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Úvod  
 
Zákon č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje v §10 Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako strednodobý programový dokument, ktorý 
obsahuje najmä analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, 
ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb, úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej 
infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších 
oblastiach ako aj návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. Uvedený zákon 
zároveň definuje v § 17 úlohy obce, ktoré sa týkajú vypracovávania, schvaľovania 
a pravidelného vyhodnocovania plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
a zabezpečovania jeho plnenia. 
Mesto Šaľa má v oblasti hospodárskej už schválený Strategický plán ekonomického rozvoja 
mesta Šaľa. Materiál bol spracovaný v rámci projektu USAID a bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Šali v apríli 2002. 
Pre splnenie zákonných podmienok bolo potrebné vypracovať aj Program sociálneho rozvoja 
mesta Šaľa. Východiskom pre spracovanie tohto dokumentu bola Metodická príručka pre 
spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vydaná v marci 2004 
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekciou regionálnej 
politiky.  
Pre vypracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa bol začiatkom roku 2004 ako prvý 
krok realizovaný anketový prieskum v oblasti spokojnosti občanov so sociálnymi službami 
v našom meste. Dotazovaná vzorka respondentov však nebola reprezentatívna, takže výsledky 
získané touto cestou nemohli byť smerodajné. 
Pre tvorbu Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa bola zriadená Komisia pre spracovanie 
Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa, ktorej členovia sú uvedení nižšie. 
Východiskom pre prácu komisie bol okrem spomenutého Strategického plánu ekonomického 
rozvoja mesta Šaľa aj Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj 
aktualizovaný profil mesta Šaľa.  
Program sociálneho rozvoja mesta je základným strednodobým programovým dokumentom 
pre programové obdobie päť až  sedem rokov. Obsahuje všetky ciele a opatrenia prijaté pre 
dané obdobie a možno ho charakterizovať, ako program cielených opatrení, prípadne 
intervencií, prijatých na stimuláciu sociálneho rozvoja mesta. 
Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory na národnej 
a regionálnej úrovni. Na národnej úrovni ide predovšetkým o národný rozvojový plán (NRP) 
a operačné programy (OP) a na regionálnej úrovni o príslušný program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja. 
Národný rozvojový plán (NRP), jeho operačné programy, Program hosp. a soc. rozvoja 
samosprávneho kraja (PRSK) a Program hosp. a soc. rozvoja obce (PRO) tvoria jednu 
uzavretú a hierarchicky štruktúrovanú sústavu dokumentov. Podmienkou je vzájomné 
prepojenie týchto dokumentov.  
V procese strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja je dôležité, že každé 
strategické rozhodnutie je výsledkom konsenzu partnerov, ktorému predchádza komplexná 
analýza. Preto bola prizvaná tak obsiahla komisia. 
Členovia komisie pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa počas svojej 
pôsobnosti analyzovali východiskovú situáciu, definovali strednodobé ciele, určili primeranú 
stratégiu a vybrali vhodné aktivity na jej realizáciu. Prostredníctvom finančného riadenia 
navrhli finančnú podporu na realizáciu podporených aktivít, pričom následným 
monitorovaním a hodnotením by sa mali zabezpečiť konzistentné informácie o očakávaných 
a reálnych efektoch spôsobených realizáciou týchto aktivít. 
Náplňou činnosti komisie bolo najmä: zhodnotenie aktuálnej stratégie rozvoja mesta, 
vypracovanie  analýzy súčasného stavu – oproti predpokladanému harmonogramu boli 
doplnené oblasti životného prostredia a bezpečnosti mesta, nakoľko tieto neboli obsiahnuté 
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v žiadnom strategickom pláne, vypracovanie  SWOT analýzy, určenie kľúčových disparít 
a hlavných faktorov rozvoja, vymedzenie úloh, opatrení a aktivít, definovanie merateľných 
ukazovateľov realizácie aktivít, plán finančného zabezpečenia úloh, aktivít, stanovenie úloh 
a opatrení pre podporu zo zdrojov EÚ, spracovanie akčných plánov - projektových listov, 
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, kompletizácia Programu sociálneho rozvoja 
mesta Šaľa. Schvaľovanie a publikovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa nasleduje 
po prerokovaní Návrhu Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa v jednotlivých komisiách pri 
mestskom zastupiteľstve. 
 
Členovia Komisie pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa: 

- Ing. František Botka – zástupca primátora mesta Šaľa 
- JUDr. Eva Gyurovszká, vedúca Odboru regionálneho rozvoja a cezhraničnej 

spolupráce, ÚNSK 
- MUDr. Mária Jarošová, riaditeľka NsP Šaľa 
- RSDr. Peter Gomboš, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Úsek soc. vecí a rodiny 
- Ing. Alžbeta Turčeková, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Úsek zamestnanosti 
- Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa  
- PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci referátu školstva 
- Gabriela Fülöpová, vedúca Odd. kultúry, soc.vecí a školstva,  MsÚ 
- MUDr. Ladislav Szarka, poslanec msZ, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre 

bytové otázky pri MsZ,  
- MUDr. Svetozár Hikkel, poslanec MsZ, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre 

bytové otázky pri MsZ 
- Mgr. Marián Šperka, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ 

 
Komisia pracovala za odborného poradenstva náčelníka Mestskej polície Šaľa Petra 
Krokavca, vedúcej referátu životného prostredia OŽPaSÚ Ing. Edity Haládikovej, vedúcej 
MsKS  Ing. Slavomíry Tóthovej. 
Metodické usmernenie, organizačné zabezpečenie a spracovávanie výstupov zabezpečovalo 
Oddelenie strategického plánovania a rozvoja mesta, MsÚ (OSPaRM). 
 
Mesto Šaľa ďakuje touto cestou všetkým členom Komisie pre spracovanie Programu 
sociálneho rozvoja mesta Šaľa za nezištnú aktívnu prácu a osobný prínos pri tvorbe tohto 
strategického dokumentu.  
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I. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU V MESTE ŠAĽA 

 
1. Základná charakteristika mesta      

Historický prehľad 
Šaľa bola poľnohospodárskym mestečkom až do polovice 20. storočia. Od 2. pol. 19. st. bola  
Šaľa administratívnym centrom slúžnovského úradu Nitrianskej župy, no jej hospodársky 
význam sa nemenil.  
Vláda Československej republiky sa rozhodla vybudovať na Slovensku nový závod na výrobu 
dusíkatých hnojív. V Šali vyrástol najväčší chemický kombinát na Slovensku. Závod začal 
vyrábať svoj prvý výrobok kyselinu dusičnú už v októbri 1962. Z agrárneho mestečka sa stalo 
priemyselné mesto.  
Vybudovanie podniku malo za následok nebývalý a rýchly rast počtu obyvateľstva. V roku 
1961 malo mesto len 7711 obyvateľov,  v roku 1970 to bolo už 12922 a v roku 1980 až 
19167, napokon v roku 1991 už 24 745. Ku koncu roka 2000 žilo v meste 25 201 Šaľanov. 
Postupovala bytová výstavba, nové ulice, cesty, plynofikácia, vodovod, kanalizácia, výstavba 
nemocnice, škôl a kultúrnych zariadení, obchodná sieť, služby, športový areál, kúpalisko, 
hotel a ďalšie podniky výrobného aj nevýrobného charakteru. 
Dňa 1. januára 1966 sa závod – Dusikáreň Šaľa oddelil od Chemických závodov Juraja 
Dimitrova a vytvoril samostatný podnik Duslo, národný podnik Šaľa. Výstavba podniku 
zaznamenávala ohromný rozvoj. Základným výrobným programom podniku ostala výroba 
priemyselných hnojív, amoniaku, acetylénu, kyseliny dusičnej a výrobkov acetátovej a 
chlórovej chémii.  
V roku 1960 bola k Šali pripojená aj Veča, ležiaca na 2. strane Váhu neďaleko druhej strany 
šalianskeho brodu.  
Zamestnanosť žien v Šali úspešne riešil nový textilný závod Trikota, ktorý bol daný do 
prevádzky v roku 1975. 
Pre ochranu životného prostredia má osobitný význam budovanie čistiarne odpadových vôd a 
spaľovne v roku 1983.  
Výstavba Dusla vo veľkej miere prispela k modernizácii poľnohospodárstva, k zmene 
ekonomickej štruktúry a zamestnanosti mesta. Podmienila nebývalý rast mesta na všetkých 
úsekoch. Výstavba a rozvoj n.p. Duslo zmenili tvár Šale na nepoznanie. Zo zaostalého mesta 
sa stal poľnohospodársko–priemyselný okres.  
Pri reorganizácii Správy vodných tokov a meliorácií vznikol ďalší významný podnik – 
Povodie Váhu, ktorý pokračoval v tradíciách bývalého Vodného družstva.  
Ďalším významným podnikom, ktorý prispel k rozvoju mesta bol Hydrostav, ktorý vybudoval 
v meste ďalšie významné stavby.  
Od roku 1996 bola Šaľa opätovne sídlom jedného zo 7 okresov Nitrianskeho kraja. 
V súčasnosti tu sídli Obvodný úrad  v Šali ako aj obvodné úrady špecializovanej štátnej 
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, životného prostredia a 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 
  
Sídelná štruktúra 

Mesto Šaľa plní funkciu administratívno-správneho, hospodárskeho a kultúrneho centra 
okresu Šaľa. Okres Šaľa s rozlohou 355 km2 sa nachádza v južnej časti západného Slovenska 
v centrálnej časti Podunajskej nížiny.  

