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ÚVOD 
 
V novembri 2001 pozval primátor mesta Mgr. Július Morávek viac ako 30 reprezentantov 
miestnych podnikov, škôl, úradov, inštitúcii a zástupcov samosprávy mesta, aby 
spoločne vytvorili Komisiu pre strategický rozvoj Šale (ďalej ako komisia). Úlohou 
komisie bolo zostavenie strategického plánu ekonomického rozvoja mesta založenom 
na aktivovaní vnútorných zdrojov a vedúceho k podpore ďalšieho rastu miestnej 
ekonomiky. Pán primátor požiadal Ing. Viktora Vinczeho, riaditeľa pre obchod a 
marketing spoločnosti Sigmatech Šaľa, aby prijal funkciu predsedu novovzniknutej 
komisie. Česko-americká konzultačná firma Berman Group a slovenský nezávislý 
vzdelávací inštitút Academia Istropolitana Nova pracovali ako konzultanti komisie. 
Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Americkej agentúry pre medzinárodný 
rozvoj (USAID), ktorá dňa 14. novembra 2001 podpísala s mestom Šaľa Memorandum o 
porozumení. 
 
V rámci prvej fázy projektu, ktorá trvala približne štyri týždne a zaoberala sa analýzou 
miestnych podmienok, pripravil mestský úrad profil mesta, ktorý obsahuje dáta 
a informácie o obyvateľstve, miestnej ekonomike, zamestnanosti, infraštruktúre, stave 
životného prostredia, podmienkach na bývanie, školských, športových a kultúrnych 
zariadeniach, atď. Profil zhŕňa údaje o meste, najbližšom okolí a okrese Šaľa a na ich 
základe analyzuje postavenie Šale a jej vnútorné podmienky. Na spracovaní profilu 
mesta sa podieľalo mnoho miestnych inštitúcií a úradov, ako napr. okresný úrad, odbory 
mestských úradov, úrad práce, štatistický úrad, atď. Profil mesta je priložený k tomuto 
plánu ako príloha C. 
 
Členovia komisie sa ďalej v rámci spracovania analýzy prostredia osobne zúčastnili 
rozhovorov s predstaviteľmi a zástupcami najväčších zamestnávateľských subjektov 
z priemyselného sektora a aj sektora obchodu a služieb, aby zistili, aký je ich postoj 
k mestu a aké sú ich plány do budúcnosti. Analýza výsledkov prieskumu 
podnikateľského prostredia je obsahom  prílohy B. 
 
V decembri 2001 bola zahájená ďalšia fáza projektu. Komisia na základe analýzy 
prostredia vybrala tri kritické oblasti, ktorými sa strategický plán ekonomického rozvoja 
ďalej zaoberal: (A) doprava, (B) investície a (C) podnikanie v Šali. Pre tieto kritické 
oblasti spracovala komisia rozdelená do subkomisií SWOT analýzy.  Subkomisie mali za 
úlohu analyzovať silné a slabé stránky z hľadiska uvedených kritických oblastí a posúdiť, 
v akej konkurenčnej pozícii sa Šaľa nachádza voči ostatným mestám Slovenska. 
Konkurencieschopnosť mesta bola tiež obsahom tzv. vonkajšej analýzy, ktorá sa 
zaoberala vonkajšími hrozbami a príležitosťami. Správy oboch subkomisií zo SWOT 
analýz sú priložené k tomuto dokumentu ako príloha A. 
 
Súčasne so spracovaním SWOT analýz bola zostavená tretia subkomisia, ktorá sa 
zaoberala formulovaním tzv. strategickej vízie, teda predstavy o dlhodobej budúcnosti 
mesta. Strategická vízia je predstavou o žiadúcej, ale súčasne aj možnej budúcnosti 
Šale a jednotlivé časti strategického plánu smerujú k jej naplneniu. 
 
Komisia sa neskôr rozdelila do troch pracovných skupín, ktoré analyzovali súčasný stav 
v každej z kritických oblastí a dohodli sa na tom, aké kroky musí mesto, podniky, 
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vzdelávacie a ostatné inštitúcie urobiť, aby v týchto oblastiach nastalo zlepšenie. 
Pracovné skupiny sa skladali z členov komisie, zástupcov mesta, okresného a iných 
úradov a ďalších jednotlivcov, ktorí ako špecialisti poskytli projektu svoju kreativitu, 
skúsenosti a znalosti. Zastúpené organizácie aj jednotlivci však predstavujú tiež 
významné kompetencie, finančné, materiálne, organizačné a ľudské zdroje, ktoré budú 
nevyhnutné k úspešnej realizácii tohto plánu.  
 
Pracovné skupiny sa schádzali v priebehu januára, februára a marca 2002, aby vytvorili 
akčné plány pozostávajúce so zámerov, cieľov a úloh, ktoré riešia problematiku daných 
kritických oblastí. Pre každú kritickú oblasť bol vypracovaný jeden akčný plán a súhrn 
všetkých akčných plánov tvorí jadro strategického plánu ekonomického rozvoja mesta 
Šale. Strategický plán obsahuje okrem vízie a dlhodobých zámerov aj veľmi konkrétne 
krátkodobé kroky, ktoré povedú k ich dosiahnutiu. Plán kladie dôraz na vytvorenie 
trvalého partnerstva medzi verejnou správou a podnikateľskou verejnosťou a na 
realizáciu konkrétnych krokov, ktoré povzbudia rast miestnej ekonomiky. V priebehu 
realizácie vznikne mnoho čiastkových materiálov, databáz, spoločných projektov a 
ďalších aktivít vedúcich k zlepšeniu dopravnej situácie, podnikateľského prostredia a k 
povzbudeniu investičnej aktivity v meste Šaľa. 
 
Z  procesu strategického plánovania a z výsledného plánu vyplýva niekoľko dôležitých 
záverov: Po prvé (1), politická reprezentácia mesta, miestne podniky aj predstavitelia 
inštitúcii cítia zodpovednosť za ekonomickú budúcnosť Šale a sú ochotní venovať svoj 
čas a ďalšie zdroje k tomu, aby spoločne realizovali zmeny, ktoré budú priaznivé pre 
mesto a jeho obyvateľov a ktoré zaistia ďalší rast miestnej ekonomiky. Po druhé (2), 
jednotlivé témy strategického plánu, tak ako sú popísané v akčných plánoch, sú 
vzájomne úzko prepojené a mnohé jednotlivé činnosti nemôžu byť realizované 
izolovane. Strategický plán je celok, ktorý prinesie výsledný očakávaný efekt iba v 
prípade, ak bude radnica, podniky a inštitúcie v meste pri jeho realizácii spolupracovať a 
svoje dielčie činnosti vzájomne podporovať. A konečne po tretie (3), v meste aj mimo 
neho existujú zdroje, ktoré môžu byť pri dobrej organizácii využité tak, aby pomohli riešiť 
najzásadnejšie problémy Šale a realizovať ciele tohto strategického plánu.  Na to bude 
zameraná pozornosť a podpora rozhodujúcich aktérov v jeho implementačnej fáze. 
 
Strategický plán bol prejednaný Komisiou pre strategický rozvoj na stretnutí dňa 4. apríla 
2002. Realizácia bola zahájená okamžite po jeho schválení mestským zastupiteľstvom 
dňa 25. apríla 2002. 
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 STRATEGICKÁ VÍZIA 
 

 

Šaľa – multikultúrne, otvorené a  tolerantné mesto s bohatým 

spoločenským životom, centrum priemyslu, obchodu a služieb, 

dobré miesto na etablovanie a rozvoj podnikania. 
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AKČNÉ PLÁNY 
 

Pre kritické oblasti: 

 

DOPRAVA 

 

INVESTÍCIE 

 

PODNIKANIE 
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Akčné plány 
 
 
Strategický plán ekonomického rozvoja je vecou spoločnej voľby, založenej na 
dosiahnutí konsenzu najvýznamnejších reprezentantov ekonomického života 
mesta. Plán je založený na princípe koncentrácie úsilia do prioritných oblastí 
rozvoja a na výbere aktivít a projektov, ktoré najefektívnejšie prispejú k rastu 
miestnej ekonomiky a k ďalšiemu rozvoju mesta.  

 

Akčné plány sa tvoria v pracovných skupinách pozostávajúcich z členov Komisie 
pre strategický rozvoj, miestnych špecialistov a ďalších jednotlivcov so 
skúsenosťami alebo kompetenciami v daných oblastiach. Realizácia jednotlivých 
akčných plánov bude viesť k zlepšeniu v oblastiach, ktoré Komisia pre 
strategický rozvoj vybrala ako najdôležitejšie pre budúcnosť mesta Šale. Kritické 
oblasti sú tri: doprava, investície a podnikanie. 

 

Strategický plán sa sústreďuje na dva potenciálne rastové aspekty 
ekonomického rozvoja mesta: podmienky pre investorov - vytváranie podmienok, 
ktoré uľahčia a podporia rast existujúcich podnikov a etablovanie nových; malé a 
stredné podnikanie (MSP) - podpora MSP, ktoré v moderných hospodárskych 
systémoch predstavuje najdynamickejšie rastúci sektor. Kritická oblasť venovaná 
doprave je z hľadiska ekonomického rozvoja mesta skôr prostriedkom rozvoja, 
než cieľom samotným. V prípade Šale sa však jedná o cieľ významný, ktorý 
výrazne presahuje aj do oblasti kvality života v meste, pretože má dopad na 
životné podmienky všetkých obyvateľov. 

 
Akčné plány obsahujú 9 zámerov a celkom 24 cieľov. Napriek tomu, že boli 
formulované v samostatných pracovných skupinách, reprezentujúcich rozdielne 
skúsenosti a záujmy, navrhované zámery a ciele sa vzájomne prepájajú a 
podporujú. Úzka vzájomná súvislosť medzi akčnými plánmi v rôznych kritických 
oblastiach prináša zvýšené nároky na riadenie realizačnej etapy a zároveň z nej 
vyplýva, že najpriaznivejšie dopady bude mať realizácia strategického plánu 
v jeho plnom rozsahu. 
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Kritická oblasť A 
 

DOPRAVA 
 
 
Mesto Šaľa je dopravne dobre dostupné z okolitých krajských 
miest aj z Bratislavy. Je rušnou cestnou križovatkou, kde sa 
krížia hlavné smery z Bratislavy do Nových Zámkov a z Nitry 
a Trnavy do Dunajskej Stredy. Od roku 1998 je mesto aj 
riečnym prístavom. Najmä vďaka podniku Duslo, a.s. je Šaľa 
centrom dochádzky do zamestnania. Z týchto dôvodov je mesto 
v súčasnosti dopravne veľmi zaťažené automobilovou 
dopravou. Keďže mesto nemá cestný obchvat, všetka doprava 
prechádza mestom. Túto situáciu zhoršuje skutočnosť, že 
mesto má iba jediný most cez rieku Váh, na ktorom sa celá 
doprava sústreďuje.  

