Lucia Šišková, Katarína Holandová, Lucia Uhláriková, Katarína Čuláková, Monika Trnková,
Mária Struhárová, Ivana Bojdová, Monika Vríčanová, Renata Filová, Zuzana Šorokšáriová, Jana
Hanzelová-Göghová,Jana Vojiteková, Eva Mandáková, Zuzana Javorová, Monika Tóthová, Eva
Kolenová , Zuzana Škovránková, Nora Fúsková, Katarína Dugovičová, L.E. Dahajbiová
Tréner: Jozef Szalay
Vedúci družstva : František Mészároš; technický vedúci: Ivan Kováč
Na záver sezóny futbalistky a vedenie mužstva prijal primátor mesta MUDr.Martin
Alföldi a k titulu im zablahoželal.
Liga majstrov
Po krátkej prestávke na regeneráciu začala príprava na prestížnu súťaž: Liga
majstrov,ktorá sa hrala v Macedónsku od 9. do 14.augusta 2007.
Výsledky zápasov:
Duslo Šaľa – Olympique Lyonnais (Francúzko)
0:12
Duslo Šaľa - ZMK SFK Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 0:2
Duslo Šaľa - ZFK Skipoujat (Macedónsko)
1:3
Do druhého kvalifikačného kola postúpil francúzsky majster.Náš majster obsadil štvrté miesto.
Po neúspechu v Lige majstrov došlo v klube k zmenám.Z postu trénera odstúpil na
vlastnú žiadosť úspešný tréner Jozef Szalay. Na jeho miesto bol dosadený reprezentačný tréner
Slovenska.
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František Urvay
Do kádra pribudli Viera Najšebová zo Slovana Bratislava, Alexandra Bíróová z Malých Dvorník
a Marcela Lukácsová
Jesenná časť futbalovej ligy 2007-2008
Jesenná časť súťaže sa hrala od 18.augusta do 10. novembra 2007 a futbalistky ju odohrali podľa
očakávania veľmi dobre. So stratou jedného bodu, po remíze so Slovanom Bratislava obsadili
v tabuľke 1.miesto.
1.Duslo Šaľa
11
10
1
0
103:2 31bodov

2.Slovan Bratislava
11
10
1
0
61:6 31bodov
3.-12.Žilina,Trenčianske Teplice,Trnava,Nové Zámky, Humenné, Láb, Selce,
Ružomberok, Rimavská Sobota, Laides Team.
V priebehu jesennej časti Malé Dvorníky a Prešov zo súťaže odstúpili.
Hádzaná –ženy
Po zimnej príprave, už 7.januára 2007 odohrali hádzanárky Slovana Duslo Šaľa prvý zápas 3.kola
EHF-Pohr víťazov pohárov v Dánsku s GOG Gudme, kde dosiahli veľmi dobrý výsledokGOG Sventbork TGI Gudme- Slovan Duslo Šaľa 26:25
Odveta sa hrala 13.januára 2007 v Šali a dávala nádej a víťazstvo a túžobne očakávaný postup
cez dánsky klub až do 10.minúty druhého polčasu. V tejto fáze zápasu za stavu 20:20 Dánky
prevzali vedenie a zvíťazili o 5 gólov 25:30 a týmto výsledkom boli naše hráčky zo súťaže
vyradené.
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Súťaž WHIL ročník 2006-2007-jarné kolo
Odvetné zápasy medzinárodnej hádzanárskej ligy sa hrali od 20.januára do 21.apríla 2007
Konečná tabuľka WHIL
1.Iuventa Michalovce
22
20
0
2
744:515
40
2.HK Slovan Duslo Šaľa 22
19
1
2
638:480
39
3.-12.Banská Bystrica, Veselí n/M., Slávia Praha, Olomouc, Štart Bratislava, Trenčín,
Písek, Zlín, Partizánske, Kunovice;
Hádzanárky Dusla prehrali dvakrát s Michalovcami a nerozhodne hrali s Banskou Bystricou.
Slovenské play off
Semifinále sa hrá na tri víťazné zápasy:
1.a2.zápas
28. a 29.apríla 2007 v Šali
HK Slovan Duslo Šaľa – Banská Bystrica 29:24
Šaľa-Banská Bystrica 36:22
3.a 4.zápas: 5.a 6.mája 2007 v Banskej Bystrici
ŠKP HP Banská Bystrica – Šaľa
31:25
Banská Bystrica- Šaľa
27:31
Celkový výsledok 3:1 v prospech Šale znamenal postup do finále a Majstra Slovenskej republiky
s Iuventou Michalovce.
Finálové zápasy:
1.a 2. zápas: 12. a 13. mája 2007 v Michalovciach
Iuventa Michalovce – HK Slovan Duslo Šaľa 28: 21
3. a 4. zápas 19. a 20 mája 2007 v Šali
HK Slovan Duslo Šaľa – Iuventa Michalovce 19:25
4.zápas sa neodohral
Konečný stav série 3:0 pre Michalovce a víťazný pohár a titul Majster Slovenska so zo Šale
odniesli hádzanárky Iuventy.
Tabuľka play off
1. Iuventa Michalovce
2. Hk Slovan Duslo Šaľa
3. ŠKP Banská Bystrica
4. ŠKP Štart Bratislava