V roku 1996 na základe územnosprávneho členenia bol okres vytvorený z  trinástich 
základných územných jednotiek bývalých okresov Galanta a Nitra. Z pôvodného okresu 
Galanta ho tvorí deväť obcí: mesto Šaľa  a obce Vlčany, Selice, Neded, Trnovec n/V, 
Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Kráľová n/V, Dlhá n/V. Z okresu Nitra sa pričlenili obce: 
Močenok, Horná Kráľová a Hájske. Okres ŠAĽA podľa územného a správneho usporiadania 



Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa                                                                                        

 6

patrí do územného celku Nitrianskeho kraja a je ohraničený okresmi  Nitra, Galanta, Nové 
Zámky a Komárno.  
Mesto Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4.497 ha, z čoho 10,2% tvorí 
zastavaná plocha a nádvoria a 72,4 % veľmi kvalitná orná pôda.  
Na ľavom brehu rieky Váh, na nízkom poriečnom vale leží mestská časť Veča, ktorá sa so 
Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a Kilič.  

 

Poloha 

Poloha a nížinný charakter územia sa podpisujú pod 
skutočnosť, že patrí medzi najteplejšie a zároveň 
najsuchšie oblasti Slovenska. Mesto Šaľa nemá 
významnejšie zásoby nerastných surovín. Aktívna 
je len ťažba štrkov a pieskov  z koryta rieky Váh na 
okolí.  

Územie celého okresu Šaľa patrí hydrologicky do 
povodia Váhu. Mesto Šaľa leží v geotermálnej 
oblasti. Okres disponuje okrem bohatých zdrojov 
geotermálnych vôd aj zdrojmi podpovrchových 
vôd. Vŕtanie teplých prameňov má v Podunajskej 
nížine dlhoročnú tradíciu siahajúcu do 80. rokov 19. 
storočia. Známe vrty sú v Šali, Diakovciach, 
Tešedíkove a Vlčanoch, ktoré sú využívané hlavne 
na rekreačné účely. 

Mesto Šaľa je známe svojím veľkým počtom 
artézskych studní, ktorých vodu využívajú 
obyvatelia vo veľkej miere hlavne v letných 
mesiacoch. 

Na území okresu prevažujú piesčité, hlinité a 
ílovito-hlinité pôdy nivného a lužného typu na 
piesčitých a štrkovitých sedimentoch a sú 
ovplyvňované vysokou hladinou podpovrchovej 
vody. Sú dobre vyvinuté s vysokým obsahom 
humusu. 

Pôvodný lesný kryt sa na nížine postupne menil na ornú pôdu. Lesnatosť územia okresu so 
4,1% a mesta s 3,5%-ným podielom je z celoslovenského hľadiska kriticky podpriemerná. 
Zdravotný stav porastov a ich druhová pestrosť je pomerne nízka. 

 
Blízke vodné toky 
• V Á H  - Cez mesto Šaľa preteká rieka Váh. Preteká vlastne po celej dĺžke okresu Šaľa. Je 

splavný po celom úseku. Na Váhu sa nachádza vodohospodárske dielo Kráľová, ktoré pri 
rozrušení VHD môže ohrozovať územný obvod okresu Šaľa. 

• D U D V Á H  - je tok miestneho významu. Táto rieka je využívaná  na zavlažovanie v 
poľnohospodárstve. Pri zvýšení hladiny vytvára možnosť lokálneho ohrozenia.  
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2. Demografia - Vývoj počtu obyvateľov a iné charakteristiky 

- sociálna štruktúra 
 

 Demografický vývoj 
 

Rok 2000 2001 2002 2003  do 
8/2004 

Celkový počet obyvateľov 
v meste Šaľa 

25 201 24 898 24 904 24 884 24 933 

%-na zmena oproti predch.. roku  -  -1,202% 0,024% -0,080% 0,197% 
    Zdroj- evidencia obyvateľov MsÚ 

 
Rok 2000 2001 2002 2003 do 8/2004 

Počet narodených detí v meste 
Šaľa 

193 215 188 223 149 

%-na zmena oproti predch.. roku  -  11,4% -12,6% 18,6% - 
    Zdroj- evidencia obyvateľov MsÚ 

 
Rok 2000 2001 2002 2003 do 8/2004 

Počet zomrelých obyvateľov 
v meste Šaľa 

168 172 157 152 112 

%-na zmena oproti predch. roku  -  2,4% -8,7% -3,2% - 
    Zdroj- evidencia obyvateľov MsÚ 
 

Podľa údajov evidencie obyvateľstva MsÚ v Šali je zrejmý pokračujúci pokles počtu 
obyvateľov. Ročne je to približne o jednu až dve desatiny percenta. 
Isté rozdiely sú tu oproti štatistickým údajom poskytnutým KS ŠÚ v Nitre. Nasledovné 
tabuľky dokumentujú stav a pohyb obyvateľstva mesta ako aj okresu Šaľa za roky 2001 
a 2002, nakoľko mestská štatistika za rok 2003 ešte nie je komplexne spracovaná. 
 
Prírastkové tendencie 
 
V meste Šaľa podľa výsledkov sčítania ľudí žilo k 26.5.2001  -  24 873  obyvateľov. 
Z grafického porovnania vývoja počtu obyvateľov v SR a v meste Šaľa vyplýva výrazný 
rozdiel v dynamike rastu hlavne v období rokov 1961-1970, teda po výstavbe Duslo a.s. 
 
Dlhodobý vývoj obyvateľstva mesta 

 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 
SR 2481811 2477521 2595180 2782925 2916867 2993859 3324110
Reťazový index rastu x 99,8 104,7 107,2 104,8 102,6 111,0
 Mesto Šaľa 4039 4178 4326 4750 4890 5241 5858
Reťazový index rastu x 103,4 103,5 109,8 102,9 107,2 111,8

 1950 1961 1970 1980 1991 26.5.2001 
SR 3442317 4174046 4537290 4991168 5274335 5379455 
Reťazový index rastu 103,6 121,3 108,7 110,0 105,7 102,0 
Mesto Šaľa 5811 7701 12922 19167 24776 24873 
Reťazový index rastu 99,2 132,5 167,8 148,3 129,3 100,4 

 

Zdroj: KS ŠÚ v Nitre 
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V období rokov 1961-1991 bol v meste Šaľa zaznamenaný dlhodobo pozitívny dynamický 
vývoj. Pričom priemerný ročný prírastok dosiahol 569 obyvateľov. V etape 1961-1970 to bol 
priemerný ročný prírastok 580 obyvateľov, v období rokov 1970-1980 to bolo 624 a v období 
rokov 1980-1991 priemerný ročný prírastok 510 obyvateľov. V poslednom desaťročí 1991-
2001 to však bol priemerný ročný prírastok len 9,7 obyvateľov. 
 

 
Najväčší nárast populácie mesta /67.8 %-ný/ bol zaznamenaný v období rokov 1961-1970, 
pričom celoslovensky to bol prírastok len na úrovni 8,7%, čo vyplýva z reťazového indexu. 

 
 

Stav obyvateľstva k 31. 12.                                                              

Obyvateľstvo                    Produktívni           

P.č. Názov územia 

spolu      muži       ženy       

Predproduktívni 
(0 - 14) spolu    

(15 - 59) 
muži       

(15 - 54) 
ženy       

Poproduktívni 
(55ž+, 60m+) 

spolu          

    1 2 3 4 5 6 7 
 Okres Šaľa      2001              53 937 26 305 27 632 9 513 18 032 16 433 9 959 
   Šaľa   - mesto                      24 500 11 940 12 560 4 528 8 569 8 213 3 190 

         
 Okres Šaľa      2002              53 966 26 309 27 657 9 204 18 197 16 483 10 082 
   Šaľa   - mesto                      24 538 11 949 12 589 4 346 8 649 8 197 3 346 
 
V zložení obyvateľov podľa pohlavia jednoznačne prevláda zastúpenie žien, ktoré v roku 
2002 tvorili 51,3% obyvateľstva mesta Šaľa.  