 
Kritická oblasť „doprava v Šali“ je zameraná predovšetkým na 
cestnú dopravu a má dve hlavné dimenzie. Prvou je obchvat 
mesta – problém, ktorý sa svojim rozsahom vymyká 
investičným možnostiam mesta, ktorý však na druhej strane 
bez intenzívnej aktivity predstaviteľov rôznych inštitúcií v meste 
môže byť dlhodobo odkladaný. Mesto sa musí sústrediť na 
dôrazné presadzovanie tejto dopravnej priority voči orgánom na 
vyššej úrovni a súčasne hľadať rôzne cesty prípravy projektu. 
S obchvatom neoddeliteľne súvisí výstavba nového mostu cez Váh. Druhým 
kritickým bodom je riešenie dopravy v meste – organizácia vedenia dopravy a aj 
statická doprava (parkovanie). Napriek tomu, že jednou z hlavných príčin 
dopravných problémov mesta je intenzita tranzitnej dopravy a jej sústreďovanie 
do jedného úzkeho miesta, je mesto aj významným cieľom. Riešenie miestnej 
dopravy je prevažne záležitosťou miestnych predstaviteľov (samosprávy 
aj štátnej správy) a z časového hľadiska je zrejme aktuálnejšie ako výstavba 
obchvatu. Aj čiastkové projekty v tejto oblasti, ak budú úspešné, môžu prispieť 
k riešeniu hlavného problému, ktorým je absencia obchvatu mesta, nikdy však 
nebudú plnohodnotným náhradným riešením.  

 
Z hľadiska ekonomického rozvoja mesta je problematika dopravy skôr 
prostriedkom rozvoja, než cieľom samotným. V prípade Šale sa však jedná 
o cieľ, ktorý tým, že má dopad na životné podmienky všetkých obyvateľov, 
presahuje aj do oblasti kvality života v meste.  
 
Globálny cieľ: 
 
V súčinnosti mesta s orgánmi regionálnej a štátnej správy rozvíjať 
dopravnú infraštruktúru tak, aby nezaťažovala obyvateľov a životné 
prostredie, zároveň podporila rozvoj a prinášala Šali výhody. 
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Zámer A.1. Zaistiť výstavbu obchvatu mesta v optimálnom variante, ktorý 
napomôže vymiestniť tranzitnú dopravu, zlepší napojenie na 
kapacitné rýchlostné komunikácie a prístup k rozvojovým 
plochám v meste. 

 
V územnom pláne (ÚP) vyššieho územného celku sa s obchvatom Šale počíta – 
v ÚP mesta však nie. Existujú v zásade dva varianty – severný a južný – pričom 
oba majú určité ekonomické alebo strategické výhody. Realizácia obchvatu 
predovšetkým odvedie z mesta tranzitnú dopravu (podľa posledných sčítaní cez 
jediný most prejde denne 16 tisíc vozidiel, čo sa okrem iného prejavuje aj na 
stave mostu), obchvatom a nadväznými stavbami je možné  zlepšiť napojenie na 
kapacitné komunikácie v smere Bratislava – Nové Zámky. V neposlednom rade 
je nutné v súvislosti s trasou obchvatu riešiť aj otázky napojenia rozvojových zón 
v meste. 
 
Cieľ A.1.1. Územno-plánovacia príprava obchvatu 

Mesto rozhodne o optimálnom variante obchvatu, zapracuje ho do 
ÚPN mesta Šale a zabezpečí súlad s ÚPN VÚC Nitra. 
 

Výsledok Územné rozhodnutie a stavebné povolenie na severný variant obchvatu 

Nositeľ Mestský architekt – Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja (OŽPUR) 
Spolupráca Slovenská správa ciest Bratislava (úsek dopravného plánovania a rozvoja), KÚ Nitra -  odbor 

dopravy, VÚC 
Náklady Aktualizácia ÚPN Šaľa - cca 2 mil. 

Zmeny a doplnky ÚPN Šaľa cca 300 tis. 
Finančné zdroje Mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Zadanie pre zmeny doplnkov ÚPN Šaľa 06/2002 
2. Spracovanie a schválenie zmien a doplnkov 12/2002 
3. Projektová príprava obchvatu 2003 
4. Vydanie územného rozhodnutia 2004 

 
Cieľ A.1.2. Lobovanie za obchvat 

Mesto v spolupráci v s okolitými obcami Šale, veľkými podnikmi 
a poslancami bude cielene a systematicky presadzovať prípravu 
a realizáciu obchvatu Šale. 
 

Výsledok I. Rozhodnutie MsZ o severnom variante obchvatu 
II. Získanie finančných prostriedkov od štátu a začatie výstavby obchvatu 

Nositeľ Primátor, zástupca primátora 
Spolupráca Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja, Slovenská správa ciest, pracovná skupina 

pre dopravu, krajský úrad, predstavitelia VÚC 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje Mesto, štát, ISPA 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Poverenie primátora a jeho zástupcu lobovaním 06/2002 
2. Vytvorenie lobistickej skupiny (predstavitelia Šale, VÚC, SSC Galanta, KÚ) 09/2002 
3. Zaradenie obchvatu Šale do priorít VÚC a do KURS (Koncepcia územného rozvoja Slovenska) 12/2002 
4. Priebežné hodnotenie úspechu lobovania a projektovej prípravy (pracovná skupina pre dopravu 

a lobistická skupina) 
priebežne 

5. Lobovanie za zaradenie obchvatu do štátneho rozpočtu na rok 2005 2004 
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Cieľ A.1.3. Aktívne odstraňovanie miestnych prekážok 
Mesto zaháji aktívny manažérsky prístup, v rámci ktorého bude 
odstraňovať miestne prekážky výstavby obchvatu a bude sa 
podieľať na predprojektovej príprave obchvatu na území mesta. 
 

Výsledok Súčinnosť mesta pri vydávaní územného rozhodnutia (ÚR) a stavebného povolenia (SP), vydanie 
ÚR a SP 

Nositeľ Referát dopravy MsÚ (viď cieľ A.2.4. – stála pracovná skupina pre dopravu) 
Spolupráca SSC Bratislava, KÚ - odbor územného rozvoja 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín 
1. Výkup pozemkov 2003 – 2004 v 

závislosti na 
postupe prípravy 
obchvatu 

2. Likvidácie stavieb, “spriechodnenie” trasy obchvatu 
3. Vyňatie z PPF 
4. Informovanosť/propagácia medzi občanmi Šale 

 
Zámer A.2.  Zlepšiť priepustnosť centra mesta a realizovať trvalý systém  

plánovania a organizácie vnútornej dopravy 
 
Dopravná preťaženosť mesta je riešiteľná v pomerne krátkom horizonte 
prostredníctvom opatrení, týkajúcich sa riadenia dopravných tokov. V tejto 
súvislosti môžeme hovoriť o tzv. vnútornom obchvate, ktorý vymiestni automobily 
z centra. S touto témou súvisia otázky systému zásobovania, parkovania 
(prípadné záchytné parkoviská), menšie rekonštrukcie komunikácií 
a v neposlednom rade možnosti vynucovania stanovených pravidiel (úloha 
mestskej a štátnej polície). Projekty budú vyžadovať úzku spoluprácu 
samosprávy a štátnej správy okrem iného preto, že severojužná os (ulica SNP) 
je štátna cesta. 
 
Cieľ A.2.1. Parkoviská v centre 

Mesto zriadi záchytné parkoviská na okraji centra (väčší počet 
menších plôch), ktoré budú ľahko dostupné (do troch minút chôdze 
z centra). 

 
Výsledok Parkoviská – Nám. sv. Trojice, SV časť ul. Hlavnej, vyústenie Budovateľskej na Hlavnú, zväčšenie 

parkovacích kapacít v prípade zastavania plôch určených na výstavbu – Hlavná – Kráľovská, 
posilnenie parkoviska pred Olympiou; budovanie parkovacích miest menšieho rozsahu, ktoré 
nezamedzia koncepčné riešenie + posilňovanie existujúcich 

Nositeľ Referát dopravy MsÚ (viď cieľ A.2.4. - stála pracovná skupina pre dopravu) 
Spolupráca OÚ – odbor dopravy, KÚ – odbor dopravy, SSC, súkromní vlastníci 
Náklady 20-30 mil., v závislosti na postupe výstavby Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín 
1. Zadanie variantného riešenia CMZ 06/2002 
2. Spracovanie konceptu riešenia 12/2002 
3. Spracovanie variantného návrhu 03/2003 
4. Investičná príprava, finančné zabezpečenie, realizácia 2004 a ďalej podľa zdrojov rozpočtu 
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Cieľ A.2.2. Obmedzenie dopravy na Hlavnej ulici 
Mesto v spolupráci s políciou (mestská a štátna) a správou ciest 
obmedzí a skľudní dopravu na Hlavnej (a Budovateľskej) ulici, 
s konečným cieľom zriadenia pešej zóny. 

 
Výsledok I. Zmena organizácie parkovacieho režimu (časovo obmedzené státie), zníženie počtu dlhodobo 

parkujúcich  
Variantne: 
II. Vybudovanie centrálneho priestoru v časti Hlavnej ul. (obmedzenie, nie vylúčenie 

automobilovej dopravy) 
III. Vybudovanie obslužnej komunikácie (popri oploteniu nemocnice) 

Nositeľ Referát dopravy MsÚ (viď cieľ A.2.4. – stála pracovná skupina pre dopravu) 
Spolupráca SSC, OÚ, Inšpektorát dopravy, súkromní vlastníci, správcovia sietí, VÚC 
Náklady 10 mil. zlepšenie 1. časti Hlavnej ul. 

15 mil. obslužná komunikácia 
Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Analýza súčasného stavu a potrieb parkovania 06/2002 
2. Návrh na prevzatie časti Hlavnej ul. do majetkovej správy mesta – 

jednanie so SSC (zámena za Vlčanskú ulicu?) 
06/2002 

3. Návrh, prerokovanie a uskutočnenie organizačných zmien v doprave na 
Hlavnej (a Budovateľskej) ulici 

03/2003 

4. Riešenie majetkovoprávnych vzťahov v súvislosti s budovaním obslužnej 
komunikácie 

06/2003 

5. Ukončenie územno-plánovacej dokumentácie 06/2003 
6. Projektová a investičná príprava 09/2003 
7. Realizácia jednotlivých stavieb  2004 a ďalej podľa zdrojov rozpočtu 

 
Cieľ A.2.3. Vnútorný obchvat 

Mesto zriadi vnútorný obchvat (obchvat centra) s cieľom vymiestniť 
tranzitnú dopravu a napomôcť skľudneniu stredu mesta. 