Súťaž WHIL ročník 2007-2008-jesenná časť
Počas letnej prestávky došlo v mužstve hráčok Slovana Duslo Šaľa k zmenám:
Odišli: Lýdia Jakubisová, Orsolya Rózsová, Melinda Erdösová
Prišli: Eva Hrdošová z Michaloviec, Andrea Weibelová –Czánik z MD
Trénerka Darina Braunová v rámci prípray na nový ročník medzinárodnej
hádzanárskej ligy absolvovala s hráčkami okrem tréningov aj rôzne hádzanárske turnaje:
-Turnaj o Pohár generálneho riaditeľa Duslo,a.s. Šaľa -1.miesto;
.Turnaj o Pohár mieru v Olomouci-49.ročník medzinárodného turnaja za účasti šiestich
mužstiev.Po dobrých výkonoch našich hráčok im patrilo druhé miesto po domácej Zore
Olomouc;
-Slovácky pohár sa uskutočnil v Hodoníne za účasti styroch družstiev
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Z Čiech-1,Slovenska-1, Rakúska- 2.Pohár vyhrali hráčky Slovana Duslo Šaľa bez straty
bodu, pred organizátorom HK Veselí na Morave.
Hádzanárska liga WHIL
Jesenná časť súťaže sa hrala od 8. septembra do 17. novembra 2007 a odohralo sa
10 kôl. Nováčik Jindřichův Hradec nahradil v súťaži Kunovice a HK Nitra zostupujúci
HK Partizánske.
Štatistika po 10. kole súťaže
1. Iuventa Michalovce
10
9
0 1
345:231 18 bodov
2.HK Slovan Duslo Šaľa
10
8
0
2
299:228 16 bodov
3.-12.miesto: Olomouc, ŠKP Bratislava ,Trenčín, Veselí na Morave, Banská
Bystrica, Písek, Jindřichův Hradec, Slávia Praha, Zlín, Nitra
Súťaž bude pokračovať 11.kolom od 12.januára 2008.
Súťaž EHF
Na základe dlhoročných výsledkov našich hádzanárok Európska hádzanárska federáciaEHF nasadila HK Slovan Duslo Šaľa do III.kola tejto najvýznamnejšej hádzanárskej
súťaže Európy a tak klub nemusel bojovať o postup v predkolách.
Súperom nášho klubu v III.kole bola Lokomotíva Záhreb z Chorvátska.Po
vzájomnej dohode klubov sa obe stretnutia odohrali v Záhrebe 2. a 3. novembra 2007.
1.zápas
Lokomotíva Záhreb – Slovan Duslo Šaľa 34:19
2.zápas
Záhreb Šaľa 18:17
Lokomotíva Záhreb postúpila do ďalších bojov EHF.
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Slovenský pohár v hádzanej žien
Štvrťfinálové zápasy Slovenského pohára sa hrali 5. decembra 2007.Súperom nášho
družstva bola prvoligová Zlatná na Ostrove.
HK Slovan Duslo Šaľa- SC-SL Lodiar Zlatná na Ostrove 30:18
Do semifinálových bojov postúpili-Šaľa, Trenčín, Michalovce, ŠKP Bratislava. Zápasy sa

hrali 12. a 16. decembra 2007 v Michalovciach aj s následným finálovým zápasom.
Semifinále: Slávia Partizánske - HK Slovan Duslo Šaľa 17:35
Finále:
Iuventa Michalovce – Hk Slovan Duslo Šaľa 32 :27
V zápase dobrej úrovne sa Šaliankam nepodarilo obhájiť prvenstvo v Slovenskom
pohári.
Hádzanársky dorast
Hádzanárske nádeje súťažia v náročných celoštátnych dorasteneckých ligách
v kategóriách starších a mladších dorasteniek. Po prvej časti prvoligových súťaží dievčatá
dosiahli 10. a 11. miesto v tabuľkách.
Hádzaná-muži –II.liga
V ročníku 2007-2008 štartuje v II.slovenskej hádzanárskej lige družstvo mužov MHK
Roudis Šaľa.
Roudis je projekčná stavebná firma , ktorá si vytvorila vlastný klub rovnakého
mena.
Sponzorom je majiteľ firmy Ing. Marán Baculák;
Prezidentom klubu (aj hráčom) je Roman Zubo;
Trénerkou je Ľubica Hlavatá , ktorá má k dispozícií 18 členný káder mladých hráčov,
nadšencov hádzanej zo Šale a okolia.
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Volejbal I.liga mužov- skupina Západ
Prvá volejbalová liga, ročník 2006-2007 po zimnej prestávke pokračovala 11.tym
kolom 20.januára 2007. Pred rozdelením na skupiny odohrala 11.februára 2007 posledné
14.-te dvojkolo. Po dobrých výkonoch sa šalianski volejbalisti prebojovali na 1.miesto.
Tabuľka po 14.tom dvojkole:
1.VK Šaľa
28
20
8
73:43 48bodov
2.VKP Bratislava B
28
19
9
65:33 47bodov
3.-4.miesto VK Nové Mesto a VK Prievidza
5.-8.miesto Komárno, Komjatice, Martin ,Trenčín
Súťaž po rozdelení na skupiny 1-4 a 5-8 pokračovala od 24.februára 2007 do 31.marca
2007.
V súťaži o 1.-4.miesto volejbalisti zo Šale 5 zápasov vyhrali a 7 prehrali.
Konečné umiestnenie v tabuľke 1.-4.miesto:
1.VKP Bratislava B
40
29
11
98:41 69bodov
2.VK Šaľa
40
25
15
91:70 65bodov
3.VK Prievidza
40
21
19
75:83
61 bodov
4.VK Nové Mesto B
40
19
21
81:76
59 bodov
Družstvo VK Šaľa: Miroslav Šimulčík, Jozef Holota , Milan Moťovský , Martin Kurňava
, Ľuboš Hamar , Vincent Fürješ , Andrej Kelemen , Drahoslav Dulay, Ondrej Hruboška,
Pavol Farkaš, Richard Rábek, Peter Gyurovský;
Tréner mužstva a súčasne aktívny hráč
Ladislav Alföldi
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Volejbal- ročník 2007-2008- jesenná časť
Počas letnej prestávky došlo v klube k niekoľkým zmenám.Z klubu odišli : Vincent
Fürješ, Ondrej Hruboška, Richard Rábek;
Posili klubu: Pavol Moravčík (Trnava), Tomáš Keseli (Nitra) , z dorastu- Michal Antal.
Kolektív sa zohrával na tréningoch a turnajoch v Komárne 22.-23. septembra 2007
za účasti šiestich družstiev z Komárna, Tlmač a Maďarska. Celé družstvo podávalo dobré
výkony.
Oficiálnu domácu súťaž I.ligy mužov- skupina Západ odštartovali 7.októbra 2007
a ukončili 15.decembra 2007. Súťaž hralo 10 družstiev.
Šaľania obsadili v tabuľke 4.miesto.
4.miesto VK Šaľa
22
14
51:37 36 bodov
Ligová súťaž pokračuje od 5.januára 2008 odvetnou- jarnou časťou.
Ľadový hokej- II.liga –ročník 2006-2007- II.časť
Druhú časť otvorili 6.januára 2007 jedenástym kolom a ročník ukončili 27.januára 2007
štrnástym kolom. Šaľania obsadili v tabuľke posledné – 8.miesto. Do nadstavbovej časti
postúpili mužstvá z 1.-6.miesta
1.-6.miesto: HK Púchov, Nitra, Partizánske, Žiar nad Hronom, Levice ,Zlaté
Moravce;7.miesto:Hoba Bratislava
8.miesto: HK Šaľa
14
3
0
11
43:93
9bodov
Podmienky pre ľadový hokej sa v Šali nezlepšili, hokej sa hrá na otvorenej ľadovej
ploche. Šaľa je jediný účastník druhej hokejovej ligy, ktorý nemá zakrytú ľadovú plochu.
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Ľadový hokej- ročník 2007-2008- I.časť
Ľadovú plochu na zimnom štadióne v Šali začali pripravovať 17.novembra 2007. Na
ľadový hokej sa využíva vo večerných hodinách. Od 8:00 – do 17:00h. je sprístupnená
verejnosti a školám.
Prvá časť II.ligy začala 10.októbra 2007 a v čase,keď sa pripravovala ľadová
plocha, bola už v piatom kole. Všetky zápasy 1.-7. kola sa po dohode klubov odohrali na
štadiónoch súperov. Šaľa na domácom ľade odohrala stretnutia 8.-10.-teho kola od 8. do
22. decembra 2007.
Postavenie v tabuľke po 10.kole -7.miesto. V súťaži je osem mužstiev.
7.miesto HK Šaľa
10 2 0 8 37:66 7bodov
Súťaž pokračuje 11.kolom 5.januára 2008.
Stolný tenis
Telovýchovná jednota Tatran Šaľa združuje stolných tenistov už 25 rokov.
Práve toľko rokov drží v rukách, v tomto klube, stolnotenisovú raketu zakladateľ jednoty,
jej predseda, bývalý vrcholový športovec
Ing. Michal Lužica
V súťažnom ročníku 2006-2007 A mužstvo Tatranu pôsobilo v IV.lige a B