 
Prirodzený pohyb obyvateľstva                                                              

Zomretí                                        
Živonarodení                

Prírodzený prírastok (+), 
úbytok (-) na 1000 

obyvateľov           
spolu                      v tom                P.č. Názov územia 

spolu     muži     ženy     
spolu     muži     ženy     do 1 r.    do 28 dní    

spolu   muži   ženy     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Okres Šaľa   2001  427 228 199 565 282 283 1 1 -2,56 -1,00 -1,56 
   Šaľa    - mesto       194 101 93 174 92 82 1 1 0,81 0,37 0,45 

             
 Okres Šaľa   2002  439 221 218 575 294 281 1 1 -2,52 -1,35 -1,17 
   Šaľa      - mesto     200 98 102 162 78 84 1 1 1,55 0,82 0,73 
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Mechanický pohyb obyvateľstva                                                              

Sťahovaním                                 Saldo migrácie                               

prisťahovaní            vysťahovaní            spolu                 z toho zahraničnej       P.č. Názov územia 

spolu   muži    ženy    spolu   muži    ženy    spolu   muži    ženy    spolu   muži    ženy    

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Okres Šaľa            2001     512 221 291 415 192 223 97 29 68 22 11 11 
   Šaľa   - mesto                   378 169 209 483 227 256 -105 -58 -47 9 6 3 

              
 Okres Šaľa            2002     592 272 320 427 195 232 165 77 88 22 13 9 
   Šaľa   - mesto                   486 224 262 486 235 251 0 -11 11 16 10 6 

 
Celkový prírastok obyvateľstva                                                        

Prírastky (+), úbytky (-) obyvateľstva     

P.č. Názov územia 

spolu       muži        ženy        

Celkový 
prírastok 

(+), úbytok 
(-) na 1000 
obyvateľov   

    1 2 3 4 
 Okres Šaľa      - 2001           -41 -25 -16 -0,76 
   Šaľa                                     -85 -49 -36 -3,46 

      
 Okres Šaľa       - 2002          29 4 25 0,54 
   Šaľa                                     38 9 29 1,55 
 
 
Základné demografické údaje                                                            

Rozvody                Potraty                 

P.č. Názov územia Sobáše     

spolu       na 100 
sobášov     spolu       

z toho 
umelé 
preruš. 
tehot.       

Počet 
mrtvo 

narodených 
spolu       

    1 2 3 4 5 6 
 Okres Šaľa                            239 113 47,28 284 243 1 
1   Šaľa  - rok 2001                   118 73 61,86 150 127 0 
 Okres Šaľa                            244 126 51,64 253 208 1 

 Šaľa - rok 2002 110 82 74,55 123 99 1 
Zdroj: KS ŠÚ v Nitre  
 
Z vekovej štruktúry obyvateľstva mesta vyplýva permanentný pokles podielu obyvateľov 
v predproduktívnom veku, rast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku a tým aj rast 
priemerného veku obyvateľstva, ktorý v roku 2002 dosiahol úroveň 34,73 rokov. Index 
starnutia vyjadrujúci podiel úhrnu obyvateľstva v dôchodkovom veku voči úhrnu detí v 
predškolskom a školopovinnom veku je za mesto Šaľa v roku 2002 na úrovni 76,99  a od roku 
1996, kedy dosahoval hodnotu len 45,37; neustále rastie. V roku 2000 v SR dosahoval index 
starnutia až 94,2 a v Nitrianskom kraji dokonca hodnotu 113,58, čo znamená, že podiel 
obyvateľov v predproduktívnom veku (17,54%) bol dokonca menší ako podiel obyvateľov 
v dôchodkovom veku (19,92%). 
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Pri zohľadnení vekových kategórií  - do 15 rokov prevláda zastúpenie mužského pohlavia, 
v poproduktívnych vekových kategóriách naopak prevláda počet žien.   
 
Vekové charakteristiky 

Vekové zloženie obyv. mesta Šaľa 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

85+ 110 108 119 118 116 102 88
              
0 - 17 7271 7009 6683 6407 6068 5749 5543
18+ 18031 18238 18438 18604 18836 18751 18995
0 - 2 829 817 799 758 674 18,48 596
3 - 5 1085 976 888 830 804 68,5 729
6 - 14 3967 3798 3611 3464 3289 13,02 3021
Kategória veku - 
počet             
0 - 14 5881 5591 5298 5052 4767 4528 4346
15 - 59M/54Ž 16753 16930 16976 16986 17050 16782 16846
60+ M/55+ Ž 2668 2726 2847 2973 3087 3190 3346
Štruktúra v %             
0 - 14 23,24 22,15 21,09 20,2 19,14 18,48 17,71
15 - 59M/54Ž 66,21 67,06 67,58 67,91 68,46 68,5 68,65
60+ M/55+ Ž 10,54 10,8 11,33 11,89 12,4 13,02 13,64
Priemerný vek 31,79 32,24 32,75 33,28 33,81 34,26 34,73
Index starnutia 45,37 48,76 53,74 58,85 64,76 70,45 76,99
 Zdroj: KS ŠÚ v Nitre 
                                                                   
 
        Vekové zloženie obyvateľstva  -mesto Šaľa - rok 2001  

                  Obec: Šaľa   

Vek Pohlavie     Vek,  Pohlavie     Vek, Pohlavie     

  muži ženy spolu vek.  muži ženy spolu vek. skupina, muži ženy spolu 

        skup.       ukazovateľ       

  11940 12560 24500         Spolu 11940 12560 24500 

0 98 93 191 50 181 201 382 0 98 93 191 

1 87 100 187 51 175 211 386 1 - 4 468 445 913 

2 110 111 221 52 159 173 332 5 - 9 762 732 1494 

3 117 130 247 53 153 153 306 10 - 14 998 932 1930 

4 154 104 258 54 127 176 303 15 - 19 1094 1034 2128 

5 143 119 262 55 155 161 316 20 - 24 1077 1082 2159 

6 139 133 272 56 109 133 242 25 - 29 1159 1123 2282 

7 150 145 295 57 101 134 235 30 - 34 945 1038 1983 

8 162 159 321 58 106 135 241 35 - 39 1017 1038 2055 

9 168 176 344 59 99 102 201 40 - 44 984 1001 1985 

10 205 183 388 60 112 116 228 45 - 49 928 983 1911 

11 176 194 370 61 97 119 216 50 - 54 795 914 1709 

12 178 195 373 62 98 89 187 55 - 59 570 665 1235 

13 225 182 407 63 87 82 169 60 - 64 453 475 928 
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14 214 178 392 64 59 69 128 65 - 69 245 347 592 

15 200 190 390 65 56 64 120 70 - 74 165 268 433 

16 207 217 424 66 58 75 133 75 - 79 112 216 328 

17 214 193 407 67 41 87 128 80 - 84 39 103 142 

18 213 219 432 68 41 67 108 85 - 89 22 53 75 

19 260 215 475 69 49 54 103 90 - 94 6 16 22 

20 211 201 412 70 47 58 105 95 - 99 2 2 4 

21 221 234 455 71 38 58 96 100+ 1 0 1 

22 207 224 431 72 25 57 82         

23 241 210 451 73 25 45 70 85+ 31 71 102 

24 197 213 410 74 30 50 80         

25 217 226 443 75 27 57 84 0 - 17 2947 2802 5749 

26 254 218 472 76 19 45 64 18+ 8993 9758 18751 

27 255 241 496 77 22 34 56         

28 211 216 427 78 27 45 72 0 - 2 295 304 599 

29 222 222 444 79 17 35 52 3 - 5 414 353 767 

30 189 220 409 80 10 32 42 6 - 14 1617 1545 3162 

31 171 202 373 81 13 23 36         

32 199 215 414 82 13 22 35 0 - 14 2326 2202 4528 

33 206 199 405 83 3 12 15 15 - 59M/54Ž 8569 8213 16782 

34 180 202 382 84 0 14 14 60+ M/55+ Ž 1045 2145 3190 

35 195 207 402 85 1 7 8         

36 217 192 409 86 6 11 17 15 - 49 Ž   7299   

37 195 243 438 87 4 14 18         

38 216 200 416 88 6 12 18 Štruktúra v %       

39 194 196 390 89 5 9 14 0 - 14 19,48 17,53 18,48 

40 211 176 387 90 1 4 5 15 - 59M/54Ž 71,77 65,39 68,5 

41 181 203 384 91 3 7 10 60+ M/55+ Ž 8,75 17,08 13,02 

42 197 214 411 92 0 3 3         

43 176 194 370 93 2 1 3 Priemerný vek 33,13 35,33 34,26 

44 219 214 433 94 0 1 1 Index starnutia 44,93 97,41 70,45 

45 177 196 373 95 0 1 1         

46 187 200 387 96 1 0 1         

47 193 163 356 97 0 1 1         

48 177 193 370 98 0 0 0         

49 194 231 425 99 1 0 1         

        100 1 0 1         

 
 

Vekové zloženie obyvateľov - mesto Šaľa - rok 2002 
Vek Pohlavie     Vek Pohlavie     Veková Pohlavie     

  muži ženy spolu   muži ženy spolu skupina muži ženy spolu 

  11949 12589 24538         Spolu 11949 12589 24538 

0 98 105 203 50 196 232 428 0 98 105 203 

1 107 97 204 51 175 202 377 1 - 4 421 439 860 

2 84 105 189 52 176 212 388 5 - 9 742 661 1403 
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3 110 109 219 53 158 176 334 10 - 14 945 935 1880 