 
Výsledok Zjednosmernenie Štúrovej (výjazd) a Kráľovskej ul., rekonštrukcia Kráľovskej a Vlčanskej ul., 

usmernenie tranzitnej dopravy po trase SNP – Kráľovská – Vlčanská – Dolná, prehodnotenie 
tranzitu (najmä pre nákladné autá) po ul. P. Pázmaňa a Dolnej ul. 

Nositeľ Referát dopravy MsÚ (viď cieľ A.2.4. - stála pracovná skupina pre dopravu) 
Spolupráca SSC, OÚ, Inšpektorát dopravy, súkromní vlastníci, správcovia sietí 
Náklady 30-40 mil. Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Spracovanie dopravného riešenia v rámci ÚPN 12/2002 
2. Prerokovanie + schválenie 06/2003 
3. Príprava a uskutočnenie organizačných zmien v doprave 12/2003 
4. Projektová a investičná príprava stavebných častí 12/2003 
5. Realizácia jednotlivých častí 2004 a ďalej podľa zdrojov rozpočtu 

 
Cieľ A.2.4. Stála pracovná skupina pre dopravu 

Mesto zriadi stálu pracovnú skupinu pre dopravu ako svoj poradný 
orgán a súčasne vytvorí systém plánovania a organizácie dopravy 
v meste. 
 

Výsledok I. Pracovná skupina, stretávajúca sa 3-4 x ročne (transformovaná komisia pre výstavbu a 
dopravu mestského zastupiteľstva v Šali) 

II. Ustanovenie Referátu dopravy MsÚ ako výkonného orgánu 
Nositeľ Primátor, MsZ 
Spolupráca SSC, OÚ, Inšpektorát dopravy, KÚ-odbor dopravy, VÚC 
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Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín 
1. Vznik Komisie pre dopravu odčlenením od komisie dopravy a výstavby MsZ 06/2002 
2. Vytvorenie štatútu komisie, náplne práce a organizačnej štruktúry Referátu dopravy, schválenie 

MsZ 
09/2002 

3. Zriadenie referátu dopravy MsÚ 09/2002 
4. Organizácia prvého stretnutia Komisie pre dopravu 09/2002 
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Kritická oblasť B 
 

INVESTÍCIE 
 
 
Ekonomika Šale je významne podmienená aktivitami 
a samotnou existenciou podniku Duslo, a.s.. S týmto podnikom 
je spojených mnoho ďalších firiem, či už ako subdodávatelia 
alebo tým, že sa od neho v minulosti oddelili a osamostatnili sa. 
Popri Dusle, a.s. je v meste väčšie množstvo podnikov, ktoré je 
možné v podmienkach strednej Európy nazývať strednými 
firmami – podniky o veľkosti 100 až 500 zamestnancov. 
S výnimkou Dusla je miestna ekonomika orientovaná na 
regionálny a národný trh a je tak do veľkej miery závislá na 
ekonomickom vývoji krajiny. Podľa prieskumov je pripravovaná 
investičná aktivita podnikov v Šali relatívne dobrá. 

 
Kritická oblasť investície sa sústreďuje na vytváranie 
podmienok, ktoré uľahčia a podporia rast existujúcich podnikov 
a etablovanie nových, predovšetkým so zahraničným kapitálom. 
Vzniká tak potreba zaoberať sa nasledujúcimi oblasťami: Po 
prvé (1) - pre rozvoj existujúcich podnikov aj pre nových 
investorov je nutné mať k dispozícii voľné budovy a 
pozemky/rozvojové plochy, v prípade zahraničných investícií 
prevažne úplne nové plochy (tzv. na zelenej lúke). Do tejto 
oblasti patrí aj dostupnosť a kapacita sietí technickej infraštruktúry, ako jednej 
z významných podmienok pre investície. Po druhé (2) - na získanie nových 
investorov je treba zlepšiť propagáciu mesta a to jednak cielenú propagáciu 
konkrétnych investičných príležitosti, tak aj všeobecnú propagáciu s cieľom 
zlepšiť imidž mesta. S touto oblasťou súvisí aj systematické poskytovanie 
a sprostredkovanie informácií o meste všeobecne (nielen o investičných 
možnostiach). Po tretie (3) - pre zahraničné aj miestne podniky je dôležitá 
ponuka najmä výrobných služieb a v širšom zmysle aj prístup miestnej správy 
(štátnej správy aj samosprávy). Po štvrté (4) - nutnou podmienkou ďalších 
investícií je dostupnosť a kvalifikácia pracovnej sily. Výsledkom spolupráce 
miestnych podnikov a škôl a tiež výsledkom cielených rekvalifikácií môže 
vzniknúť pracovná sila, ktorá bude významným konkurenčným faktorom.  

 
Význam popísaných oblastí je rôzny, všetky sú však v tej či onej miere 
v kompetencii miestnych predstaviteľov. Výsledkom úsilia v oblasti investícií 
bude získanie nových investorov, ktorí nebudú ohrozovať miestne firmy 
a súčasne budú napomáhať k diverzifikácii miestnej ekonomiky. Nepriamo potom 
investície povedú k rastu ponuky pracovných príležitostí a sprostredkovane 
aj k vytváraniu nových príležitostí pre rozvoj menších firiem. Pre hľadanie riešení 
v tejto kritickej oblasti je kľúčová spolupráca mesta s miestnymi podnikmi.  
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Globálny cieľ: 
 

Vytvárať v Šali podmienky pre príchod priemyselných investorov a rozvoj 
existujúcich firiem, pri súčasnom rešpektovaní zvláštností a potrieb 
prichádzajúcich i miestnych spoločností. 
 
 
Zámer B.1.   Nájsť, vymedziť a pripraviť rozvojové priemyselné zóny 

v meste 
 
Potenciálne priemyselné zóny sa podľa aktuálneho územného plánu nachádzajú 
v južnej a juhozápadnej časti mesta. V okolí ČOV je 14 ha plôch vo vlastníctve 
mesta, ďalším diskutovaným variantom sú pozemky v smere na Diakovce. 
Spoločným problémom pre ďalšie využitie týchto plôch je dopravné napojenie, 
zaradenie plôch do poľnohospodárskeho pôdneho fondu a technická 
infraštruktúra. Okrem týchto, už identifikovaných pozemkov, sú možnosti 
vyhľadania iných plôch, ktorých technické riešenie by bolo ľahšie. Zvláštnou  
a dôležitou súčasťou zaistenia priemyselných plôch je využívanie už existujúcich 
priemyselných areálov – napr. v areáli Dusla, a.s.).  
 
Najskôr je treba identifikovať vhodné plochy v rámci akejsi pasportizácie 
(zvláštnu kapitolu tvorí areál Dusla, a.s.). Popri technických riešeniach 
(infraštruktúra) je nutné uvažovať aj o vymedzení nových plôch, ktoré by 
v previazanosti s cieľmi kritickej oblasti A – Doprava, boli realisticky využiteľné 
v relatívne krátkej dobe. Táto potreba v sebe zahŕňa aj rôzne organizačné a 
„vyjednávacie“ riešenia. Pri vymedzovaní budúceho priemyselného parku je 
samozrejme treba postupovať podľa záväzných predpisov. Konkrétna príprava 
plôch do stavu, v ktorom sa dajú ponúkať potenciálnym záujemcom, je náplňou 
aj ďalších bodov tohoto plánu. 
 
Cieľ B.1.1. Katalóg a databáza priemyselných plôch 

Mesto v spolupráci s priemyselnými podnikmi vytvorí katalóg 
a databázu plôch a objektov, ktoré sú vhodné pre podnikanie, bude 
ich pravidelne aktualizovať a sprístupní ich podnikateľom 
a investorom. 
 

Výsledok I. Databáza, zhromažďujúca základné informácie o priemyselných plochách (v elektr. forme), 
II. Katalóg s podrobným popisom vybraných plôch (v elektronickej aj tlačenej forme) 

Nositeľ Odd. podnikateľských činností 
Spolupráca Odd. život. prostredia a územného rozvoja, Ekonom. a majetkové odd., správcovia sietí, MIS 
Náklady prevádzkové náklady, sponzori Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Preverenie mestských pozemkov a objektov, výber do databázy 06/2002 
2. Prieskum a výber ďalších pozemkov a objektov  08/2002 
3. Oslovenie súkromných vlastníkov, návrh dohody o zaradení ich objektu/pozemku do katalógu 09/2002 
4. Definícia štruktúry katalógu a databázy 09/2002 
5. Výber pozemkov pre katalóg, doplnenie informácií, vytvorenie katalógu (tlač) 03/2003 
6. Prezentácia a distribúcia katalógu, sprístupnenie databázy pozemkov a objektov v MIS 06/2003 
7. Pravidelná aktualizácia databázy a katalógu štvrťročne 
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Cieľ B.1.2. Informačný systém o území 
Mesto v spolupráci s ďalšími správcami informácií vytvorí 
integrovaný systém informácií o území, kompatibilný so systémami 
vyššieho rádu a sprístupní ho potenciálnym užívateľom.  
 

Výsledok I. Internetová stránka, sprístupňujúca a prepájajúca komplexné informácie o Šali občanom, 
podnikateľom, investorom, návštevníkom 

II. Prezentácia vybraných informácií na CD-ROM 
Nositeľ Referát informatiky MsÚ, Mestský informačný systém (MIS) 
Spolupráca Jednotliví účastníci systému v Šali (podniky, štátne úrady), SALAMON, Odd. život. prostredia a 

územného rozvoja MsÚ, ďalšie referáty a odd. MsÚ 
Náklady Prevádzkové prostriedky, sponzori Finančné zdroje Mesto, PHARE 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Definovanie vstupov a výstupov ISÚ, definovanie štruktúry informácií a užívateľského „interface“ 10/2002 
2. Vyjasnenie inštitucionálneho zabezpečenia prevádzky ISÚ a spolupráce jednotlivých účastníkov 

v Šali 
10/2002 

3. Zber informácií, nadviazanie spolupráce s „pilotnými“ účastníkmi projektu, naplnenie a 
spustenie prevádzky systému 

03/2003 

4. Propagácia systému informácií, prezentácia na verejnosti 03/2003 
5. Pravidelná aktualizácia a doplňovanie systému Priebežne 

 
Cieľ B.1.3. Príprava objektov a plôch 

Mesto v spolupráci s podnikmi a ďalšími vlastníkmi pripraví objekty 
a plochy, tak aby ich bolo možné ponúkať investorom (vyňatie z 
PPF, majetkovoprávne vysporiadanie – vykúpenie a scelenie, 
územná príprava, rokovania so správcami a majiteľmi TI 
a komunikácií). 
 