mužstvo v obvodnej súťži.
A mužstvo tvorili športovci : Ing. Michal Lužica st. , Mgr. Víťazoslav Kostka, Ing.
Michal Lužica ml. , Klbík, Sitas , Rusnák, ktorí v súťaži vybojovali 9.miesto v tabuľke zo
16.-tich možných.
9.miesto Tatran Šaľa 22
11
1
10
195:201 45 bodov
V jesennej časti ročníka 2007-2008 sú po 11.kolách na 9.mieste.
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Strelecký športový klub
Činnosť streleckého športového klubu už tradične dosahovala aj v roku 2007
pozoruhodné výsledky v oblasti výchovy mladých športovcov, v oblasti výkonnostnej
i v príprave a organizovaní športových podujatí v rámci klubu, kraja a Slovenska.
Cena primátora a extraligové kolo
Slovenský strelecký klub v spolupráci so Športovým streleckým klubom (ŠSK)
v Šali usporiadal v prvej dekáde januára 2007 v Mestskej športovej hale v Šali Veľkú
cenu primátora mesta a druhé kolo extraligy v streľbe zo vzduchových zbraní.
Na podujatí sa zúčastnili strelci zo Šale, slovenskí reprezentanti, športovci z 33
slovenských streleckých oddielov, strelci z Maďarska.
Súťažilo sa v kategóriách a disciplínach
Muži: VPu60 a Vpi60; juniori : VP60
Ženy: VPu40 a Vpi 40; juniorky: VP40
Najlepších pretekárov odmenili vecnými cenami
Strelecké majstrovstvá kraja
Dátum a miesto: 3. a 4. februára 2007, Základná škola J. Hollého v Šali
Usporiadateľ: KSZ Nitra, SŠK Šaľa
Účasť: 60 pretekárov zo 14 klubov, slovenskí reprezentanti
Umiestnenie:VzPu60 muži 1.Erik Kováč
2.Tomáš Martiška
:VzPu40 dorast 2.Tomáš Bednár
3.R.Baručák
:VzPi40 ženy 1.Jana Miklášová 2.N. Balážová
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Majstrovstvá Slovenska žiakov- vzduchové zbrane
Dátum a miesto: začiatok mája; Košice
Usporiadateľ: Slovenský strelecký klub
Účasť: 5 strelcov zo ŠSK Šaľa, strelci z 33 klubov Slovenska
Umiestnenie: 5 medailových umiestnení
Tréneri: Ľudovít Kováč, František Liptai st.
Majstrovstvá kraja
Dátum a miesto: júl 2007; strelnica Šaľa
Usporiadateľ: Krajský strelecký zväz, ŠSK Šaľa
Účasť: 25 klubov Slovenska, Maďarsko
Výsledky: Strelci ŠSK Šaľa 5x 1.miesto; 4x2. a 2x3.miesto
Najlepší strelci- Tomáš Martiška, František Liptai st. a ml., Erik Kováč, Martin Sedlák,

Koloman Polgár, Róbert Baručák, Peter Pavlík, vybojovali postup na Majstrovstvá
Slovenska.
Majstrovstvá Slovenska- guľové zbrane
Dátum a miesto: august 2007, Domaniža
Usporiadateľ: Slovenský strelecký zväz
Účasť: strelci z 34.oddielov Slovenska
Výsledky: šaliansky strelci potvrdili dobrú formu, keď získali:
1bronzovú medailu- kategória mládež – Róbert Baručák
1bronzovú medailu- kategória seniori- Tomáš Martiška
4.miesto
- družstvo kadetov
4.miesto
-družstvo- malokalibrovka
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Krajská strelecká liga
Dátum a miesto: november 2007; Strelnica v Šali
Usporiadateľ: Krajský strelecký zväz v Nitre a ŠSK Šaľa
Účasť: 7 streleckých klubov kraja
Umiestnenie: Najúspešnejší boli šaliansky strelci, ktorí zvíťazili v piatich
disciplínach zo šiestich možných
VzPu60 muži:1.Tomáš Martiška, 2.F Liptai st.
Kadeti: 1.Róbert Baručák, 3.T.Bednár
VzPu40 ženy :1.Monika Tomaškovičová
Dorast:1Koloman Polgár 3. M.Meszároš
VzPi60 juniori:2.Štefan Csente 3.I. Miklás
40 juniorky: 1.Jana Miklášová,2.S.Veselá
Šalianski strelci držia v streleckých disciplínach popredné pozície v kraji aj v rámci Slovenska.
Kolky
V prestávke majstrovských súťaží kolkári Slovana Duslo Šaľa usporiadali „Klubové
majstrovstvá“ v kolkárni, v dňoch 27. a 28. januára 2007. Súťažilo 22 športovcov.
Víťazstvo a titul „Majster kolkárskeho klubu Duslo Šaľa“ získal Július Veselka, ktorý
vykonáva aj predsedu oddielu. Druhé miesto získal Štefan Krajčí a tretie Titus Zeman. Podľa
ďalších výsledkov sa rozhodlo o nominácii deviatich pretekárov na majstrovstvá kraja.
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Kolkárska I., II. A III. Liga – ročník 2006-2007
Odvetné stretnutia líg sa hrali od 17. februára do 12. mája 2007.
Konečné tabuľky: I. a II. Liga- po 12 družstiev, III. Liga 9 družstiev
I. liga 8 miesto Slovan Duslo Šaľa A
22 10 1 11 84:92 21 bodov
II. liga
Slovan Duslo Šaľa B
22 6 0 16 68:108 12 bodov
III. liga 10. miesto Slovan Duslo Šaľa C
16 7 1 8
15 bodov
Krajské kolkárske majstrovstvá
Krajský zväz a kolkársky oddiel TJ Duslo Šaľa usporiadali 12. mája 2007 v Šali krajské
majstrovstvá na ktorých sa zúčastnilo 32 športovcov zo siedmich okresov kraja. V kategórii