4 120 128 248 54 150 151 301 15 - 19 1039 978 2017 

5 155 107 262 55 126 174 300 20 - 24 1147 1090 2237 

6 142 118 260 56 153 161 314 25 - 29 1149 1136 2285 

7 137 134 271 57 108 135 243 30 - 34 991 1056 2047 

8 148 144 292 58 100 136 236 35 - 39 988 1036 2024 

9 160 158 318 59 103 132 235 40 - 44 942 973 1915 

10 171 172 343 60 96 102 198 45 - 49 948 955 1903 

11 201 186 387 61 112 113 225 50 - 54 855 973 1828 

12 174 198 372 62 96 117 213 55 - 59 590 738 1328 

13 173 198 371 63 94 87 181 60 - 64 484 499 983 

14 226 181 407 64 86 80 166 65 - 69 243 355 598 

15 214 174 388 65 58 67 125 70 - 74 178 263 441 

16 199 188 387 66 56 62 118 75 - 79 118 222 340 

17 206 216 422 67 55 75 130 80 - 84 48 110 158 

18 212 187 399 68 38 84 122 85 - 89 14 42 56 

19 208 213 421 69 36 67 103 90 - 94 7 20 27 

20 265 210 475 70 43 54 97 95 - 99 0 3 3 

21 213 202 415 71 46 57 103 100+ 2 0 2 

22 223 235 458 72 38 56 94         

23 210 227 437 73 26 54 80 85+ 23 65 88 

24 236 216 452 74 25 42 67         

25 200 207 407 75 30 49 79 0 - 17 2825 2718 5543 

26 216 236 452 76 23 54 77 18+ 9124 9871 18995 

27 258 224 482 77 19 43 62         

28 261 252 513 78 20 33 53 0 - 2 289 307 596 

29 214 217 431 79 26 43 69 3 - 5 385 344 729 

30 222 219 441 80 14 30 44 6 - 14 1532 1489 3021 

31 189 223 412 81 7 28 35         

32 171 199 370 82 12 20 32 0 - 14 2206 2140 4346 

33 202 215 417 83 13 20 33 15 - 59M/54Ž 8649 8197 16846 

34 207 200 407 84 2 12 14 60+ M/55+ Ž 1094 2252 3346 

35 180 200 380 85 0 12 12         

36 192 204 396 86 0 6 6 15 - 49 Ž   7224   

37 211 194 405 87 6 9 15         

38 194 239 433 88 2 7 9 Štruktúra v %       

39 211 199 410 89 6 8 14 0 - 14 18,46 17 17,71 

40 195 195 390 90 4 7 11 15 - 59M/54Ž 72,38 65,11 68,65 

41 208 177 385 91 1 4 5 60+ M/55+ Ž 9,16 17,89 13,64 

42 176 204 380 92 2 6 8         

43 194 207 401 93 0 2 2 Priemerný vek 33,63 35,78 34,73 

44 169 190 359 94 0 1 1 Index starnutia 49,59 105,23 76,99 

45 219 215 434 95 0 1 1         

46 177 193 370 96 0 2 2         

47 185 196 381 97 0 0 0         

48 191 160 351 98 0 0 0         

49 176 191 367 99 0 0 0         

        100 2 0 2         
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Výsledky sčítania obyvateľov 26.5.2001 – OBYVATEĽSTVO 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku 
(v %) 

SR, kraj, okres spolu predproduktívnom produktívnom poproduktívnom 

SR 5 379 455 18,9 62,3 18
Nitriansky kraj 713 422 17,3 62,4 19,8
Šaľa 54 000 17,9 63,3 18,3

MESTO ŠAĽA – SODB 2001 

TRVALE BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO 
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu :                                  24 564 
v tom :    muži :                                                              11 961 
              ženy :                                                                12 603 
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v percentách :   51, 3 
Ekonomicky aktívne osoby spolu :  ( + )                                13 766 
v tom :   muži :                                                                          7 138 
              ženy :                                                               6 628 
( + ) : bez pracujúcich dôchodcov 
Podiel ekonomicky aktívnych z trvale  bývajúceho obyvateľstva v % :      56, 0 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 
predproduktívny vek ( 0 – 14 )  :                             4 625 
produktívny vek muži ( 15 – 59 ) :                          8 464 
produktívny vek ženy ( 15 – 54 ) :                           8 141 
poproduktívny vek muži ( 60 a viac ) :                    1 029 
poproduktívny vek ženy ( 55 a viac ) :                     2 099 
nezistený vek :                                                                206 
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku v % :   
predproduktívnom  :                                                   18, 8 
produktívnom  :                                                          67, 6 
poproduktívnom :                                                       12, 7 
 
Národnostné zloženie                                                                                                        

Trvalo 
bývajúce 
obyvateľ

stvo v tom národnosť 

SR, kraj, okres spolu sl
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SR 5 379 455 4 614 854 520 528 89 920 44 620 2 348 24 201 10 814 5 405 2 602 890
%  85,8 9,7 1,7 0,8 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0
Nitriansky kraj 713 422 499 761 196 609 4 741 4 526 186 85 275 200 295 42
%  70,1 27,6 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Šaľa 54 000 33 435 19 283 539 280 14 12 27 8 18 2
%  61,9 35,7 1,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA MESTA ŠAĽA 
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu :           24  564 
v tom : národnosť                                    absolútne                            v % 
slovenská                                                 19 583                               79, 7  
maďarská                                                   4 392                               17, 9 
rómska                                                         99                                 0, 4 
česká                                                             170                                 0, 7 
rusínska                                                     6                                  0, 0 
ukrajinská                                                21                                 0, 1 
iná                                                           77                                  0, 3 
nezistená                                                216                                 0, 9 
 
Zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania          
                                                        

Podiel trvale bývajúceho obyvateľstva podľa náboženského vyznania / cirkvi (v 
%) 
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SR 68,9 6,9 4,1 2 0,9 0,4 0,1 0,1 3,5 13
Nitriansky 
kraj 77,2 3,4 0,2 4,7 0,1 0,3 0,2 0,1 3 11
Šaľa 71,4 4 0,2 6,4 0,1 0,3 0,3 0 2,3 15,1
                                                                                                           

NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE OBYVATEĽSTVA MESTA ŠAĽA 
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu :           24 564 
v tom : vyznanie                                       absolútne                               v % 
Rímsko – katolícka cirkev :                        16 368                                   66, 6 
Evanjelická cirkev  augs. vyznania :           919                                     3, 7 
Grécko – katolícka cirkev :                        60                                      0, 2 
Reformovaná kresťan. cirkev :                 402                                      1, 6 
Pravoslávna cirkev :                                  34                                      0, 1 
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia:      63                                      0, 3 
Evanjelická cirkev metodistická :               64                                      0, 3 
Bratská jednota baptistov :                         6                                       0, 0 
iné a nezistené :                                           846                                       3, 4 
bez vyznania :                                          5 802                                 23, 6 
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Prehľad pohybu obyvateľstva za rok 2003 (absolútne údaje)         

  Stredný Uzavreté Rozvedené Narodení   Potraty   Počet Zomrelí     Prirodzený Sťahovanie     Celkový Stav 

Územie stav 
oby- manžel. manžel. živo spolu spolu z toho ukonč. úhrn 

z nich 
do 1 
roka 

  prírastok prisťa- vysťa- prírastok prírastok ku koncu 

  vateľstva (sobáše) (rozvody)       UPT tehoten.   spolu 
do 
28 
dní 

(-úbytok) hovalí hovalí (-
úbytok) (-úbytok) obdobia 

A 1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Okres spolu 53956 252 163 511 512 271 222 783 550 3 2 -39 582 521 61 22 53988 
Diakovce                     2187 11 8 24 24 15 13 39 25 0 0 -1 52 31 21 20 2203 
Dlhá nad Váhom         919 1 3 5 5 3 2 8 18 1 0 -13 18 15 3 -10 918 
Hájske                         1368 10 3 18 18 6 3 24 10 1 1 8 39 17 22 30 1379 
Horná Kráľová            1883 13 2 18 18 5 2 23 26 1 1 -8 22 40 -18 -26 1870 
Kráľová nad Váhom    1544 8 1 7 7 6 5 13 25 0 0 -18 51 11 40 22 1563 
Močenok                     4327 22 7 45 45 9 7 54 52 0 0 -7 69 113 -44 -51 4307 
Neded                         3107 11 6 36 37 13 11 50 39 0 0 -3 73 42 31 28 3120 
Selice                          2837 8 6 41 41 23 19 64 25 0 0 16 45 31 14 30 2862 
Tešedíkovo                 3641 13 8 28 28 11 10 39 54 0 0 -26 42 26 16 -10 3636 
Trnovec nad Váhom   2585 13 11 19 19 16 12 35 35 0 0 -16 89 57 32 16 2586 
Vlčany                         3448 12 8 27 27 16 14 43 44 0 0 -17 58 56 2 -15 3433 
Žihárec                        1586 11 2 13 13 5 5 18 32 0 0 -19 45 14 31 12 1597 
Šaľa   - mesto 2003   24524 119 98 230 230 143 119 373 165 0 0 65 433 522 -89 -24 24514 
Šaľa – mesto 2002  200 162 38 486 486 0 38 24538 