Výsledok I. Pripravené plochy, ktoré sa dajú ponúknuť investorom (zahraničným aj miestnym)  
II. Pripravené objekty, ktoré sa dajú ponúknuť podnikateľom a zahraničným investorom 

Nositeľ Ekonomické a majetkové odd. MsÚ 
Spolupráca Prednosta MsÚ, Referát informatiky, Odd. podnikateľ. činností, Referát marketingu MsÚ 

podnikateľské subjekty, kataster, správcovia sietí 
Náklady  Finančné zdroje mesto, PHARE 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Prieskum plôch a objektov, vyhodnotenie pripravenosti (viď B.1.1.) 12/2002 
2. Určenie prioritných plôch a objektov 06/2003 
3. Príprava projektov zainvestovania vybraných plôch alebo rekonštrukcie vybraných objektov, 

vrátane spracovania a predloženia projektov v súlade s pravidlami PHARE  
12/2003 

4. Zainvestovanie vybraných plôch alebo rekonštrukcia vybraného objektu/objektov v majetku 
mesta 

2004 

5. Rokovania s vlastníkmi, sprostredkovanie pre investorov, ďalšie prípravné kroky (výkupy,   
           vyňatie z PPF a pod.) 

Priebežne 

6. Výber nových užívateľov (ponukové, výberové konania v prípade mestského majetku) Priebežne 

 
Cieľ B.1.4. Dopravné napojenie priemyselnej zóny 

Mesto, po tom čo bude vybraná vhodná priemyselná zóna, zaistí jej 
dopravné napojenie a sprístupnenie v dostatočnej kvalite 
a kapacite. 
 

Výsledok Prístupová komunikácia k PZ 

Nositeľ Referát dopravy MsÚ (viď. cieľ A.2.4. - stála pracovná skupina pre dopravu) 
Spolupráce Komisia pre dopravu, SSC, OÚ – odbor dopravy, KÚ (VÚC) – odbor dopravy 
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Náklady  Finančné zdroje mesto, štát, PHARE, event. 
fondy EÚ 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Technické riešenie v rámci existujúcich komunikácií (železničný prejazd, podjazd; prechod a 

rozšírenie vykládkou železnice - komunikácia k Hydrostavu) 
02/2003 

2. Aktualizácia ÚPN Šale alt. zmeny a doplnky existujúceho ÚPN 60/2003 
3. Projektová príprava, územné rozhodnutie 12/2003 
4. Finančné zabezpečenie, vrátane spracovania a predloženia projektov v súlade s pravidlami  
       PHARE alebo inými európskymi fondmi 

2004 

5. Realizácia 2005 

 
Pozn.: nevyhnutná bude určitá koordinácia s prípravou obchvatu mesta, ale vzhľadom k rôznym 
časovým nárokom nie je možné tieto akcie na seba viazať! 

 
 

Zámer B.2.  Umožniť realizáciu ďalších rozvojových investícií v meste 
výstavbou nových a rekonštrukciou existujúcich inžinierskych 
sietí. 

 
Čistička odpadových vôd pre Šaľu je zastaralá a nevyhovujúca, s vyčerpanou 
kapacitou. Podobné problémy má aj kanalizačná sieť. Napojenie ďalších 
priemyselných subjektov v pravobrežnej časti mesta je tým obmedzené. 
Podmieňujúcou investíciou pre získanie ďalších priemyselných firiem je teda 
rekonštrukcia a modernizácia ČOV Šaľa.  Pre investorov je nevyhnutné pripraviť 
pozemky tak, aby bolo ľahko a rýchlo dostupné napojenie na inžinierske siete, 
vrátane komunikačnej infraštruktúry. Dopravná prístupnosť priemyselných zón je 
samozrejmosťou. Popri odstraňovaní bariér v existujúcich zariadeniach 
inžinierskych sietí je preto nutné vytvárať aj podmienky pre rýchle a flexibilné 
napojenie sietí v lokalitách pripravovaných pre nových investorov.   
 
Cieľ B.2.1. Rekonštrukcia ČOV a regionálne napojenie kanalizácie  

Vodovody a kanalizácie (VaK) v spolupráci s mestom a okolitými 
obcami zaistia rekonštrukciu ČOV s cieľom zvýšiť jej účinnosť 
a kapacitu tak, aby umožňovala napojenie nových investorov 
aj výstavbu bytov. 
 

Výsledok Rekonštruovaná ČOV, vyhovujúca požadovaným parametrom, napojenie kanalizácie okolitých obcí 
(Kráľová nad Váhom, Diakovce, Tešedíkovo, Žiharec a iné) 

Nositeľ Odd. životného prostredia a územného rozvoja MsÚ 
Spolupráca ZsVaK, okolité obce, Ponitrianska vodárenská a.s. 
Náklady 600 mil. Sk (16,4 mil. euro) Finančné zdroje ISPA 50%, štát 25%, vlastné 

zdroje 25% (úver) 
Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Prihláška o finančnú podporu z ISPA vrátane fin. zabezpečenia 06/2002 
2. Rokovania s ďalšími okolitými obcami (Vlčany, Neded, Močenok, Hájske, Selice, Horná Kráľová 
        a iné) 

06/2002 

3. Zabezpečenie vlastných finančných zdrojov 06/2002 
4. Dopracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie 12/2002 
5. Výber dodávateľa 06/2003 
6. Realizácia 2004-2006 
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Cieľ B.2.2. Technická infraštruktúra v priemyselnej zóne 
Mesto v spolupráci  s príslušnými správcami sietí zabezpečí 
privedenie sietí TI k pozemkom priemyselnej zóny. 

 
Výsledok Siete technickej infraštruktúry, privedené k hranici PZ 

Nositeľ Odd. život. prostredia a územného rozvoja MsÚ 
Spolupráca Správcovia sietí, (potenciálni investori), VÚC 
Náklady  Finančné zdroje mesto, správcovia sietí, 

investori, PHARE 
Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Identifikácia PZ (viď B.1.3. B.1.4) 12/2002 
2. ÚPD zóny vrátane kapacitného vyčíslenia – po spracovaní zmien a doplnkov ÚPN mesta 12/2003 
3. Projektová a investičná príprava, vrátane spracovania a predloženia projektov v súlade s 
        pravidlami PHARE 

2004 

4. Realizácia 2004 a ďalej 

 
 
Zámer B.3.  Uskutočňovať aktívnu politiku mesta v smere k investorom, 

propagovať Šaľu v rámci marketingu investičných príležitostí. 
 
Fyzická pripravenosť mesta na príchod investorov (pozemky, infraštruktúra) je 
v súboji o investície podmienkou nutnou, nie však postačujúcou. Rovnako tak 
dôležitá je pripravenosť inštitúcií v meste uchádzať sa o investorov, 
sprostredkovávať informácie a pomáhať pri „usadzovaní sa“ v Šali. Táto ochota 
usilovať sa o investorov má dva rozmery. Za prvé, politické rozhodnutie – 
zadania, ktoré budú vychádzať od samosprávy. Za druhé, pre aktívne 
vykonávanie činností na získanie investícií je nutné mať inštitúciu/organizáciu 
ekonomického rozvoja. Tá má popri koncepčnej činnosti na starosti kompletný 
informačný servis pre investorov, prípravu a účasť na investičných výstavách, 
veľtrhoch (prípadne ich organizáciu) a ďalšie konkrétne akcie. Atraktivitu mesta 
môže samospráva zvyšovať tiež pomocou nástrojov typu dane z nehnuteľností.  
 
V podstate rovnakými spôsobmi ako voči novým, prevažne zahraničným 
investorom sa mesto môže pripravovať aj na investície miestnych podnikov, 
ktorých prínos môže byť podobný a z hľadiska mesta môže byť podpora ich 
ďalšieho rozvoja „stávkou na istotu“.  
 
Cieľ B.3.1. Program na získavanie investorov 

Mesto v spolupráci s väčšími podnikmi v Šali a agentúrou SARIO 
spracuje marketingovú stratégiu, pripraví a bude realizovať 
program na získavanie investorov. 
 

Výsledok Príchod/usídlenie investorov 
Nositeľ Referát marketingu a komunikácie 
Spolupráca Odd. životného prostredia a územného rozvoja, mestský informačný systém (MIS), SARIO, väčšie 

podniky v Šali (poskytnutie kontaktov), VÚC 
Náklady 1 mil. Sk/rok – v závislosti na zvolenej 

forme komunikácie 
 
 
 

Finančné zdroje mesto, štátny rozpočet-dotácie, 
PHARE 
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Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Nadviazanie spolupráce s miestnymi podnikmi – získanie kontaktov na zahr. firmy alebo 

konzultácie o možných investorov v Šali 
09/2002 a 
priebežne 

2. Rozšírenie spolupráce so SARIO-m, nadviazanie pravidelných kontaktov a výmeny informácií, 
systematické získavanie informácií o investoroch na Slovensku 

06/2002 

3. Spracovanie marketingových materiálov – v nadväznosti na prípravu pozemkov pre investorov 
v Šali 

2003 

4. Oslovenie investorov – distribúcia marketingových materiálov, účasť na veľtrhoch a výstavách 
investícií, Internet (vrátane e-mailu),  

2003 

5. Nadviazanie vzťahov s ostatnými mestami – vytvorenie partnerstiev miest pre vzájomné 
poskytovanie informácií o investoroch 

12/2002 

6. Oslovenie relevantných organizácií a potenciálnych partnerov v blízkom zahraničí 2003 

 
Cieľ B.3.2. Odbor ekonomického rozvoja, informačné zázemie pre 

investorov 
Mesto zriadi odborný útvar (odbor ekonomického rozvoja, mestský 
informačný systém/MIS) a poverí ho vytvorením informačného 
zázemia pre investorov, jednaním s investormi a poskytovaním 
služieb investorom ("after-care"). 

 
Výsledok Nový útvar (oddelenie, referát, odbor) ako súčasť MsÚ alebo nové činnosti (a príslušné pracovné 

pozície) v rámci existujúcich štruktúr MsÚ 
Nositeľ Prednosta MsÚ, primátor 
Spolupráca Mestská rada a zastupiteľstvo 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Vytvorenie organizačnej štruktúry a pracovných náplní (viď. ďalšie ciele Strategického plánu 
       napr. B.3.1., B.1.3., C.1.1., C.1.3., C.2.3., C.3.1) 

09/2002 

2. Prerokovanie v mestskej rade a v zastupiteľstve 10/2002 
3. Výberové konania na zamestnancov OER, zriadenie OER  01/2003 
4. Koordinácia a previazanie činností ekonomického rozvoja na MsÚ v rámci Ekonomického a 

majetkového oddelenia – prevzatie úloh a agendy od Odd. podnikateľských činností, prípadne 
iných 

05/2003 

5. Zber, spracovanie a prezentácia informácií pre investorov (viď B.3.1.) 2003 
6. Príprava služieb pre investorov, najmä v súvislosti s aktívnou politikou mesta na získavanie 

investorov 
2003 

 
Pozn.: Akokoľvek bude tento cieľ realizovaný, vždy sa bude jednať o do istej miery súbežné 
činnosti – vytváranie organizačných štruktúr a práca s informáciami pre investorov -  a to do 
tej doby, než sa „odbor pre investorov“ ustanoví a stabilizuje. 
 