mužov šalianski kolkári získali 3. miesto- Titus Zeman a 6.miesto R. Toth. V kategórii juniorov
František Király získal 1. miesto.
Kolkárska I., II. A III. Liga- ročník 2007-2008
Nový ročník líg otvorili 22. septembra 2007 a prvú – jesennú časť uzavreli
11.kolom 8. decembra 2007. Kolkári I. ligy boli v tabuľke na 8. mieste II. Ligy na 10. mieste
a III. Ligy na 4. mieste.
V priebehu prestávky v majstrovských súťažiach kolkársky oddiel Slovan Duslo Šaľa
usporiadal v druhej polovici decembra 2007:
-Memoriál Jaroslava Forraya, bývalého úspešného reprezentanta oddielu. Najlepšie
výkony z dvadsiatky športovcov podali Titus Zeman, Branislav Bolo a Richard Tóth.
-Vianočný turnaj, na ktorom štartovalo sedem kolkárskych družstiev. Zvíťazilo družstvo
Cabaj-Čápor. Na druhom mieste skončilo A družstvo Šale- Kleštinec, Krajčík, Jamrich, Veselka.
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Kluby športového potápania
Plavci šalianskeho KŠP Tritón nadviazali v sezóne 2007 na mimoriadne úspešný
rok 2006, ktorý vyvrcholil úspechom na záverečnom „Vianočnom trojboji“ v Bratislave,
usporiadanom KŠP Neptún Bratislava.V silnej medzinárodnej konkurencií plavci Tritónu
vybojovali 4 prvé miesta v disciplínach 50m p. p., 100m r. p., 100m p. p.- Michal Fülöp;
100m p. p. Patrik Ščasný, okrem toho získali 2x2. a 3x3. miesto.
Popritom, minister školstva SR Ján Mikolaj oocenil úspešných trénerov v mládežníckych
kategóriách a medzi 15-timi ocenenými trénermi Slovenska „Za dlhoročnú úspešnú prácu
s mládežou“, bol aj tréner KŠP Tritón Šaľa František Csemez. A takéto úspechy boli výzvou do
novej sezóny, ktorá začala v závere februára 2007.
Liga mládeže- 1.celoslovenské kolo v plutvovom plávaní a v plávaní pod vodou-február
2007 Mestská plaváreň vo Zvolene.
Za účasti plaveckých klubov Slovenska
ŠKP Tritón získal 2x1., 3x2., a 2x3.miesto a
ŠKP Amfora Šaľa získal 3x1.miesto
Medzinárodný Tritón cup Šaľa- druhý ročník
Dňa 6.mája 2007 sa za účasti 181 pretekárov z Česka, Maďarska , Srbska a slovenskej
plaveckej spičky konal v plavárni Aquasport Duslo Šaľa Medzinárodný Tritón cup Šaľa.
ŠKP Tritón Šaľa zvíťazil v 10. disciplínach- 9x jednotlivci, 1x štafeta,
7x2.miesto a 8x 3.miesto;
ŠKP Amfora
získal 2x1.miesto;
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Majstrovstvá Slovenska
Majstrovstvá v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou sa konali v mesiac júl
2007 v Bratislave na Pasienkoch za účasti slovenskej plaveckej špičky. Šaliansky plavci dosiahli
pozoruhodné výsledky.
-ŠKP Tritón Šaľa: Ivana Hanáková 8x1. miesto, Oroslya Bondorová 5x1.,
1x2.,1x3.miesto, Barbora Pohlová 5x1., 1x2., 1x3.miesto, Michaela Zuščáková 2x1., 6x2.miesto,

Barbora Kanisová 2x3.miesto , štafeta 1.miesto, Patrik Sčasný 6x1., 1x2. miesto, Michal Fülöp
5x1., 1x2., 2x3. miesto, štafeta 3 miesto.
-ŠKP Amfora Šaľa: Stanko David 5x1. miesto, Rastislav Urban 3x1.,1x3.miesto.
Pohár Juventy
Zväz potápačov Slovenska a ŠKP Žralok Bratislava usporiadali v závere júla 2007
preteky s medzinárodnou účasťou. Šaľu zastupoval ŠKP Tritón, ktorého plavci získali 13x1.,
15x2., a 4x3.miesto.
Liga mládeže-2. celoslovenské kolo
Plaváreň v Bratislave na Pasienkoch bola 16.- 17. júna 2007 dejiskom 2.kola ligy
mládeže v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou za účasti klubov Slovenska.
ŠKP Tritón vybojoval 6x1., 5x2. miesto, štafeta 1x2.,6x3. miesto
ŠKP Amfora vybojoval 3x1.miesto
Memoriál Petra Ladiča
ŠKP Neptún Bratislava usporiadal v závere októbra v plavárni na Pasienkoch Memoriál
Petra Ladiča, na ktorom sa zúčastnili plavci zo Slovenska a Čiech. Šaľa bola zastúpená ŠKP
Tritón a špotovci klubu získali 17x1., 20x2., a 3.miesto, štafeta 4x100m 1.miesto.
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Liga mládeže- 3.celoslovenské kolo
Zväz potápačov Slovenska a ŠKP Calypso Zvolen usporiadali v októbri 2007
v plavárni vo Zvolene 3.kolo ligy mládeže. Šalianski športovci potvrdili výbornú formu, keď
chlapci ŠKP Tritón získali 794 bodov a 2.miesto za Calypso Zvoeln a dievčatá po zisku 860
bodov 1.miesto pred Calypso Zvolen. Celkove obsadili 2.miesto. Najlepšie si viedli Michal
Fülöp, štafeta chlapcov, Ivana Hanáková a Ema Líšková.
ŠKP Amfora sa v 3.kole nezúčastnil.
Liga mládeže-4.celoslovenské kolo v plutvovom plávaní a v plávaní pod vodou10.novembra 2007- plaváreň Aquasport Šaľa.
Usporiadateľ: Zväz potápačov Slovenska a ŠKP Tritón Šaľa.
Cieľom Tritónu bolo zúročiť celoročnú prácu a obhájiť striebornú pozíciu z minulého
roka. Plavci svojimi výkonmi naplnili cieľ, keď v 4.kole ziskom 1875 bodov obsadili 1. miesto čo
im zabezpečilo celkove 2.miesto v ročníku 2007 Slovenskej ligy mládeže.
V 4.kole Šaľania získali 13 prvých miesto-3 –Ivana Hanáková, po 2 – Ema Lišková,
Roman Révay, Barbara Pohlová, po 1 –Michal Fülöp, Veronika Horňáková a štafeta 2x1miesto.
Ďalší športovci bodovali a tak pomohli dosiahnuť úspech klubu.
Malý futbal- Futsal- II.liga západ
Ročník 2006-2007 pokračoval od 12.januára do 24. marca 2007.Viktória Trade
Šaša z deviatich klubov obsadila 5.miesto.
5.VT Šaľa
16
7
3
6
79:55 24 bodov
V ročníku 2007-2008 po I. časti je Viktória po 11.kole na 3.mieste.
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Atletická sezóna 2007

Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa so sídlom v Spojenej strednej škole v ŠaliVeči pod vedením Ing. Juraja Baláža, Františka Tótha a Mgr. Róberta Mittermayera pripravoval
športovcov- atlétov na podujatia a súťaže počas roka 2007.
Halová časť sezóny- Majstrovstvá Slovenskej republiky
V kategórii muži pretekal v skoku do diaľky:
Marián Miklós- 2.miesto 716cm; osobný rekord 732m
V kategórii dorast pretekali:
Tomáš Kompaník - 5.miesto; beh 800m- 2:12,94 min.
Štefan Chobot
- 8.miesto; beh 800m – 2:14,94 ,min.
Tomáš Holka
-6.miesto; beh1500m-4:35,96min.
-Grand Prix Slovenska
V kategórii dospelých pretekal
Martin Horák
- giľa 7kg- 13,20m;disk-36,94m; kladivo-40,33m
Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov- Banská Bystrica
Matúš Kompas – 3.miesto; beh 600m- 1:29,68min.
Stretnutie Česko- Slovensko v Třebíči
Matúš Kompas – 800m- 2:04,66min.
Karate
Účasť šalianskych karatistov na súťažiach
V Banskej Bystrici sa počas posledného februárového týždňa 2007, za účasti 20.klubov
dospelých a mládeže a TJ Slovan Duslo Šaľa konalo:
II. súťažné kolo v karate
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Šaliansky športovci pod vedením trénerov Ing. Alexandra Magyara a Mariána Slabéciusa
vybojovali 6 medailových umiestnení- 1x1., 3x2., 2x3. miesto.
III. kolo PF detí, mládeže a dospelých
Súťaž sa konala 17.marca 2007 v Šali za účasti 18. klubov z celého Slovenska a mladých
karatistov TJ Duslo Šaľa.
Umiestnenie: 6-8 roční – 1x1., 1x2.miesto;
9-11roční -1x1, miesto; 12-14 roční- 2x2 miesto;
Muži
-1x3.miesto ; družstvo- súťaž kola- 2.miesto. Šalianski karatisti
sa nominovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky.
Desiaty ročník medzinárodnej súťaže Slovakia Open pre deti a mládež
a Majstrovstvá Slovenska seniorov v karate
Súťaž karatistov sa konala 26. mája2007 v športovej hale Mladosť v Bratislave za
účasti športovcov z Česka, Srbska , Talianska, Slovinska a Slovenska.
Umiestnenie: KATA- jednotlivci- 2x3.miesto; 6-9 roční- 1x2.miesto;
Družstvá- 1x1.miesto a 1x3.miesto.
Sústredenie karatistov v Mošovciach
Posledný júlový týždeň 2007 sa konalo 37. medzinárodné letné sústredenie
karatistov pod záštitou ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na sústredení sa zúčastnili
karatisti TJ Duslo Šaľa, učitelia a majstri z Okinavy. Trénovalo sa 4-krát denne, deti 2-krát za
deň. Trénerom bol Ing. Karol Molnár.
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Voltíž
Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Šali pripravilo na rok 2007 mnoho
zaujímavých akcií, podujatí a súťaží.
Slovenský voltížny pohár. Preteky sa uskutočnili 21. apríla 2007 v SOUP v Šali za
účasti družstiev z Popradu, Topoľčian, Nitry a Topoľčianok. Preteky boli vstupnou previerkou
pripravenosti na sezónu 2007. Šalianski športovci získali v jednotlivých kategóriách 5x1.
a 2x3.miesto.
Parkúrové preteky pre deti a verejnosť sa konali 1. mája 2007 v areáli SOUP
v Šali.
Medzinárodné dostihy- trojstretnutie žiakov z Čiech, Maďarska a Slovenska, ktoré
reprezentovali žiačky SOUP v Šali, sa konali v Starom háji v Bratislave- 13.mája 2007.
Družstvo Slovenska obsadilo 1.miesto- Šebestová, Grigláková, Hamdaoniová.V rovinnom
behu na 1700m – Cena SOUP Šaľa, Šalianky získali 1.,3. a 5.miesto.
Westernove preteky sa konali 19. mája 2007 v areáli SOUP Šaľa za účasti jazdcov
z celého Slovenska. Bol to I.ročník westernových pretekov Western show Šaľa 2007.
Slovenský voltížny pohár Nitra 2007 sa konal 12.mája 2007 v areáli TJ Nitra
Kynek. Šalianski voltižéri dominovali vo všetkých hlavných kategóriách a získali 4x1., 1x2.
a 1x3.miesto.
17.ročník CVI Šaľa- medzinárodné voltížne preteky sa konali 2.a3. júna 2007
v areáli SOUP Šaľa za účasti športovcov z deviatich štátov: Česko, Holandsko, Nemecko,
Poľsko, Nórsko, Rusko, Maďarsko, Juhoafrická republika, Slovensko. Preteky mal nominačný
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Charakter na „Otvorené majstrovstvá Európy“ v Maďarsku. Slovenskí športovci potvrdili
dobrú pripravenosť. Do prvej nominácie na ME sa dostali družstvá juniorov aj seniorov z TJ
Slávia SOUP Šaľa, z jednotlivcov, ženy Alexandra Vávrová a Silvia Ižmanová SOUP Šaľa.
Medzinárodné voltížne preteky CVI sa konali v Areáli medzinárodných veľtrhov
v júni 2007 za účasti 300 súťažiacich z 15. krajín. To štyroch slovenských družstiev bolo jedno
z TJ Slávia SOUP Šaľa, ktoré v kategórii juniorských skupín z 9. družstiev zvíťazilo pred
Rakúskom a seniori v konkurencii 15.družstiev obsadili druhé miesto za Nemeckom I. a pred
Nemeckom II.
Slovenský voltížni pohár. Preteky sa uskutočnili v dňoch 7. a 8. júla 2007 v areáli
jazdeckej školy v Nitre- Kyneku a mali nominačný charakter na Otvorené majstrovstvá Európy
v Maďarsku. Definitívne sa nominovali dve šalianske družstvá a to juniori a seniori. V kategórii
jednotlivcov z 9. nominantov sú traja zo Šale a to Adrián Tóth, Alexandra Vavrová, Silvia
Ižmanová.
Otvorené Majstrovstvá Európy vo voltíži
Majstrovstvá sa konali 6.-12. augusta 2007 v Kaposvári v Maďarsku za účasti 14
družstiev seniorov, 9 družstiev juniorov, 38 žien a 19 mužov jednotlivcov.
Družstvo juniorov- 7 členov ( 6 SOUP Šaľa+ 1 Prešov) vedúca Jana
Majdlenová- Šaľa, kôň Rony, obsadilo 3.miesto a získalo bronzové menaily;
Družstvo seniorov, vedúca Jana Majdlenová, kôň Vilám,- 3 .miesto- bronz:
Jednotlivci: Adrián Tóth- Šaľa- 6.-7.miesto; Adriana Vávrová- 20.miesto.
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Majstrovstvá Slovenska vo voltíži
Pekným záverom voltížnej sezóny 2007 boli Majstrovstvá Slovenska, ktoré
usporiadali v Národnom žrebčinci v Topoľčiankach. Okrem voltížnej špičky zo
Slovenska, štartovali športovci z Čiech a Ruska. Dobrú formu potvrdili pretekári z TJ
Slávia SOUP Šaľa, ktorí získali päť majstrovských titulov zo siedmich možných.
Kategórie:
Seniori- skupina- zlatá medaila; kôň Vilám
Juniori- skupina- zlatá medaila; kôň Rony
Seniori- jednotlivci- zlatá medaila- Adrián Tóth
Striebro
-Alexandra Vávrová
Juniori- jednotlivci- zlatá medaila- Martina Šagátová
-Ivan Slezák
-bronz
-Lucia Vlasáková
Parkúrový záver sezóny
Na záver jazdeckej sezóny sa začiatkom októbra 2007 v športovom areáli TJ
ELÁN Čierna Voda konal XXXV. Ročník jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní
o cenu SNP. Prvenstvo z úvodnej súťaže jazdeckých dvojíc si odniesol Zdenko Malík na
koni leopard z jazdeckého klubu Wyctoria Šaľa.
V závere októbra hodnotili parkúrovú sezónu aj jazdci v SOUP Šaľa Mgr.
Roman Mladý, majster odborného výcviku jazdí na koňoch Samuel a Geňor, pričom kôň
Seňor je špičkovým koňom v parkúre, ktorý dokáže konkurovať aj zahraničným koňom.
Rekord dvojice Mladý- Seňor v skoku do výšky je 191cm.
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Rôzne športové aktivity, detské a žiacke súťaže v roku 2007
1.januára – tradičné vítanie nového roku vo vlnách Váhu športovcami klubu
Potápačov Amfora;
24. a 25. januára- Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov a žiačok základných
škôl: 1. ZŠ J. Hollého; 2.ZŠ Bernolákova; 3.ZŠ Pionierska;
27.januára –halový futbalový turnaj mladších žiakov- pohár mesta Šaľa;8
družstiev kraja, 1 družstvo z Poľska; 2.miesto Šaľa;
11.februára –ľadové medvede vo Váhu – 13 otužilcov; Šaľan Ladislav Szabó;
19.februára- Majstrovstvá okresu v hádzanej dievčat. Majstrovský titul získali
dievčatá ZŠ J.Hollého Šaľa;
21.februára- Majstrovstvá okresu v hádzanej chlapcov. Majstrovský titul získali
chlapci ZŠ J.Hollého Šaľa;
26.-28. februára- Majstrovstvá Nitrianskeho kraja- basketbal – dievčatá zo Šale
obsadili 3.miesto;-hádzaná dievčatá 2. miesto; hádzaná –chlapci 3. miesto;
31.mája –Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
ml.žiaci- kat. dievčat- ZŠ Hollého -2.miesto
st.žiaci- kat. dievčat –ZŠ Hollého -1.miesto
Uznanie patrí vedúcim družstiev Mgr. Rudolfovi Petrikovičovi a Mgr.
Žofii Čemanovej;
23. a 24. júna – 11. ročník športových hier mladých kresťanov. 120 účastníkov