Zdroj: KS ŠÚ v Nitre, Mestská a obecná štatistika
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Migrácia 
 
• z mesta Šaľa sa obyvateľstvo sťahuje na vidiek, z príčiny návratu do rodných obcí i 

riešenia vlastnej sociálnej situácie, 
• Kráľová n/V – spádová obec k mestu Šaľa 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muži                                            ženy                 
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3. Osídlenie a bývanie 
 

DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND  - SODB 2001 
Domy spolu :   ( * ) :                          2 075 
Trvale obývané domy  spolu :            1 903 
z toho : rodinné domy :                      1 431 
Neobývané domy :                               162 
Byty spolu :                                        8 668 
Trvale obývané byty spolu :               8 170 
z toho :  v rodinných domoch :          1 459 
Neobývané byty :                                 463 
( * ) : vrátane ubytovacích zariadení bez bytu 
_________________________________________________________________________ 
Krajská správa Štatistického úradu SR v Nitre, Rázusova 9 , Nitra 
                                                                                                                                              

BYTOVÁ VÝSTAVBA – 
MESTO ŠALA 1991* 1996 1997 1998 1999 2000 

Bytový fond k 31.12. 8244 8448 8495 8516 8546 8575 
Prírastok bytov v danom 
roku 4 4 47 21 30 29 
 z toho individuálnou 
výstavbou 4 4 7 21 30 29 
Zdroj: - podľa SĽDB 1991, Mestská štatistika KS ŠÚ v Nitre 
 
Jedným zo základných predpokladov na riešenie celkovej nepriaznivej situácie v meste,  ako 
sú nízka ekonomická aktivita obyvateľov a nepriaznivý demografický vývoj s priamym 
dopadom na jeho vekovú štruktúru je vytváranie podmienok na bývanie.  
Vzhľadom na prudké zníženie bytovej výstavby po roku 1990 vzrastá dopyt po bytoch. Vo 
väzbe na zmenené sociálne skupiny obyvateľov sú kladené nároky na výstavbu bytov vo 
vyhovujúcej štruktúre veľkostných kategórií bytov. 
Nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vyvoláva potrebu malometrážnych bytov 
v domoch s opatrovateľskou službou a penziónoch. 
Je potrebné pritom zohľadniť: 

• Zastavenie hromadnej bytovej výstavby na sídliskách 
• Zvyšovanie záujmu o bývanie v bytoch rodinnej zástavby 
• Potrebu bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov a malometrážnych bytov  

a penzionového typu  pre starších občanov 
• Potrebu prestavby bytov na vidieku pre účely generačných bytov, resp. vidiecky 

turizmus 
• Predpokladaný záujem o bývanie  v prímestských sídlach 
• Rešpektovanie kultúrnych a historických hodnôt sídiel    

 
Voľné obytné plochy 
V súčasnosti Komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky, MsZ v Šali neeviduje žiadne 
voľné obytné plochy, nakoľko sú okamžite prideľované čakateľmi z poradovníka. 
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V meste Šaľa bolo v rámci KBV postavených cca 6991 bytových jednotiek. Tento počet 
zahŕňa obecné – komunálne byty, byty Stavebného bytového družstva a byty postavené 
podnikmi a to Duslom a.s. Šaľa, Trikotou Šaľa a pod. 
Uvedená výstavba bola ukončená v r.1988 a od tej doby bola výstavba pozastavená. Bytová 
situácia v rámci mesta sa riešila obsadzovaním voľných bytov a výmenami. Mesto vyčlenilo 
v mestských častiach dva domy s bytmi osobitného určenia, pre potreby obyvateľov mesta 
odkázaných na opatrovateľskú službu. Pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi bez možnosti 
bývania (bezdomovci) sa vyčlenil jeden  4-izbový byt a pre osamelých rodičov s maloletými 
deťmi sa vyčlenil jeden 3- a jeden 2-izbový byt.  

oblasti výstavby:  
Rodinné domy 
vilová štvrť Orechová   
nová štvrť Orechová     
stará Orechová  
vilová štvrť Agátová (nová)  

 
Bytová výstavba  a technická infraštruktúra pre bytovú výstavbu sa realizuje za výdatnej 
podpory Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií z MVaRR SR. V roku 1999 bolo 
dokončených 74 bytov a vydaných 59 stavebných povolení, v roku 2000 bolo do 30.11. 
dokončených 55 bytov a vydaných 49 stavebných povolení. V roku 2003 bolo vydaných 108 
stavebných povolení, z toho 84 na nové stavby a 24 sa týkalo zmien stavieb pred dokončením 
a žiadostí o predĺženie stavebného povolenia. V roku 2004 bolo vydaných 94 rozhodnutí 
o stavebnom povolení. 
V oblasti bytovej výstavby sa prejavujú stagnačné  trendy. Determinujúcimi faktormi sú drahé 
pozemky v Šali, absentujúca technická infraštruktúra a vysoké finančné náklady. 
 
Projekty technickej infraštruktúry 
plánovaným projektom je odkanalizovanie regiónu Šaľa, čo v praxi znamená rozšírenie 
kanalizácie mesta Šaľa a napojenie 5 okolitých obcí – Diakovce, Kráľová nad Váhom, 
Tešedíkovo, Žihárec, Dlhá nad Váhom – na spoločnú ČOV - cez projekt ISPA 

Projekty výstavby nájomných bytov  -  
Výstavba nájomných bytov - lokalita Hlavná ulica v Šali za podmienok financovania: 50% 
nákladov – štátna dotácia z MVaRR SR,  50% nákladov – úver zo ŠF RB  - 32 bytových 
jednotiek. Bude sa pokračovať s výstavbou posledného z troch plánovaných bytových domov. 
 
Výstavba nájomných bytov v Šali-Veči – lokalita Obytný celok Ul. Fraňa Kráľa“. Išlo o 
výstavbu „3 nájomných bytových domov s 93 b.j.“ v rámci Obytného celku na ul. Fraňa  
Kráľa v Šali – Veči“ za podmienok financovania: 50% nákladov – štátna dotácia z MVaRR 
SR, 50% nákladov – úver zo ŠF RB,  na výstavbu technickej infraštruktúry k predmetným 
bytovým jednotkám.  
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4. Nezamestnanosť - Trh práce 
 
V súčasnosti je v meste evidovaných 1528 nezamestnaných, čo predstavuje reálnu 
nezamestnanosť 10,99% a disponibilnú 10,18%.    
K 31.12.2003 bolo v meste Šaľa evidovaných 379 dlhodobo nezamestnaných 12-24 mesiacov 
a 456 dlhodobo nezamestnaných nad 24 mesiacov. 
Počet poberateľov podpory v nezamestnanosti 327 a poberateľov sociálnych dávok súbežne 
s PsN bolo k 31.12.2003 v Šali 33. 
        
 Disponibilný počet 

evidovaných uchádzačov 
o zamestnanie v meste Šaľa 

Miera nezamestnanosti 
z dispon. počtu EN v okrese 

Šaľa 
k 31.1.2004 1710 18,68% 
k 29.2.2004 1672 18,26% 
k 31.3.2004 1627 17,57% 
k 30.4.2004 1613 17,27% 
k.31.5.2004 1554 16,46% 
k.30.6.2004 1535 16,24% 
k 31.7.2004 1481 15,79% 
k 31.8.2004 1402 15,05% 
Zdroj: ÚPSVaR, Úsek zamestnanosti 
 
Veková štruktúra nezamestnaného obyvateľstva v okrese Šaľa                                  
  1998 1999 2000 2003
  Okres Šaľa 
do 19 rokov 734 906 835 272 
20 - 24 706 923 1017 672 
25 - 29 591 649 696 534 
30 - 34 603 662 599 525 
35 - 39 565 678 662 580 
40 - 44 594 710 718 631 
45 - 49 571 721 696 728 
50  a viac 515 630 714 943 
SPOLU 4879 5879 5937 4885
Zdroj. NÚP OÚP 
 
Štruktúra EN podľa vzdelania – k 31.12.2003 
Vzdelanostná štruktúra EN SPOLU % 
vedecká výchova 0 0 
vysokoškolské 86 1,76 
vyššie vzdelanie 16 0,33 
USO s maturitou 523 10,71 
USV s maturitou 124 2,54 
US s maturitou 316 6,47 
stredné odborné bez maturity 20 0,41 
vyučenie 1816 37,17 
úplné základné 1964 40,20 
nedokončené základné a bez školy 20 0,41 
Spolu 4885 100 
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5. Školstvo a vzdelávanie 
 

Materské školy Počet  

Rok 2003/2004 2004/2005 Škola (zariadenie) 
detí Tried Priemer zapísaných Triedy Priemer 

MŠ Budovateľská 68 3 22,67 72 3 24,00 
MŠ Družstevná 110 5 22,00 100 5 20,00 
MŠ Hollého 150 6 25,00 150 6 25,00 
MŠ Okružná 93 4 23,25 92 4 23,00 
MŠ 8.mája 85 4 21,25 90 4 22,50 
MŠ Nešporova 90 4 22,50 80 4 20,00 
MŠ Palárika 98 5 19,60 90 4 22,50 
MŠ Šafárika 65 3 21,67 64 3 21,33 
S P O L U 759 34 22,32 738 33 22,36 
 