 

Zámer B.4.  Rozvíjať systém vzájomnej informovanosti na trhu práce 
a zlepšiť dostupnosť pracovnej sily. 

 
Kvalita  pracovnej sily je v meste hodnotená pomerne vysoko, na druhej strane, 
najmä stredné podniky sa môžu potýkať s dostupnosťou a prispôsobivosťou 
pracovnej sily. Tieto faktory sú pre rozhodovanie investorov veľmi dôležité. 
Naviac majú podstatne širší dosah – významne môžu ovplyvniť nielen vonkajších 
investorov, ale aj  firmy, vrátane malých podnikateľov. Tento zámer teda smeruje 
aj k problematike identifikovanej v kritickej oblasti C – Podnikanie. Z hľadiska 
nástrojov sa jedná prevažne o  koordináciu aktivít dôležitých pilierov trhu práce, 
teda úradu práce, škôl a podnikateľov, o informačnú podporu atď.. 
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Cieľ B.4.1. Cielené rekvalifikácie 
Národný úrad práce v Šali (NÚP) v spolupráci s podnikmi, 
podnikateľmi a mestom bude v rámci svojich zákonných možností 
posilňovať a rozširovať systém cielených rekvalifikácií (rekvalifikácií 
„na objednávku“ pre individuálny podnik). 
 

Výsledok Zamestnanci (rekvalifikovaní, zaučení) zamestnaní na žiadosť a podľa konkrétnych potrieb 
jednotlivých podnikov 

Nositeľ NÚP 
Spolupráca SOUCH, podnikateľská komisia MsZ, Živnostenské odd. OÚ, Odd. podnikat. činností MsÚ, 

zamestnávatelia 
Náklady cca 10-12 tis. Sk na 

zamestnanca 
Finančné zdroje NÚP, v závislosti na rozpočte; 

štát – projekty mladých; PHARE 
Kroky/úlohy na realizáciu Termín 

1. Vytvorenie databázy požiadaviek od podnikateľov a väčších zamestnávateľov, 
aktualizácia 

09/2002 

2. Vytvorenie siete výmeny informácií o potrebách zamestnávateľov a podnikateľov 12/2002 
3. Propagácia/poskytovanie informácií o ponuke NÚP  - napr. na Podnikateľskom fóre, MIS 01/2003 
4. Oranizačné zabezpečenie cielených rekvalifikácií, jednania s príslušnými podnikmi 02/2003, priebežne 
5. Realizácia cielených rekvalifikácií v konkrétnych podnikoch 03/2003, priebežne 
6. Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov 06/2003, priebežne 

 
Cieľ B.4.2. Sprostredkovateľstvo na trhu práce 

NÚP v spolupráci s väčšími podnikmi v Šali a okolí a v spolupráci 
s NÚP v okolitých okresoch, posilní svoju sprostredkovateľskú 
úlohu na trhu práce tak, že vytvorí aktívnu informačnú sieť 
o pracovnej sile a zamestnaní. 

 
Výsledok Rozšírenie pôsobnosti NÚP mimo okruh evidovaných nezamestnaných (spolupráca s podnikmi a 

ich personál. odd.), vytvorenie databázy pracovných síl v rámci NÚP 
Nositeľ NÚP 

Spolupráca Zamestnávatelia, školy, personálne agentúry 
Náklady Prevádzkové  prostriedky NÚP Finančné zdroje  

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Rozšírenie množstva informácií o uchádzačoch, poskytovaných/dostupných zamestnávateľom 06/2002 
2. Zber informácií o pracovných silách od podnikov, nadviazanie spolupráce s podnikmi, výmenný 

systém informácií o žiadateľoch o zamestnanie (pozn.: pri súčasnom dodržaní ochrany 
osobných údajov). 

12/2002 

3. Oslovenie verejnosti s výzvou o zapojenie sa do systému ponuky pracovných síl (databáza 
pracovných síl) 

03/2003 

4. Aktívna ponuka novej databázy pracovných síl podnikom v Šali a okolitých okresoch 03/2003 

 
Pozn.: Aktívna informačná sieť bude zameraná na pracovnú silu rôzneho druhu, nielen na 
uchádzačov o prácu (nezamestnaných), ale bude sprostredkovávať informácie o pracovnej 
sile aj medzi zamestnávateľmi.  
 

Cieľ B.4.3. Praxe študentov a učňov v podnikoch 
SOUCH v spolupráci s NÚP vytvorí systém podporovaných praxí v 
podnikoch – systém cielenej prípravy učňov pre miestnych 
podnikateľov a pre miestne podniky.  
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Výsledok Prepojenie výučby v učilištiach a praxe v podnikoch 

Nositeľ Stredné odborné učilište chemické (SOUCH) 
Spolupráca Väčšie podniky a malí podnikatelia  
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje  

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Návrh podmienok a dohody medzi SOUCH a podnikmi/podnikateľmi 06/2002 
2. Rokovanie medzi SOUCH a podnikateľmi, zverejnenie možností a podmienok spolupráce 09/2002 
3. Realizácia pilotných praxí v podnikoch, rozšírenie na ďalšie podniky a podnikateľov 2003 
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Kritická oblasť C 
 

PODNIKANIE V ŠALI 
 
 
Šaľa je mestom, kde firmy (najmä menšie) zatiaľ nehrajú 
významnú úlohu. Zamestnanosť v tomto sektore tvorí cca 25–
30%,  pričom dominujú služby pre obyvateľstvo. Sektor malých 
a stredných podnikov je pritom pre ekonomiku každého mesta 
veľmi významným a v prípade výrobných firiem aj stabilizujúcim 
prvkom. Z hľadiska firiem strednej veľkosti je Šaľa v dobrom 
postavení, je tu aj množstvo menších firiem, zameraných na 
výrobu či výrobné služby, ich celkový význam v ekonomike mesta 
je napriek tomu do určitej miery zatienený dominantným 
podnikom Duslo, a.s.  

 
Rýchlo rastúci sektor malého a stredného podnikania (MSP) 
zohráva v moderných ekonomikách stále dôležitejšiu úlohu. 
Najviac nových pracovných miest vzniká práve v MSP. Podniky 
súčasne bývajú schopné veľmi pružne sa prispôsobovať zmenám 
vonkajšieho prostredia a rýchlo reagovať na požiadavky trhu. 
Toto úplne neplatí v transformujúcich sa ekonomikách, kde je 
rozvoj MSP veľmi často brzdený ich väčšou zraniteľnosťou, 
slabším inštitucionálnym zázemím, administratívnymi bariérami 
a tiež menšími skúsenosťami samotných podnikateľov. Podpora 
vytvárania a rozvoja menších a stredných firiem, vzniknutých z miestnych 
zdrojov, je jednou z dôležitých ciest zníženia závislosti Šale na dominantnom 
zamestnávateľovi a zároveň cestou k celkovému zlepšovaniu miestnych služieb 
a životných podmienok obyvateľov. 

 
Jedným z významných a často zanedbávaných faktorov rozvoja podnikania sú 
silné podnikateľské inštitúcie ako partneri verejnej sféry. V dobe, kedy podpora 
MSP je jedným z hlavných cieľov rôznych zahraničných podporných fondov, je 
inštitucionálna sila miestnych organizácií často jednou z kľúčových podmienok 
úspechu rozvojových projektov. Spolupráca firiem navzájom a ich spolupráca s 
ostatnými inštitúciami verejnej sféry by preto mala byť jednou z nosných oblastí 
kritického bodu podnikania v Šali.  
 
 
Globálny cieľ: 
 
Využiť prirodzené podmienky Šale a okolia pre rozvoj malých aj stredných 
podnikov, s cieľom diverzifikovať ekonomiku a podporiť jej rast.  
 
 



Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Šale 

 20

Zámer C. 1.  Vytvárať v meste podmienky a podporovať spoluprácu malých 
a stredných podnikov s verejným sektorom aj medzi sebou 
navzájom. 

 
Spolupráca malých a stredných podnikov medzi sebou a ich spolupráca s 
verejnými inštitúciami – medzi ktorými je pravdepodobne najdôležitejšia mestská 
samospráva – môže byť postavená na dvoch hlavných predpokladoch. Prvým je 
otvorenosť miestnej správy, ochota úradníkov a predstaviteľov verejných 
inštitúcií aktívne sa zaujímať o problémy podnikateľov a v rámci svojich 
kompetencií im vychádzať v ústrety. Môže sa jednať napríklad o zhromažďovanie 
a ponuku informácií, ktoré sú pre podnikateľov dôležité, o uľahčovanie úradných 
postupov (v rámci zákonom daných kompetencií) alebo o odstraňovanie rôznych 
miestnych prekážok v podnikaní. Druhým je existencia silnej podnikateľskej 
inštitúcie, ktorá podporuje a sprostredkuje výmenu informácií medzi 
podnikateľmi, ich vzájomnú komunikáciu a je schopná na základe znalostí 
podnikateľského prostredia zastupovať podnikateľov navonok a súčasne im 
sprostredkovať rôzne služby. Čiastkovým, ale možno rovnako dôležitým 
nástrojom, sú aj rôzne spôsoby sprostredkovania a podpory formálnej aj 
neformálnej komunikácie medzi podnikateľmi, aj s verejnou sférou. Cieľom tejto 
komunikácie je najmä identifikovať problémy podnikateľov, hľadať spoločné 
záujmy alebo záujmy mesta a nachádzať spôsoby ako zlepšovať situáciu 
s využitím zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii.  
 
Cieľ C.1.1. Systém podnikateľských informácií 

Mesto vytvorí systém informácií o podnikateľských príležitostiach v 
Šali a v jeho rámci bude aktívne sprostredkovávať kontakty medzi 
podnikateľmi a podnikmi a informovať ich tiež o zámeroch 
samosprávy. 
 