súťažilo vo volejbale, futbale, nohejbale a vo vybíjanej. Putovný pohár na rok 2007
získala Šaľa;
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-Posolstvo priateľstva- medzinárodný štafetový beh mladých z Lisabonu
do Amsterdamu cez mestá Slovenska. Trasu mestom šaľa absolvoval aj primátor MUDr.
Martin Alföldi. Celá trasa posolstva je dlhá 27 tisíc kilometrov;
Júl- Medzinárodný futbalový turnaj Hobas cup sa konal v Šali za účasti 12.
mužstiev z ôsmich európskych štátov.
Šaľa A- 2.miesto;
Šaľa B- 9 miesto;
30. októbra- okresné kolo vo futbale – základné školy. Víťazom sa stala ZŠ
Bernoláková Šaľa, pred ZŠ Hollého a ZŠ Močenok;
3. novembra- účasť žiačok a koní zo SOUP Šaľa na „Hubertovej jazde“
v Národnom žrebčinci v Topoľčiankach pri účasti pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča;
29.decembra- Halové majstrovstvá okresu vo futbale- 8.ročník TIBI cup, Športová
hala v Šali, 9 družstiev z okresu Šaľa a jedno družstvo z okresu Galanta odohralo
turnajovo 28 zápasov. Podujatie bolo miestom stretnutia celej šalianskej futbalovej obce.
Pohár firmy TIBI získala Šaľa B- Veča.
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Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za rok 2006 sa uskutočnilo 30. marca
2007 v Mestskom dome kultúry v Šali. Ocenenia za Mesto Šaľa odovzdával primátor
mesta MUDr. Martin Alföldi a predseda Komisie sociálnej, pre mládež a šport MUDr.
Jozef Grell, za Okresnú asociáciu telovýchovných jednôt a klubov JUDr.Ľudovít
Marinčák, predseda asociácie a jej podpredseda Ľudovít Kováč.
Mesto Šaľa ocenilo športovcov, kolektívy, trénerov:
-športovci- jednotlivci: Ladislav Majdlen, Adrián Tóth, Silvia Ižmanová, Andrea
Bičová- voltíž; Štefan Csente-streľba; Andrej Polák- hádzaná; Tomáš Hučko- futbal;
Marta Korytárová- kolky; Andrea Šalátová- hádzaná; Viliam Gál- rafting; Alexandra
Porubská- kynológi, Monika Tóthová- futbal; Patrik Ščasný- plut. plávanie; Róbert
Pintér- horolezectvo;
-športovci- jednotlivci- juniori: Ivana Pejčicová, Kritína Balušíková- voltíž;
Orsolya Bondor; Michal Fülöp- plut. Plávanie; Dávid Kiss- futbal; Martin Mačák- karate;
Viktória Borovská- tanec; Roman Mladý- kol. športy; Dávid B. Starko- plut. Plávanie;
Patrik Vereš- hokej; Hana Hrdá- hádzaná; Martina Ladičová- hádzaná;
Kolektívy: voltížne družstvo TJ Slávia SOUP; futbalové družstvo žien; športový
rybolov; karate TJ Duslo; rafting TJ Duslo; klub potápačov Amfora; hádzaná- st. žiačky
„B“; družstvo plutvového plávania- Tritón; volejbalové družstvo mužov;
Tréneri a funkcionári: Ľubica Hlavatá- hádzaná; Tomáš Belovič- hádzaná;
Radoslav Psota- voltíž; Martin Babinec, Ján Valent- futbal; Jaroslav Soboň- plut.
Plávania; Rudolf Petrikovič – hádzaná; Tibor Lacko- hádzaná; Štefan Mika- plut.
Plávanie- Tritón; Iveta Hajduková- KŠP Tritón; Eliška Barusová- KŠP Tritón; Ľudovít