 

Predpokladaný počet žiakov a tried ZŠ v Šali - podľa demografického vývoja   
stav k 15.9.2004  

Škola Šk.r. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 04 - 09 
Počet žiakov 620 565 496 453 385 337 287 277   
Z toho 1.roč. 28 42 28 30 20 29 22 32   
Počet tried 23 22 20 18 16 14 13 12   
Z toho 1.roč. 1 2 1 1 1 1 1 1   

ZŠ Bernolákova 

9.roč 93 82 86 88 77 72 42 48   
Úbytok(-),Prirastok(+), predchádz.šk.r. -55 -69 -43 -68 -48 -50 -10 -288

                      
Počet žiakov 577 527 499 478 443 409 384 370   
Z toho 1.roč. 48 40 47 34 44 30 37 39   
Počet tried 23 23 23 19 18 17 17 17   
Z toho 1.roč. 2 2 2 2 2 1 2 2   

ZŠ Hollého 

9.roč 85 83 42 79 64 62 53 49   

Úbytok(-),Prirastok(+), predchádz.šk.r. -50 -28 -21 -35 -34 -25 -14 -157
                      

Počet žiakov 693 688 675 709 657 627 592 544   
Z toho 1.roč. 77 66 70 74 39 54 43 43   
Počet tried 26 27 27 26 26 25 25 25   
Z toho 1.roč. 3 3 3 3 2 2 2 2   

ZŠ Horná 

9.roč 65 66 55 91 84 78 91 75   

Úbytok(-),Prirastok(+), predchádz.šk.r. -5 -13 34 -52 -30 -35 -48 -144
                      

Počet žiakov 464 488 504 506 504 502 513 523   
Z toho 1.roč. 57 69 61 58 54 49 57 66   
Počet tried 21 23 24 25 26 26 26 26   
Z toho 1.roč. 3 4 3 3 3 3 3 3   

ZŠ Krátka 

9.roč 49 39 51 56 51 46 56 65   

Úbytok(-),Prirastok(+), predchádz.šk.r. 24 16 2 -2 -2 11 10 35
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Počet žiakov 442 424 438 438 412 386 364 352   
Z toho 1.roč. 49 39 67 41 28 24 27 31   
Počet tried 18 18 19 18 16 15 14 14   
Z toho 1.roč. 2 2 3 2 1 1 1 1   

ZŠ Pionierska 

9.roč 54 40 55 54 50 49 43 48   

Úbytok(-),Prirastok(+), predchádz.šk.r. -18 14 0 -26 -26 -22 -12 -72
                      

Počet žiakov 306 273 248 218 192 181 165 168   
Z toho 1.roč. 24 11 18 19 20 18 18 18   
Počet tried 13 13 13 10 9 9 9 9   
Z toho 1.roč. 1 1 1 1 1 1 1 1   

ZŠ VJM 

9.roč 53 51 49 46 29 34 15 15   

Úbytok(-),Prirastok(+), predchádz.šk.r. -33 -25 -30 -26 -11 -16 3 -105
                      

Počet žiakov 3102 2965 2860 2802 2593 2442 2305 2234   
Z toho 1.roč. 283 267 291 256 205 204 204 229   
Počet tried 124 126 126 116 111 106 104 103   
Z toho 1.roč. 12 14 13 12 10 9 10 10   

S P O L U 

9.roč 306 361 338 414 355 341 300 300   

Úbytok(-),Prírastok(+), predchádz.šk.r. -137 -105 -58 -209 -151 -137 -71 -731
 

Predpokladaný počet žiakov šk. r. 2004/2005 
ZUŠ 756
CVČ 920
 
Deti môžu navštevovať tiež základnú umeleckú školu a svoj voľný čas môžu tráviť v Centre 
voľného času Tip - Top, ktoré pre ne pripravuje zaujímavé programy. 
 
V stredoškolskom vzdelávaní v Šali pôsobí 6 stredných škôl: Gymnázium Juraja Fándlyho, 
Stredné odborné učilište chemické pri a. s. Duslo, Stredná priemyselná škola chemická  -ul. 
Nivy a Stredné odborné učilište poľnohospodárske, 8-ročné gymnázium, Stredná priemyselná 
škola so zameraním na elektrotechniku a informatiku.  
 
Stredné školy v Šali - počty žiakov a absolventov                                                               

1997 1998 1999 2000 2001  
Názov školy Ž A Ž A Ž A Ž A Ž A 

Stredné odborné školy 
SPOLU 684 158 720 156 711 171 636 180 630 205 
- SPŠCH 510 130 487 122 457 110 413 114 413 142 

- SPŠ 174 28 233 34 254 61 223 66 217 63 
Gymnáziá 

SPOLU 420 95 448 92 481 94 425 95 447 100 
- J Fándlyho 260 95 258 92 259 94 196 65 196 70 

- 8-ročné 160 ---- 190 --- 224 ------- 249 30 251 30 
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Stredné odborné učilištia 
SPOLU 265 93 838 234 755 288 507 226 386 133 

denné 562 140 458 201 284 141 
204 

 teraz 
222 

66 
SOUCH Duslo 

večerné *37 *18 *56 *17 *31 *31 *23 teraz 
22 *-, 

SOUP ** 265 93 239 76 241 70 192 54 159 67 
STREDNÉ 
ŠKOLY SPOLU  -  2006 482 1947 553 1568 501 1463 438 

 
 
 
 
 

6. Zdravotníctvo 
 
Súčasná zdravotná situácia obyvateľstva je ovplyvnená rôznymi faktormi: životným štýlom, 
spôsobom stravovania, zhoršenou kvalitou životného prostredia, a pracovnými podmienkami 
časti populácie. Tento stav tiež ovplyvňuje demografická štruktúra obyvateľov, existujúca 
sieť zdravotníckych zariadení ako aj kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb. 
 
Významné miesto v oblasti zdravotnej starostlivosti o občanov mesta a okolia patrí 
Nemocnici s poliklinikou v Šali (200 lôžok, 8 lôžkových oddelení) a modernému Centru 
zdravotnej starostlivosti a.s. Duslo Šaľa.  
 
V meste bolo zriadených množstvo neštátnych zdravotníckych zariadení a jedna súkromná 
agentúra ADOS s.r.o., zaoberajúca sa domácou ošetrovateľskou starostlivosťou o starších 
občanov Šale. 
 
Od roku 1997 v NsP Šaľa funguje Rýchla lekárska pomoc so špeciálne vybaveným sanitným 
vozidlom, ktorá slúži na poskytovanie neodkladnej lekárskej prvej pomoci pre obyvateľov 
mesta .  

 
Štátne zdravotnícke zariadenia 

 
Počet ošetrených pacientov Názov zariadenia Počet 

lôžkových 
oddelení 

Počet 
lôžok 

2000 2001 2002 2003 

Nemocnica s poliklinikou: 8  8114 7290 6824 6959 
interné oddelenie  42     
pľúcne oddelenie  20     
detské oddelenie  20     
gynekologické oddelenie  40     
chirurgické oddelenie  40     
novorodenecké oddelenie  12     
ARO  6     
oddelenie dlhodobo chorých  20     
ku koncu roku 2003 
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Neštátne zdravotnícke zariadenia 
Počet ošetrených pacientov Názov zariadenia 

2000 2001 2002 2003 
ADOS Šaľa 210 862 850 472 
pozn. Agentúra ADOS Šaľa je neštátnym zdravotníckym zariadením od septembra 2000 

 
Verejné lekárne 

Rok počet lekární 
2000 5 
2001 5 
2002 5 
2003 5 

 
 

7. Šport, deti a mládež 
 

Pre podporu a rozvoj športových aktivít v meste Šaľa je vybudovaných niekoľko zariadení: 
športová hala, zimný štadión, futbalový štadión, tenisové kurty, plaváreň, kolkáreň, 
minigolfové ihrisko, areál vodných športov na vodnom diele Kráľová, vychádzkový areál pri 
rieke Váh, fitnesscentrá. 
Športový život v meste sa koncentruje predovšetkým v najväčšej telovýchovnej jednote TJ 
Slovan Duslo Šaľa, v rámci ktorého pracujú oddiely: ľahká atletika, ľadový hokej, hádzaná -
muži, kolky, šach, karate, kanoistika, tenis, turistika - pešia, vodná turistika, kulturistika, 
plávanie, rafting. 
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa bol založený v roku 1943. Hádzaná v našom meste patrí 
k najpopulárnejším  a najnavštevovanejším športom, dosahuje výborné výsledky. 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa je účastníkom tretej futbalovej ligy u dospelých a starší 
dorast je účastníkom druhej ligy. 
Šaľu dobre reprezentujú prvoligové kolkárky, ďalej kanoisti, športovci v ľahkej atletike, 
karatisti a basketbalisti, ale aj druholigoví volejbalisti,  Aktívne tu tiež pôsobí oddiel vodnej 
turistiky, ľadového hokeja, tenisový, stolnotenisový a turistický oddiel.  
V meste Šaľa sa nachádza 1 hotel s kapacitou 70 lôžok ( 55% -vyťaženosť) a jedna ubytovňa 
s počtom lôžok 72 (60%-vyťaženosť).V septembri 2004 sa otvoril nový penzión na Hlavnej 
ulici s kapacitou 45 lôžok.  
 