Výsledok Katalóg firiem – podnikateľov v Šali a okolí (elektronický, verejne prístupný); Internetová burza 
podnikateľských príležitostí; články v mestskom periodiku o „sponzoroch mesta“ 

Nositeľ Oddelenie podnikateľských činností 
Spolupráca Podnikatelia, Ekonomické a majetkové odd., Živnostenský odbor OÚ, MIS 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje Mesto, PHARE 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín 
1. Spracovať list podnikateľom, objasňujúci zámer, s výzvou vyplniť priložený dotazník (konkrétne 

činnosti atď.) 
06/2002 

2. Kampaň v miestnom periodiku, zber odpovedí 09/2002 
3. Spracovať elektronický katalóg, umiestniť ho na Internet spolu s platformou pre burzu 

podnikateľských ponúk – dopytu 
12/2002 

4. Pravidelné články o sponzoroch mestských aktivít (prezentácie firiem) Priebežne 

 
Cieľ C.1.2. Podnikateľské fórum 

Mesto bude v spolupráci s podnikmi a podnikateľmi v Šali 
pravidelne organizovať fórum podnikateľov – pravidelné tematické 
stretnutia predstaviteľov verejných inštitúcií, podnikov a 
podnikateľov.  
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Výsledok Tematické stretnutia (maximálne 4x ročne) 

Nositeľ Oddelenie podnikateľských činností (OPČ) 
Spolupráca Podnikateľská komisia MsZ, NÚP, Živnostenské oddelenie OÚ, RPIC 
Náklady 
 
 

20 000 – 30 000 Sk ročne Finančné zdroje sponzori, mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu – opakujúci sa cyklus Termín
1. Podnikateľská komisia MsZ a OPČ navrhne tému prvého stretnutia, zabezpečí propagáciu, 
       prezentačné materiály firiem, katalóg firiem v Šali a okolí (v spolupráci so Živnostenským 
       oddelením OÚ – katalóg už existuje, spracoval ho NÚP v spolupráci so ŽO OÚ) 

06/2002  

2. OPČ zorganizuje prvé stretnutia a zabezpečí propagáciu, (prezentačné materiály firiem, katalóg 
       firiem v Šali a okolí – využitie katalógu OÚ) 

08/200 

3. Realizácia stretnutia 09/2002 
4. Podnikateľská komisia vyhodnotí stretnutie 10/2002 

 
Pozn.: Možné témy pre prvé stretnutia sú:  burza pracovných príležitostí, zámery 
mesta; zámery okolitých obcí alebo OÚ v oblasti investícií; možnosti financovania 
MSP na Slovensku. 
 
 
Zámer C.2.  Pripravovať podnikateľské priestory a zlepšiť prístup malých 

a stredných podnikov k nim  
 
Pre malých podnikateľov je často obtiažne využívať existujúce priestory v 
priemyselných objektoch alebo v budovách v meste. Tie sú naviac často 
zastaralé alebo vhodné k iným účelom. Aj pokiaľ je dostatok takýchto priestorov, 
nebýva ľahké o nich získať presné a aktuálne informácie. Nájsť a sprostredkovať 
priestory pre podnikateľov je preto často jedným z prvých nutných krokov pre 
podporu podnikania. Popri tom existuje aj problém stredných firiem či 
významnejších malých podnikateľov. Pre tých býva obtiažne – z dôvodov 
technických aj administratívnych – využívať už existujúce výrobné a iné objekty 
alebo využiť existujúce voľné plochy  v rámci existujúcej zástavby k výstavbe 
nových objektov. Riešenie je v informačnej podpore a „sprostredkovateľstve“, 
ktoré môže uskutočňovať podnikateľská inštitúcia v spolupráci s mestom, ale aj v 
tom, že mesto vo svojich objektoch bude upravovať priestory podľa potrieb 
podnikateľov a bude sa usilovať o získanie vonkajších podpôr na výstavbu či 
lepšie - rekonštrukciu podnikateľskej infraštruktúry.  

 
Cieľ C.2.1. Systém pravidiel pre umiestňovanie podnikateľských aktivít 

Mesto v spolupráci s podnikateľmi preverí existujúci systém 
poskytovania objektov a plôch v majetku mesta, zjednotí a 
zjednoduší podmienky pre ich využívanie podnikateľmi a svojim 
VZN vytvorí stabilné a jasné pravidlá pre umiestňovanie 
podnikateľských aktivít. 

  
Výsledok Súhrnný materiál, obsahujúci nariadenia (zákony, predpisy, pravidlá), týkajúce sa podnikania; 

diskusia na túto tému s podnikateľmi, zjednodušenie rokovaní podnikateľov na MsÚ 
Nositeľ OPČ 
Spolupráca Odd. životného prostredia a územného rozvoja, mestský architekt, daňový úrad, OÚ 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje  
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Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Zhromaždiť jednotlivé predpisy od relevantných subjektov, vypracovať prehľad existujúcich 
       pravidiel a predpisov na miestnej úrovni 

06/2002 

2. Poskytnúť prehľad pravidiel podnikateľom na vyjadrenie (prezentovať na podnikateľskom fóre), 
       získať od nich spätú väzbu 

09/2002 

3. Navrhnutie zmien a úprav vzťahov medzi MsÚ a podnikateľmi, prípadne navrhnutie nových VZN 12/2002 
4. Vyhodnotenie zmien, prerokovanie s podnikateľmi (podnikateľská komisia, podnikateľské fórum) 06/2003 

 
Cieľ C.2.2. Podpora vzniku vybraných služieb 

Mesto (manažér ekonomického rozvoja) uskutoční analýzu služieb 
pre obyvateľstvo, identifikuje potreby ich doplnenia a navrhne 
preferenčný systém na podporu požadovaných služieb.  
 

Výsledok I. Analýza služieb pre obyvateľstvo (výsledok ankety, prieskumu verejnej mienky) 
II. Doplnenie chýbajúcich služieb  

Nositeľ Referát marketingu a komunikácie 
Spolupráca Oddelenie podnikateľských činností, OÚ, okolité obce, podnikateľská komisia MsZ 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Formulácia zadania a postupu (otázok), pre uskutočnenie ankety/prieskumu 09/2002 
2. Spracovanie výsledkov, ich prezentácia MsZ a verejnosti, identifikácia deficitných služieb 10/2002 
3. Návrh pravidiel podpory deficitných služieb, prejednanie a schválenie v MsZ 12/2002 
4. Výber a umiestenie nových podnikateľských aktivít v meste, poskytujúcich nové služby 03/2003 

 
Pozn.: Podobnú analýzu by bolo účelné uskutočniť aj  pre služby výrobnej povahy a prípadné 
subdodávateľské možnosti miestnych podnikateľov, ako súčasť informačného systému pre 
investorov.  
 
 
Zámer C.3.  Uľahčiť prístup malých a stredných podnikov k finančným 

zdrojom. 
 
Financovanie najmä malých podnikov je dlhodobo témou, ktorou sa zaoberajú 
rôzne systémy na podporu podnikania na celom svete. Pre malé mesto sa jedná 
o problematiku, riešenie ktorej je veľmi obtiažne. Môže spočívať prevažne v 
sprostredkovaní informácií pre podnikateľov, v rôznych spôsoboch poradenstva 
(v spolupráci napr. s Obchodnou a priemyselnou komorou), v “prešľapávaní 
cestičiek” k rôznym vonkajším zdrojom, v pomoci vyhovieť podmienkam pre 
získanie existujúcich finančných zdrojov. Významnú úlohu môže zohrať aj 
otvorenosť a “aktívna ochota” bankových pobočiek vychádzať v ústrety malým 
firmám, samozrejme pri dodržaní všetkých bežných pravidiel a podmienok. 
Budovanie lokálnych finančných podporných zdrojov (napr. podnikateľského 
fondu), poskytovanie záruk a používanie iných priamych finančných nástrojov 
mestom a jeho inštitúciami je nielen rizikové, ale v malej mierke aj neefektívne.  
 
Cieľ C.3.1. Databáza dotačných titulov a podporných nástrojov pre 

podnikanie  
Mesto vytvorí databázu dotačných titulov a ďalších nástrojov pre 
podporu MSP, bude sprostredkovávať informácie podnikateľom a 
bude im pomáhať pri ich využívaní.  
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Výsledok I. Databáza finančných nástrojov podpory MSP 
II. Poskytovanie poradenstva pri získavaní finančných zdrojov 

Nositeľ Odd. podnikania 
Spolupráca Regionálne (poľnohospodárske) odbory, NÚP, OÚ (ORR), peňažné ústavy, Národná agentúra pre 

rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne poradenské a informačné centrum Nitra 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Utriediť zdroje, zhromaždiť dáta a informácie, podmienky pre získanie fin. podpory, podmienky 

od bánk 
06/2002 

2. Tvorba databázy a jej prezentácia, navrhnutie spôsobov aktualizácie 09/2002 
3. Poskytovanie poradenstva podnikateľom pri získavaní fin. zdrojov priebežne  

od 09/2002 
4. Vyhodnotenie účinnosti a záujmu podnikateľov, prípadne prevedenie agendy na iný odbor či 

inštitúciu 
06/2003  
a polročne 

 
Cieľ C.3.2. Poradenstvo pre podnikateľov 

Mesto v spolupráci s podnikateľmi a predstaviteľmi VÚC sa bude 
usilovať, aby bola v Šali zriadená pobočka regionálneho 
poradenského a informačného centra (RPIC so sídlom v Nitre).  

 
Výsledok I. Intenzívna spolupráca RPIC NR a podnikateľov; informácie, kurzy, školenia 

II. Variantne: zriadenie pracoviska (pobočky??) RPIC NR v Šali 
Nositeľ Odd. podnikateľských činností 
Spolupráca Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne poradenské a 

informačné centrum Nitra, podnikateľská komisia 
Náklady Prevádzkové náklady Finančné zdroje mesto 

Kroky/úlohy na realizáciu Termín
1. Prechod mesta Šale do pôsobnosti RPIC Nitra (dnes RPIC Dunajská Streda) 04/2002 
2. Prezentácia RPIC NR podnikateľom v Šali (podnikateľské fórum) 06/2002 
3. Pravidelné informácie o činnosti a ponuke RPIC NR priebežne 
4. Zhodnotenie činnosti a prínosov RPIC NR pre podnikateľov v Šali, zhodnotenie potrieb 

podnikateľov  
12/2002 

5. Zhodnotenie možných prínosov pobočky v Šali, diskusie s podnikateľmi, variantne zriadenie 
pracoviska RPIC NR v Šali 

2003 

 
Pozn.: Zriadenie pobočky v Šali je možné pri výraznejšom záujme podnikateľov 
v Šali. Možné tiež je uvažovať napr. o vyčlenení pracovníka (alebo časti jeho 
pracovnej náplne) v rámci MsÚ alebo poskytnutie miestnosti v rámci MsÚ pre 
pracovníka RPIC NR raz až dvakrát do týždňa a pod.  
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URČENIE PRIORÍT 
 
Po schôdzi Komisie pre strategický rozvoj dňa 14. marca 2002, 
na ktorej sa zhodnotili a odsúhlasili zámery a ciele strategického 
plánu, sa ďalej určovali priority medzi cieľmi v troch kritických 
oblastiach: (A) doprava, (B) investície a (C) podnikanie. 
Účelom bolo poskytnúť „návod“ na plánovanie konkrétnych úloh 
a na rozhodovanie o použití/hľadaní a načasovaní zdrojov 
potrebných na realizáciu strategického plánu.  
 