Marinčák- TJ Duslo;
Okresná asociácia
Udelila celkom 67 ocenení jednotlivcom, kolektívom, trénerom, funkcionárom
a firmám, z toho 46 ocenení prevzali športovci, tréneri a funkcionári zo Šale.
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Zdravotníctvo
Zázrak života
Prvé šalianske dieťa v roku 2007 prišlo na svet 1.januára 2007 o 03 hodine
20minúte. Nová občianka mesta Šaľa sa volá
Nina Vajzerová
A pri narodení mala hmotnosť 3,100 kg a výšku 50 cm.
Novorodenca privítali zástupcovia mesta- primátor MUDr. Martin Alföldi
a Gabriela Fülöpová.
Ocenenie darcov krvi
Dňa 9.októbra boli Janského plaketami ocenení darcovia krvi celého šalianskeho
okresu.
Udelili: 46 bronzových plakiet z toho 26 darcom zo Šale
27 strieborných
z toho 11 darcom zo Šale
17 zlatých
z toho 9 darcom zo Šale
Počas mobilných mesačných odberov krvi organizovaných hematologickotransfuzologickým oddelením bolo v roku 2007 zrealizovaných 580 odberov. Všetkým
darcom patrí poďakovanie lekárov, zdravotného personálu a predovšetkým pacientov,
ktorým krv ,táto drahocenná tekutina zachránila život a zdravie.
Prehľad odberov- rok 2007
I
93

II
78

III
30

IV
60

V
47

VI
54

VII
50

VIII
77

IX

X
52

XI-XII
39
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Nová gynekologická ambulancia
Od 1. februára 2007 je v Šali- Veči otvorená nová gynekologická ambulancia,
ktorú zriadil gynekológ MUDr. Peter Trajanov.
V ambulancii ponúkajú pacientkám nadštandardné služby, ultrazvukové
vyšetrenia, možnosť objednania termínu návštevy i úpravu ordinačných hodín.
Dialyzačné stredisko v Šali
Spoločnosť B. Braun Avitum dobudovala a v marci 2007 v areáli nemocnice
FORLIFE, n. o. , Šaľa otvorila moderné dialyzačné stredikos 12- timi lôžkami. Kolektív

skúsených lekárov a sestier vedie primárka Innet Lajtmennová. Okrem služieb pacientom
závislým na umelej obličke, stredisko poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom
s nefrologickými diagnózami.
Jubilant MUDr. Jozef Zimmerman,
Lekár dušou i telom oslávil v roku 2007 svoje 80- te narodeniny v dobrom zdraví.
V Šali tačal pôsobiť ako lekár v roku 1952, po absolvovaní Fakulty medicíny na Karlovej
univerzite v Prahe. Najskôr pôsobil ako lekár pre školský dorast a obvodný lekár pre
dospelých. Od roku 1958 pôsobil ako závodný lekár v Hydrostave a Dusle. Po
vybudovaní závodného zdravotného strediska nastúpil na miesto vedúceho lekára.
V rámci Červeného kríža organizoval zdravotnícke školenia, prednášky a besedy. Vďaka
neustálej aktivite, dobrému rodinnému prostrediu, častému pobytu v prírode mohol
aktívne pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku až do roku 2006.
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MUDr. Juraj Velkov ( 1917- 1967)
Pri spomienke štyridsiateho výročia od odovzdania šalianskej nemocnice do
užívania si zdravotníci pripomínajú rovnaké výročie úmrtia významného priekopníka
nemocničnej starostlivosti, internistu, novatora, metodika MUDr. Juraja Velkova, ktorý
od základov zriadil a vbudoval internú ambulanciu a lôžkové oddelenie. A keď mal začať
naplno užívať plody svojej práce v novej nemocnici, 6. novembra 1967 zomrel vo svojej
pracovni ako jej prvý pacient.
Šalianska nemocnica v ohrození
Návrh nariadenia vlády „ O minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, „ uvádza zoznam nemocníc, ktoré musia poskytovať neodkladnú zdravotnú
starostlivosť.- S týmito nemocnicami zdravotné poisťovne povinne uzatvárajú zmluvy
o financovaní úkonov. Keďže šalianska nemocnica FORLIFE, n. o. v zozname nie je,
poisťovniam táto povinnosť nevznikla a pacienti by museli byť na operácie presúvaní do
iných nemocníc. V takomto prípade je ohrozená prevádzka nemocnice, zamestnanosť
lekárov, zdravotných sestier a personálu. Riaditeľ nemocnice Alexander Tirinda
v spolupráci s primátorom mesta Šaľa a starostami obcí okresu Šaľa spracoval a predložil
pripomienky k Návrhu nariadenia vlády Milanovi Belicovi, predsedovi Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ako zriaďovateľovi, Ministerstvu zdravotníctva SR a Úradu vlády
SR. Mimoriadna situácia nemocnice v ktorej pracuje 310 zamestnancov, z toho 41
lekárov, 194 stredného zdravotníckeho personálu a 75 ostatných profesií sa má doriešiť
v roku 2008.
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Rôzne výročia
Mosty cez rieku Váh
Symbolom mesta Šale bol dnes už neexistujúci oceľový most cez rieku Váh. Most
bol postavený za spolupráce šalianskeho rodáka, projektanta Jánosa Feketeházyho