Prehľad o poskytnutých dotáciách neziskovým subjektom 
Výška poskytnutej dotácie mesta Šaľa Názov organizácie 

2000 2001 2002 
Hádzanársky klub – ženy 
Hádzanársky klub - muži 

3 200 000,- 
 

1 500 000,- 
30 000,- 

1 200 000,- 
20 000,- 

TJ Slovan Duslo Šaľa 500 000,- 215 000,- 200 000,- 
Mestský hokejový klub ---- 80 000,- 239 642,70,- 
Futbalový klub Veča 157 500,- 150 000,- 200 000,- 
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa 675 000,- 1 345 000,- 1 100 000,- 
Katolícka jednota ---- 25 000,- 25 000,- 
Základné a materské školy 65 280,- 130 000,- 115 000,- 
Slovenský skauting ---- 4 000,- ---- 
TJ Tatran ---- 16 000,- ---- 
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8. Kultúra 
 
Na kultúre v meste Šaľa sa podieľajú predovšetkým Mestské kultúrne stredisko (zahŕňajúce 
Dom kultúry Šaľa, Kultúrne stredisko Večierka, Spoločenský dom Veča), Mestská knižnica, 
občianske združenia zamerané predovšetkým na oblasť amatérskeho divadla a Základná 
umelecká škola. Práve posledne spomínaná inštitúcia vychovala množstvo talentovaných 
hudobníkov a najmä spevákov, ktorých koncerty vážnej i populárnej hudby pravidelne 
spríjemňujú život šaľanov. Šaľa má však i popredné amatérske divadelné súbory s 
celoslovenskými i medzinárodnými úspechmi a viacero amatérskych pop-rokových a 
rokových hudobných skupín. 
 
V Šali sa každoročne organizuje celoštátna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – Zlatá 
Priadka, ktorej účastníkmi sú víťazi krajských prehliadok z celého Slovenska. Udomácňuje sa 
tu i festival Colourfest – prezentujúci hudbu, tanec, foto i film rôznych národov a národností 
sveta. V Šali sa už tradične organizuje aj celoslovenské podujatie Šaliansky Maťko – súťaž 
v prednese slovenských povestí a občanmi obľúbený Jarmok tradičných remesiel.  
O živote v meste a jeho okolí sa môžu obyvatelia Šale a jej návštevníci dozvedieť z viacerých 
regionálnych, lokálnych a podnikových novín a časopisov. Aj niektoré školy si vydávajú 
svoje vlastné periodiká. 
Kultúra v meste Šaľa je prevažne financovaná z rozpočtu mesta Šaľa. 
 
Centrum voľného času TIP-TOP 
Obsah činnosti centra voľného času tvorí pravidelná činnosť v záujmových útvaroch, 
príležitostná záujmová a rekreačno-zábavná činnosť, prázdninová činnosť, metodicko-
školiteľská činnosť, servis a edičná činnosť. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať výchovno-
vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v priebehu celého kalendárneho roka.  
 
Mestská knižnica v Šali 
Knižnica už desaťročia zabezpečuje celoživotné vzdelávanie a to nielen pre študentov. 
Knižnično – informačné služby sú v súčasnosti veľmi vyhľadávané a žiadané. Pôsobnosť 
verejnej knižnice vymedzuje zákon 183/2000 Z.z. Jej hlavným cieľom je používateľom 
poskytovať čo najkvalitnejšie služby v rámci výpožičiek a sprístupňovania knižničných 
fondov verejnosti, bez ohľadu na národnostnú, etnickú, či inú príslušnosť. 
Mestská knižnica v Šali plní sociálny program mesta pre občanov doplňovaním knižničného 
fondu, čo vyplýva aj z povinností zriaďovateľa, uvedených v zákone 183/2000 Z.z. Základné 
knižničné služby nie sú spoplatnené. Okrem nich poskytujeme aj špeciálne, spoplatňované 
služby, akými sú napríklad medziknižničná výpožičná služba, verejný internet, kopírovanie 
dokumentov z fondu knižnice /v zmysle zákona o autorských právach/, a iné. 
 
 
Divadlá, tanečné kolektívy, ustanovizne a organizácie 
Divadlá: 
DS Terra Wag pri OZ divadlo ASI a MsKS 
DDS Úsmev pri U. a. Šok  
DDS Šálik pri ZUŠ  
BS Materinky pri MsKS Šaľa  
DS Memento pri MsKS  
DDS Gombičky pri MsKS  
Divadlo ŠOK pri Umeleckej agentúre Šok  
Divadlo VÁH  
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Tanečné kolektívy: 
Folklórny súbor Chemik pri MsKS Šaľa  
Detský folklórny súbor Chemikárik pri MsKS Šaľa  
Mažoretky Kontesy pri ZUŠ Šaľa  
 
Iné kultúrne ustanovizne a organizácie:  
Mestské kultúrne stredisko  
Centrum voľného Času TIP- TOP Šaľa,  
Základná umelecká škola  
Miestny odbor Matice slovenskej Šaľa  
Šaliansky klub mladých – Sellyei Ifjúsági Klub   
Csemadok 
 
Hudobné kolektívy 
DH Duslanka  
DDH pri ZUŠ  
Ľudová hudba pri MsKS  
Spev. Zbor Caecilia chorus pri rím.-kat. farskom úrade a MsKS  
HS Z času na čas  
HS Heritage 
HS Rockstone 
 

9. Sociálna infraštruktúra 
 

Mestské zariadenia sociálnych služieb 
 

Mesto zriadilo na sanovanie špecifických sociálnych situácií svojich občanov Organizáciu 
sociálnej starostlivosti, ktorá poskytuje sociálne služby v nasledujúcich zariadeniach: 

- domov dôchodcov,  
- domov sociálnych služieb pre deti,  
- detské jasle,  
- domy s opatrovateľskou službou,  
- jedálne pre dôchodcov,  
- kluby dôchodcov,  
- klub zdravotne postihnutých občanov,  
- domov pre osamelých rodičov s deťmi,  
- útulok. 

 
Od. 1.1.2003 OSS mesta Šaľa zabezpečuje poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 
v domácnostiach občanov odkázaných na pomoc inej osoby. 
 
 
Služby sociálnej pomoci 
Na území mesta Šaľa sa služby sociálnej pomoci pre starých občanov zabezpečujú 
v nasledovných zariadeniach: dom s opatrovateľskou službou Šaľa - 31 bytových jednotiek, 
dom s opatrovateľskou službou Šaľa - Veča - 25 bytových jednotiek, nový domov dôchodcov 
s kapacitou 20 miest, ktorý zabezpečuje komplexné služby bývania, stravovania a zaopatrenia 
klientom. V domoch s opatrovateľskou službou sú centralizovane poskytované občanom, 
ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby, opatrovateľské úkony 
súvisiace s uspokojovaním ich základných životných potrieb, nevyhnutných prác 
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v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím. Seniorom slúžia dve Jedálne pre 
dôchodcov s dennou kapacitou 100 porcií pripravovanej racionálnej stravy a diabetickej diéty.  
Na uspokojovanie spoločenských a kultúrnych potrieb seniorov slúžia 3 kluby dôchodcov. Od 
roku 2003 mesto prostredníctvom OSS poskytuje občanom odkázaným na opatrovateľskú 
službu aj terénnu opatrovateľskú službu v ich domácnostiach. 
Špecifické potreby zdravotne postihnutých občanov sanuje domov sociálnych služieb pre deti 
s denným pobytom, poskytujúci služby deťom s mentálnym postihom a Klub zdravotne 
postihnutých občanov určený na poskytovanie poradenstva a uspokojovanie spoločenských 
a kultúrnych potrieb zdravotne postihnutých. 
 