Členovia Komisie pre strategický rozvoj (KSR) boli požiadaní, 
aby zhodnotili ciele z nasledujúcich hľadísk: vplyv na dosiahnutie 
zámeru, realizovateľnosť (toto kritérium malo dvojnásobnú 
váhu), načasovanie, vplyv na prilákanie investícií a tvorbu 
pracovných miest, možnosť zapojenia súkromného sektora a 
nadväznosť na iné ciele. Kritériá sú určené tak, aby podporovali 
konzistenciu a realizovateľnosť plánu, vrátane jeho zamerania 
na rastové stratégie. 
  
Vyplnený formulár odovzdalo 20 členov KSR, niektoré z nich 
neboli vyplnené kompletne, preto bola pri vyhodnotení použitá 
metóda priemerovania, ktorá umožňuje porovnávanie určených 
priorít. Najvyššia možná takto dosiahnuteľná hodnota bola 3,5 a 
najnižšia 0,66. Výsledná priemerná hodnota priority všetkých 
hodnotených cieľov činí 2,46. K hodnoteniu bolo členom KSR pôvodne 
predložených 27 cieľov. Ďalšou formuláciou akčných plánov došlo  vylúčením a 
zlúčením k redukcii ich počtu. V tabuľke je použitý aktuálny počet 24 cieľov. Na 
celkové hodnotenie však tieto zmeny nemajú zásadný vplyv. 
 
Zhrnutie hlavných poznatkov z analýzy hlasovania: 
 
 Prvý pohľad do tabuľky celkových výsledkov delí jednotlivé projekty do troch 

skupín: nadpriemerné hodnotenie (2,35 a viac / v tabuľke označené 
tmavošedou farbou) obdržalo 16 cieľov, priemerné hodnotenie (2,05–2,35 / 
stredne šedá farba) získalo 5 cieľov a zvyšné 3 ciele boli hodnotené 
podpriemerne (2,05 a menej / svetlo šedá farba). 

 
 Najvyššie hodnotenie (2,78) a prvé miesto v celkovom poradí zhodne dosiahli 

2 ciele - „systém podnikateľských informácií“ a „katalóg a databáza 
priemyselných plôch“. Priemer dosiahnutého hodnotenia cieľov akčného 
plánu „podnikanie“  bol najlepší (2,59), všetky ciele získali nadpriemerné 
hodnotenie.  
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 Ciele v rámci akčného plánu „investície“ boli tiež hodnotené väčšinou 
pozitívne. Najvyššiu podporu v tejto skupine získal „katalóg a databáza 
priemyselných plôch” (2,78); na treťom mieste v celkovom hodnotení sa 
umiestnil „informačný systém o území“ (2,75) a „program na získavanie 
investorov“ (2,69) na štvrtom. Priemernú podporu získali dva akčné plány - 
„cielené rekvalifikácie“ (2,34) a „sprostredkovateľstvo na trhu práce“ (2,21). 
Podpriemerne bol v tejto skupine hodnotený jeden akčný plán – „prax pre 
študentov a učňov v podnikoch“ (1,99).   

 
 V priemere najhoršie boli hodnotené ciele v rámci akčného plánu „doprava“. 

Nadpriemerné hodnotenie dosiahli len dva akčné plány – „územno-plánovacia 
príprava obchvatu“ (2,63) a „lobovanie za obchvat“ (2,40). Ostatné 3 ciele boli 
hodnotené priemerne,  „vnútorný obchvat“ (2,01) a „obmedzenie dopravy na 
Hlavnej ulici“ dokonca podpriemerne, pričom druhý spomenutý bol celkovo 
najhoršie hodnotený cieľ.   

 
Ciele tohto strategického plánu sú veľmi kompaktné a väčšina sa vyznačuje 
vysokou mierou realizovateľnosti. Toto stanovenie priorít v žiadnom prípade 
nenaznačuje, že niektoré ciele nie sú z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta dôležité. 
Kritériá a ich „váha“ boli zvolené tak, aby uprednostňovali ciele, ktoré je možné 
zrealizovať v partnerstve verejného a súkromného sektora, jednoducho a rýchlo 
a aby mali čo možno najväčší dopad na základné atribúty ekonomického rozvoja: 
pracovné miesta a investície.  
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Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Šaľa - PRIORITY * 
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A.1.1. Územno-plánovacia príprava 
obchvatu 

2,95 3,85 2,05 2,60 1,70 2,60 5-8 2,63

A.1.2. "Lobovanie" za obchvat 2,65 2,90 2,35 2,15 2,20 2,15 15 2,40

A.1.3. Odstraňovanie miestnych prekážok 2,45 3,30 2,20 2,00 1,85 2,10 18 2,32

     

A.2.1. Parkoviská v centre 2,05 3,60 2,55 1,60 1,90 1,45 20 2,19

A.2.2. Obmedzenie dopravy na Hlavnej ulici 1,80 3,15 2,60 1,30 1,65 1,30 24 1,97

A.2.3. Vnútorný obchvat 2,10 2,80 2,30 1,50 1,65 1,70 22 2,01

A.2.4. Stála pracovná skupina pre dopravu 2,05 3,25 2,50 1,50 1,65 1,95 21 2,15

    

B.1.1. Katalóg a databáza priemyselných 
plôch 

2,80 4,00 2,75 2,25 2,15 2,75 1-2 2,78

B.1.2. Informačný systém o území 2,40 4,05 2,80 2,25 2,35 2,65 3 2,75

B.1.3. Príprava objektov a plôch 2,80 3,40 2,15 2,55 2,20 2,65 5-8 2,63

B.1.4. Dopravné napojenie priemyselnej 
zóny 

2,70 3,00 1,95 2,50 1,80 2,35 16 2,38

    

B.2.1. Rekonštrukcia ČOV a regionálna 
kanalizácia 

2,85 3,80 2,20 2,40 1,90 2,65 5-8 2,63

B.2.2. Technická infraštruktúra v 
priemyselnej zóne 

2,65 3,20 2,10 2,30 2,20 2,40 13-14 2,48

    

B.3.1. Program na získavanie investorov 2,65 3,95 2,55 2,35 2,20 2,43 4 2,69

B.3.2. Odbor ekonomického rozvoja 2,45 3,95 2,65 2,15 1,85 2,40 10-12 2,53

     

B.4.1. Cielené rekvalifikácie 2,15 3,85 2,20 2,00 2,00 1,83 17 2,34

B.4.2. Sprostredkovateľstvo na trhu práce 1,95 3,30 2,40 1,85 1,95 1,80 19 2,21

B.4.3. Praxe pre študentov a učňov v 
podnikoch 

1,75 2,75 2,15 1,70 2,15 1,43 23 1,99

     

C.1.1. Systém podnikateľských informácií 2,70 3,90 2,60 2,15 2,70 2,65 1-2 2,78

C.1.2. Podnikateľské fórum 2,10 3,60 2,55 1,90 2,70 2,30 10-12 2,53

     

C.2.1. Pravidlá umiestňovania 
podnikateľských aktivít 

2,35 4,20 2,55 2,30 2,35 2,05 5-8 2,63

C.2.2. Podpora vzniku vybraných služieb 2,30 3,70 2,45 2,25 2,10 2,05 13-14 2,48

    

C.3.1. Databáza dotácií a podporných 
nástrojov 

2,45 3,90 2,60 2,10 1,85 2,25 10-12 2,53

C.3.2. Poradenstvo pre podnikateľov 2,60 3,95 2,75 2,05 2,25 2,05 9 2,61
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REALIZÁCIA PLÁNU 
 
Medzi tvorbou strategického plánu a jeho realizáciou je zásadný 
rozdiel. Príprava strategického plánu je kreatívnym procesom, 
ktorý vyžaduje zapojenie čo najširšieho okruhu občanov s 
potrebnými znalosťami a skúsenosťami a s rozdielnymi 
pohľadmi na budúcnosť mesta. Na druhej strane zaistenie 
realizácie plánu je manažérskou úlohou, ktorá vyžaduje 
podrobný dohľad nad aktivitami mnohých jednotlivcov, 
súkromných aj verejných organizácií. Na tieto účely je treba 
vybrať menšiu skupinu dobre organizovaných jednotlivcov, ktorí 
sú odhodlaní realizáciu plánu presadiť a zaistiť.  
 
Touto skupinou by mal byť Realizačný a monitorovací výbor 
(RMV) pre riadenie realizácie strategického plánu. RMV by mal 
mať takú veľkosť, aby bol dostatočne operatívny a mali by v ňom 
byť zastúpené všetky dôležité osoby z verejného aj súkromného 
sektora, ktoré sa podieľajú na tvorbe strategického plánu. 
Obvykle sa doporučuje, aby bol v RMV primátor mesta alebo 
jeho zástupca, predseda KSR, predsedovia pracovných skupín a 
najaktívnejší členovia KSR/pracovných skupín. RMV by mal 
monitorovať realizáciu strategického plánu a zaoberať sa 
stratégiami v ďalších oblastiach života mesta, ktoré neboli v 
rámci tohto plánu riešené ako kritické oblasti.  
 
Proces strategického plánovania vytvoril určité odhodlanie medzi ľuďmi, ktorí boli 
členmi KSR, členmi jej rôznych pracovných tímov, subkomisií a podskupín. Tento 
entuziazmus predstavuje veľmi cenný zdroj a podpornú základňu pre realizáciu 
strategického plánu. Mnohí z účastníkov procesu si chcú byť istí, že čas a úsilie, 
ktoré investovali do tohto projektu, prinesie prostredníctvom realizácie 
strategického plánu pozitívne ekonomické zmeny. 
 
Riadenie realizácie musí mať dve zložky – (a) vedúcu (politickú), ktorá bude 
predstavovať vôľu na uskutočnenie zmien, bude prijímať rozhodnutia a ukladať 
úlohy; (b) výkonnú, ktorá bude tieto úlohy plniť. Komisii pre strategický rozvoj 
navrhujeme nasledujúci postup: 
 
1. KSR (primátor) predloží strategický plán mestskej rade a zastupiteľstvu mesta 

Šale na prejednanie. Prijatie plánu zastupiteľstvom vyrieši otázku splnenia 
cieľov, ktoré sú v kompetencii a v silách mesta a zároveň vyjadrí vôľu Šale 
podieľať sa na plnení úloh, ktoré presahujú pôsobnosť samosprávy.  

 
2. Mestské zastupiteľstvo schváli prevzatie zodpovednosti za riadenie a kontrolu 

plnenia plánu Realizačným a monitorovacím výborom, ktorý bude zaisťovať 
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vyššie uvedenú "politickú" zložku riadenia, bude uskutočňovať pravidelný 
dohľad nad plnením jednotlivých akčných plánov a bude navrhovať opatrenia 
v prípade, ak sa zmenia podmienky a niektoré ciele už nebudú aktuálne alebo 
nebudú môcť byť splnené. 