v rokoch 1913- 1915 a slúžil doprave a chodcom do roku 1977. Nakoľko už dlhšiu dobu
svojimi parametrami nespĺňal požiadavky cestnej premávky, predovšetkým pre
nedostatočnú šírku, musel sa pomocou semaforov striedavo zjednosmerniť, čo bolo
z hľadiska dopravy neúnosné. Navyše bolo zistené, že stredný nosný pilier bol
v základoch značne narušený a musel byť vymenený. Okrem toho údržba obrovskej
oceľovej konštrukcie pozdĺž mosta a nad mostom si vyžadovala veľké náklady. Bolo
potrebné postaviť most širší a vyšší. Takýto most sa začal stavať v roku 1973. Výstavba
trvala štyri roky. Most bol sprístupnený verejnosti v roku 1977 a to bol začiatok života
nového mosta a koniec mosta starého. Od tejto chvíle už uplynulo v roku 2007 práve 30
rokov.
Poľovnícke združenie Veča
Poľovnícke združenie Agačáreň Veča si v roku 2007 primpomenulo 50. výrošie
svojho vzniku. K tomuto významnému výročiu bola združeniu mestským zastupiteľstvom
udelená
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Cena mesta Šaľa
Ktorá nie len teší, ale aj každého člena zaväzuje k ochrane a zveľaďovaniu prírody
a zveri, ako nášho národného bohatstva.
Najvýznamnejší rozvoj činnosti zaznamenali v združení po jeho
osamostatnení v roku 1990 pod vedením JUDr. Silvestra Ižmena. Dobudovala sa moderná
strelnica, areál a poľovnícky altánok v lesíku Agačáreň. Ukončila sa výstavba
Poľovníckeho domu.
Združenie má 17 členov a dvoch čakateľov. Obhospodárenie 1057 ha
poľovníckych revírov, stará sa o 30 zásypcových krmelcov, zabezpočuje krmivo, soľ
a medikamenty. Organizuje poľovnícke výstavy, besedy, zábavy, spolupracuje so
záhradkármi, športovcami a spoluobčanmi- nepoľovníkmi. Výsledky činnosti dokazujú,
že v združení sú dobré vzťahy.
V tomto roku dlhoročného predsedu združenia Silvestra Užmana vystriedal
vo funkcii Zoltán Karas, ktorý pokračuje v dobre začatej práci.
Slovo Šaľanom 20 ročné
Vo februári v roku 1987 Šaľania prvýkrát nazreli do nového časopisu, ktorý niesol
názov Slovo Šaľanom. Už názov naznačoval, že sa bude prihovárať občanom mesta
v ktorom sa zrodil. V priebehu rokov sa časopis menil čo do formy aj do obsahu,
Informoval občanov o spoločenskom, kultúrnom, športovom dianí, o živote a práci
občanov, o rozvoji mesta, podnikov a prevádzok. Pretože ho
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Občania čítali a so ho obľúbili nie len prežil a prekonal rôzne prekážky, ale stal sa
ich časopisom, ich slovom a teraz je po dvadsiatich rokoch a Slovom Šaľanov.
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Spoločnosť ProCS
V júni 2007 oslávila spoločnosť 15. výročie svojho založenia a zároveň sa stala
členom zahraničnej nadnárodnej podnikateľskej skupiny VINCI.
Spoločnosť ProCS sa zrodila na základoch akciovej spoločnosti Duslo
Šaľa v roku 1992. V prvých roko úspešne ponúkala programátorské služby v chemickom,
energetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Aby uspokojila potreby
a očakávanie zákazníkov poskytovaním komplexných služieb, rozšírila programátorské
služby a služby projekčné a montážne. Tento trend rozvoja spoločnosti posilnil jej
postavenie na trhu. Počas uplynulého obdobia spoločnosť získala významné ocenenia
a certifikáty kvality. Presadila sa na zahraničných trhoch v Európe a mnohých krajinách
sveta, ako sú Čína, Brazília, Južná Kórea, Saudská Arábia a iné.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Štefan Bartošovič počas osláv 15.
výročia jej založenia pripomenul, že ich spoločnosť nezabúda na podporu zdravotníctva,
školstva, kultúry, športu a rôznych neziskových organizácií.
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Princíp solidarity a spoločenskej zodpovednosti považujú za prirodzený a majú ho
aj vo svojej firemnej kultúre zakotvený.
Šalianska nemocnica oslávila 40.výročie otvorenia
V septembri roku 1962 položili základný kameň novej nemocnice
v šalianskom parku a po piatich rokoch výstavby a zariaďovania bola 27. októbra 1967
slávnostne otvorená Nemocnica s Poliklinikou v Šali. Výstavba nemocnice s počtom
lôžok 285 si vyžiadala náklady vo výške 36 miliónov československých kurún. Prvým
riaditeľom nemocnice sa stal MUDr. Karol Bitter.
Nemocnica mala štyri oddelenia- interné, detské, chirurgické
a gynekologicko- pôrodnícke. V roku 1971 pribudlo oddelenie neurologické, v rokoch
1975- 1976 anesteziologicko- resuscitačné a oddelenie tuberkulóznych a respiračných
chorôb, v roku 1982 oddelenie dermatovenerologické a v roku 1996 oddelenie klinickej
onkológie.
V lôžkovej časti boli zriadené oddelenia : röntgenovo- rehabilitačné, centrálnej
sterilizácie, biochémie, hematológie a fyziatricko- rehabilitačné.
Poliklinická časť mala odborné ambulancie: urologickú, ortopedickú,
psychologickú, logopedickú, alergologickú, kareologickú a detské ambulancie.
Všeobecné lekárstvo bolo zastúpené internou, chirurgickou, gynekologickou
a stomatologickou ambulanciou.
Pod nemocnicu patrilo desať detských jaslí, dvanásť zdravotníckych
obvodov a zdravotné ambulancie v závodoch.
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V lôžkovej časti nemocnice priemerný ročný počet hospitalizovaných pacientov
predstavoval deväťtisíc sto osôb.
Vo funkcií riaditeľov nemocnice sa vystriedali lekári: Karol Bitter, Kamil Vaško,
Igor Bečár, Ladislav Vnuk, Mária Jarošová a súčasný riaditeľ RNDr. Alexander Tirinda,
ktorý nastúpil do funkcie riaditeľa 30. septembra 2005, keď Nemocnica s poliklinikou
v Šali ukončila činnosť ako príspevková organizácia a začala činnosť ako nezávislá,
nezisková organizácia FORLIFE, n. o., Šaľa. V organizácii sa ponechali všetky oddelenia,
ambulancie i zdravotný personál, zredukovala sa administratíva a hospodárske činnosti.
Nemocnica s dlhom sto miliónov korún dosiahla v roku 2007 vyrovnané hospodárenie,
Na slávnostnom zhromaždení konanom pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia
šalianskej nemocnice sa zúčastnil aj súčasný primátor mesta Šaľa MUDr. Martin Alföldi,
ktorý v pozdravnom príhovore vyjadril presvedčenie, že nemocnica bude naďalej a dlho
slúžiť obyvateľom mesta a regiónu.
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Zápisy v kronike mesta Šaľa za rok 2007 boli spracované na základe
najdôležitejších udalostí a hodnoverných údajov zo života mesta.
Kronika má 85 strán napísaných rukou a to od čísla 796 do čísla 881.
Kroniku zostavil a napísal kronikár
Mgr. František Adam
Učiteľ
Záznam za rok 2007 bol prerokovaný a schválený v komisii školstva a kultúry dňa
Za komisiu
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