 
3. Jednotlivé úlohy plánu budú plnené pomocou bežných postupov a procedúr 

mestského úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre 
úspech bude monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočňovaná 
určeným odborom (oddelením) mestského úradu alebo príslušnými 
zodpovednými osobami. RMV by sa mal schádzať pravidelne, spočiatku 
minimálne raz za mesiac, neskôr štvrťročne, aby reagoval na aktuálnu 
situáciu. Mal by podávať cca dvakrát za rok správy o stave realizácie cieľov 
plánu mestskému zastupiteľstvu, aby bolo zaistené, že všetky ciele budú 
splnené včas. Na svojom prvom jednaní by RMV mal prideliť zodpovednosť 
(hlavnú garanciu) za monitorovanie jednotlivých cieľov všetkých štyroch 
akčných plánov svojim jednotlivým členom. 

 
4. Doporučuje sa, aby sa celá širšia Komisia pre strategický rozvoj znovu zišla 

zhruba za rok, t.j. v apríli 2003, prešla doterajší postup realizácie a 
odsúhlasila zmeny v pláne, ktoré budú brať do úvahy zmeny v ekonomickom 
prostredí a nové príležitosti a hrozby. 

 
5. Doporučuje sa, aby bola s plánom zoznámená čo možno najširšia verejnosť 

vrátane vysvetlenia, že sa dosiahol konsenzus predstaviteľov miestneho 
verejného a súkromného sektora. Publikovaním rozhodujúcich častí 
strategického plánu (zámery a ciele) v miestnej tlači a vytvorením internetovej 
prezentácie získa plán podporu a možnosť participácie ďalších občanov, 
inštitúcií a podnikov v meste. 

 
Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Šale je živým dokumentom. 
Realizácia musí byť dôsledne sledovaná a plán musí byť podľa potreby 
priebežne doplňovaný a upravovaný. Zodpovednosťou Realizačného 
a monitorovacieho výboru a všetkých občanov mesta, ktorí sa na pláne 
podieľali, bude zaistiť, že zámery a ciele zostanú dôveryhodné a relevantné 
a tiež zaistiť, že budú zrealizované. 
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POUŽITÉ SKRATKY 
 
MsÚ  mestský úrad (ako zástupca samosprávy aj štátnej správy) 

MsZ mestské zastupiteľstvo 

OŽPUR Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja 

SSC Slovenská správa ciest 

VÚC vyšší územný celok 

KURS Koncepcia územného rozvoja Slovenska 

KÚ  krajský úrad 

CMZ centrálna mestská zóna 

OŽP Oddelenie životného prostredia 

OER Odbor ekonomického rozvoja 

MIS mestský informačný systém 

ISÚ informačný systém o území 

ČOV čistička odpadových vôd 

PPF pôdny fond 

TI technická infraštruktúra 

ÚR územné rozhodnutie 

SP stavebné povolenie 

ÚP územný plán 

ÚPN územný plán 

ÚPD územno-plánovacia dokumentácia 

PZ priemyselná zóna 

NÚP Národný úrad práce 

SOUCH Stredné odborné učilište chemické 

OPČ Oddelenie podnikateľskej činnosti 

RPIC Regionálne poradenské informačné centrum 

SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

VZN všeobecne záväzné nariadenie 

MSP malé a stredné podnikanie 

ZsVaK Západoslovenské vodovody a kanalizácie 

VaK Vodovody a kanalizácie 
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KOMISIA PRE STRATEGICKÝ ROZVOJ 
A PRACOVNÉ SKUPINY 

 

KOMISIA PRE STRATEGICKÝ ROZVOJ 

č. Meno Podnik / Organizácia 
1. Mgr. Július Morávek primátor mesta Šaľa 
2. Ing. František Botka zástupca primátora mesta  
3. Mgr. Jaroslav Barcúch DUSLO a.s.,                                                                    
4. Ing. Viktor Vincze Sigmatech a.s. Šaľa                                                         
5. Ing. Peter Kováčik PMD -Cereal s.r.o. / NIPEK                                              
6. Ing. Juraj Slováčik Metalfin, a.s.                                                                     
7. Ing. Juraj Alexovič Vodomont- Vodohospodárske stavby, a.s. 
8. Mgr. Gabriel Alexovič Vodomont- Vodohospodárske stavby, a.s. 
9. Ing. Arnold Nagy Hydrostav a.s. OZ Šaľa 
10. Ing. Štefan Bartošovič ProCS, s.r.o.                                                                    
11. Ing. Miroslav Wöllner Menert spol. s r.o.                                                            
12. Ing. Miroslav Spál Povodie Váhu - Šaľa 
13. Ladislav Szabó Západoslovenské vodárne a kanalizácie, OZ Šaľa          
14. RNDr. Pavol Kvačkay Phobos Corporation, s.r.o.                                               
15. Ing. Július Miškovič Roľnícke družstvo,                                                           
16. Ľubomír Demeter DEMOX 2 spol.s r.o.     
17. Ing. Radovan Braník SEHATEX s.r.o. 
18. Ing. Stanislav Szabo                       ELDUS a.s. 
19. Ing. arch. Pavol Kollár Invest IN, spol. s r.o.                                                        
20. Ing. Jozef Žbirka SVUM a.s. Šaľa 
21. Ing. Tánczos Ladislav Revymont s.r.o. 
22. Ing. František Csuthy Kranmont s.r.o. 
23. Gabriel Sýkora Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o 
24. Ing. Dušan Sokol Stavebné bytové družstvo Šaľa 
25. Ing. Tibor Baran Mestský bytový podnik, s.r.o. 
26. Mgr. Alžbeta Turčeková NÚP Okresný úrad práce Šaľa 
27. Ing. Ján Hudák Všeobecná úverová banka a.s.  
28. Ing. Pavol Príhoda Ľudová banka a.s.  
29. Dr. Michal Sántai Prvá stavebná sporiteľňa a.s. 
30. MUDr. Mária Jarošová Nemocnica s poliklinikou 
31. Ing. Štefan Szeles Okresný úrad v Šali 
32. Mgr. Vladimír Urban Gymnázium J. Fándlyho  
33. PaedDr. Jozef Búran SOUCH Duslo a.s. Šaľa 
34. PaedDr. Alžbeta Botorčeová SPŠ Šaľa 
35. Ing. Elena Matajsová Mestský úrad Šaľa 
36. Ing. Michal Lužica Slovenská správa ciest 
37. Ing. Libuša Baranová Slovenská  sporiteľňa a.s. Mestská pobočka Galanta 

so sídlom v Šali 
38. Ing. František Molnár WTC AGRI spol. s r.o. 
39. Ernest Baluška člen podnikateľ. komisie MsZ 
40. Ján Kilácskó živnostník 
41. Michal Majer živnostník, Farby-laky 
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SUBKOMISIA PRE VONKAJŠIU ANALÝZU 

Ing. Libuša Baranová / predseda subkomisie 
Ing. Štefan Szeles 
Dr. Michal Sántai 
Ing. František Molnár 
Gabriel Sýkora 
Ing. Július Miškovič
Ing. Dušan Sokol 

 
SUBKOMISIA PRE VNÚTORNÚ ANALÝZU 

RNDr. Pavol Kvačkay / predseda subkomisie 
PaedDr. Jozef Búran
PaedDr. Alžbeta Botorčeová 
Mgr. Alžbeta Turčeková 
MUDr. Mária Jarošová 
Ing. Elena Matajsová 
Ing. Tibor Baran 
Mgr. Jaroslav Barcúch 
Mgr. Vladimír Urban 

 
SUBKOMISIA PRE STRATEGICKÚ VÍZIU 

Ing. Štefan Szeles / predseda subkomisie 
Ing. Michal Lužica 
Ing. Pavol Príhoda 
Ing. Jozef Žbirka 
Ernest Baluška 
Ing. Viktor Vincze 
Ladislav Szabo 
Ing. Peter Kováčik 
Ing. arch. Pavol Kollár 
Ing. Ladislav Tánczos 

 

PRACOVNÁ SKUPINA PRE KRITICKÚ OBLASŤ INVESTÍCIE 

RNDr. Pavol Kvačkay  / podpredseda subkomisie 
Ing. Juraj Alexovič 
Ernest Baluška 
Ing. Tibor Baran 
Ján Kilácskó 
Michal Majer 
Ing. Elena Matajsová 
Ing. Arnold Nagy 
Dr. Michal Sántai 
Ing. Dušan Sokol 
Ladislav Szabo 
Ing. Štefan Szeles 
Ing. Jozef Žbirka 
Prizvaní: 
Ing. František Botka – zástupca primátora 
Ing. arch. Imrich Pleidel – mestský architekt 
JUDr. Eva Gyurovszká – odbor reg. rozvoja ÚSNK 
Jozef Belický – poverený prednosta MsÚ Šaľa 
Ing. Viktor Šafár 
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PRACOVNÁ SKUPINA PRE KRITICKÚ OBLASŤ DOPRAVA 

Ing. arch. Pavol Kollár / predseda subkomisie 
Ing. Pavol Príhoda / podpredseda subkomisie 
Ing. Elena Matajsová 
MUDr. Mária Jarošová 
Ing. Miroslav Spál 
Ladislav Szabo 
Gabriel Sýkora 
Mgr. Vladimír Urban 
Ing. Viktor Vincze 
Prizvaní: 
Ing. František Botka – zástupca primátora 
Ing. arch. Imrich Pleidel – mestský architekt 
Ing. Ján Valo – Odbor dopravy a CH, OÚ v Šali 
kpt. Jozef Belický – Mestská polícia Šaľa zastup. p. Bukovský 
kpt. Ing. Ján Arpáš - Okresný dopravný inšpektorát Šaľa 
Ing. Michal Lužica - Slovenská správa ciest 
Mgr. Július Morávek 
Jozef Belický 

 

PRACOVNÁ SKUPINA PRE KRITICKÚ OBLASŤ PODNIKANIE 

Ing. Ladislav Tánczos - predseda 
Ernest Baluška - podpredseda 
Mgr. Gabriel Alexovič 
Ing. Štefan Bartošovič 
PaedDr. Alžbeta Botorčeová 
PaedDr. Jozef Búran 
Ing. František Csuthy 
Ľubomír Demeter 
Ing. Ján Hudák 
Ján Kilácskó 
Ing. Peter Kováčik 
Michal Majer 
Ing. Július Miškovič 
Ing. František Molnár 
Mgr. Alžbeta Turčeková 
Ing. Miroslav Wöllner 
Prizvaní: 
Ing. František Botka – zástupca primátora 
kpt. Jozef Belický – Mestská polícia Šaľa zast. p. Bukovský 
mjr.Bc.Ivan Rumanovský 
Obvodné oddelenie policajného zboru 
Ing. arch. Imrich Pleidel – mestský architekt

 
 
 

 
 
 
 
 