Zariadenia sociálnych služieb 

Počet klientov Názov zariadenia  
2000 2001 2002 2003 

Dom s opatrovateľskou službou ul. 
Vavra Šrobára Šaľa 32 33 35 33 

Dom s opatrovateľskou službou ul. 
Narcisová (Šaľa – Veča) 22 25 21 24 

Domov dôchodcov NÁDEJ ---- ---- 20 20 
Domov sociálnych služieb pre deti 13 11 12 12 
Detské jasle 13 11 13 10 
Domov pre osamelých rodičov 12 12 12 13 
Útulok 10 10 9 9 
 
Kluby dôchodcov 

Rok  
2000 2001 2002 2003 

Počet klubov 4 4 4 4 
    

128 112 120 119 
91 85 78 73 
85 78 74 90 

Počet členov Klubu 
Horná ul. 
Kráľovská ul. 
Narcisová ul. – Veča 
Klub zdravotne postihnutých občanov 59 78 79 74 
 
 
Jednorázové dávky sociálnej pomoci poskytnuté mestom 

 Jednorázová dávka 
sociálnej pomoci pre 

rodinu s deťmi 

Jednorázová dávka 
sociálnej pomoci pre 

jednotlivcov 

Jednorázová dávka 
sociálnej pomoci pre 

dôchodcov 
       

Rok Počet 
žiadateľov 

vyplatená 
suma  v Sk 

Počet 
žiadateľov 

vyplatená 
suma  v Sk

Počet 
žiadateľov 

vyplatená 
suma  v Sk 

2000 29 44 500,- 4 1 600,- 248 304 528,- 
2001 26 30 300,- 8 5 530,- 359 340 230,- 
2002 54 88 000,- 5 4 150,- 212 281 518,- 
2003 39 66 929,2,- 9 6 340,- 173 250 212,- 
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Zapojenie dôchodcov do spoločného stravovania 
 Rok  
 2000 2001 2002 2003 

Počet dôchodcov v systéme 
spoločného stravovania 

84 99 130 156 

Výška poskytnutého príspevku na 
spoločné stravovanie 

209 000,- 97 000,- 270 000,- 628 000,-* 

* v nákladoch sú zahrnuté zriaďovacie výdavky spojené s prevádzkovaním jedálne pri DD 
 

Opatrovateľská služba 
 Počet opatrených Výška finančných prostriedkov poskytnutých 

štátom v Sk 
2002 21  
2003 23 1 794 000,- 

 
 

10.   Bezpečnosť v meste 
 
Činnosť Mestskej polície v Šali /ďalej len MsP/ vychádza zo zákona NR SR č.564/1991Zb. o 
obecnej polícii, v znení neskorších zmien a doplnkov. Mestská polícia je poriadkovým 
útvarom mesta pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a 
občanov, ochrane životného prostredia v meste a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona 
č.369/90Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák.č.564/1991 Zb. o obecnej 
polícií v znení neskorších zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení 
mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. V rámci daných úloh sa činnosť MsP 
zamerala najmä na ochranu mesta pred vandalizmom. 
V súčasnosti pracuje v radoch mestskej polície 23 policajtov (20 v štyroch smenách, 2 na 
oddelení štatistiky a náčelník mestskej polície), 4 telefonistky, 1 ekonomická pracovníčka. 
 
Nárast počtu zistených priestupkov je daný zvýšením počtu peších a motorizovaných hliadok. 
Výsledkom zvýšenia obchôdzkovej činnosti je v prvej etape zvýšené množstvo zistených a 
doriešených protispoločenských javov. V druhej etape zníženie množstva reálne vykonaných 
protispoločenských skutkov. 
Cieľom tejto prevenčnej činnosti je znížiť možnosti páchania kriminálnych činov, zvýšiť 
pocit bezpečnosti občanov. Nakoľko sa v meste rozmnožili túlavé psy a bola ohrozená 
bezpečnosť občanov v spolupráci s OŽPaSÚ MsÚ bol zakúpený prívesný vozík na odchyt a 
prevoz túlavých psov. 
 
Na zníženie kriminality v meste Mestská polícia vykonala nasledovné opatrenia 

1. Zvýšila obchôdzkovú činnosť 
2. Hliadky MsP vykonali mimoriadne služby v civilnom odeve na inkriminovaných 

miestach v meste 
3. Rozšírila počet objektov napojených na PCO  
4. Zrealizovala prednášky na ZŠ a stredných školách 
5. Napojila ZŠ na PCO 
6. Zlepšila spoluprácu hliadok MsP a OOPZ , 
7. Výmenu informácií medzi MsP Šaľa a OOPZ Šaľa  
8. Počas školského roku v čase 7.15 h až 8.00 h, hliadkujú príslušníci MsP a jeden 

dobrovoľník pri piatich ZŠ a dohliadajú na bezpečný prechod detí cez cestu 
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Počet spáchaných deliktov 
za obdobie 01.01.2004 – 30.06.2004  

a porovnanie s obdobím 01.01.2003 – 30.06.2003 
 
Druh priestupku / počet /                            1.1 – 30.6.2004/    1.1 – 30.06 2003 
Iné prípady       257                       249 
Areál školy – zákaz      44                           5 
požiar         10                          11 
VZN č.36        24                            1  
VZN č.3        22                            6  
VZN č.7          4                            2  
VZN č.8       253                       873 
VZN č.14         67                       100  
VZN č.16          3                            - 
VZN č. 34           2                            1  
VZN č.35        74                          11  
Túlavý pes        55                          76  
PCO výjazd                 372                        284 
§ 47 verejný poriadok                       387                        305 
§ 49 občianske spolunažívanie                           157                        147 
§ 50 proti majetku                319                        149 
Zákazové značenia                352                        381 
§ 24 priestupky na úseku podnikania           5                           –  
§ 26 priestupky na úseku hospodárenia 
s bytovými a nebytovými. priestormi           1                           – 
§ 30 ochrana pred alkoholizmom  
a inými toxikomániami                           1                            2  
§ 45 priest. na ochrane životného prostredia                  2                            – 
§ 46 iné priest. proti poriadku v správe       10                            – 
Dopravné nehody                   20                           31 
§ 64 zák. 315/96 Zb.              37                           18 
Trestné činy               75                           54 
Spolu                             2553                       2706 
  
 

 
Riešenie priestupkov a porovnanie  

za obdobie 1.1.- 30.06 2004 - 1.1 – 30.06.2003 
 
Riešenie počet                1.1.2004- 30.06 2004                 1.1.2003 – 30.06.2003 
Dohovorom                         923                        988 
Pokuta                                  417                        541  
OOPZ – odstúpené                       148                        109 
Okresný úrad                           16                          16 
Bez sankcie                         957                        829  
Neriešené                           14                            9 
Uložená vec zázn.                          31                          94 
Odložená vec zázn.                            6                          22 
Odstúpené                             2                            2 
Železničná polícia                            1                            6 
Mestská polícia                1                             – 
OOPZ- zadržaný pách.                            6                             2 
OOPZ- spolupráca                          14                           39 
Suma za blokové pokuty                       132 380 Sk             137 150 Sk 
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Za účelom znižovania priestupkov navrhujeme 
1. Zvážiť možnosti zriadenia záchytnej stanice pre podnapité osoby, ktoré napádajú 

alebo ohrozujú iné osoby, príp. narúšajú ver. poriadok. 
2. Začať s prípravou vybudovania kamerového systému 

 
Mestská polícia Šaľa v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta 
spolupracovala pri preverovaní sťažností riešených útvarom hlavného kontrolóra, pri 
zabezpečovaní podujatí /kultúrnych, politických, športových,/ poriadaných orgánmi mesta, 
Okresným súdom, OO PZ SR, OR PZ SR, pri doručovaní súdnych zásielok a zisťovaní 
pobytov osôb.  
 
Zabezpečovanie ochrany majetku prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany 
 
Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov a organizácií okrem iných 
foriem v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov i prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany /PCO/. 
 

Vlastnícke vzťahy 
- pult centralizovanej ochrany je majetkom mesta 
- vysielacie zariadenia k pultu EDS 60 sa zapožičiavajú jednotlivým účastníkom siete 

PCO na dobu trvania zmluvného vzťahu 
- vysielacie zariadenia k pultu Genova sú majetkom účastníkov siete PCO 
- správcom PCO je mestská polícia 

 
Účastníci siete PCO 
- účastníkom siete PCO sa môže stať fyzická, alebo právnická osoba na základe zmluvy o 

poskytovaní bezpečnostných služieb uzavretej s mestom Šaľa 
- pred uzavretím zmluvy je nevyhnutné doložiť zo strany účastníka povolenie 

telekomunikačného úradu na použitie telekomunikačnej siete, protokol o spôsobilosti 
elektronického zabezpečovacieho systému /EZS/, vybudovaného účastníkom, na 
zapojenie do siete PCO, potvrdenie o hodnote poisteného majetku 

- predmetom zmluvných vzťahov mesta Šaľa a účastníkov siete PCO je len posúdenie už 
vybudovaného elektronického zabezpečovacieho systému u účastníka a zabezpečenie 
prenosu poplachového signálu z EZS na PCO a jeho spracovanie stálou službou mestskej 
polície 

- zmluvy s účastníkmi siete PCO uzatvára po predložení požadovanej dokumentácie za 
mesto Šaľa náčelník mestskej polície 

 
 

 
11. Životné prostredie 

 
Kvalita ovzdušia 
Medzi významné zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta patria najmä tzv. stredné 
a veľké zdroje. 
V roku 2003 sme v katastrálnom území mesta evidovali celkom 31 stredných zdrojov. 
Sem sa zaraďujú napr. čerpacie stanice pohonných hmôt  s obratom nad 100 m3/rok (4), 
kotolne priemyselných podnikov,  Mestského  bytového podniku (CK 31 – ul. Kvetná, CK 32 
– ul. Orechová a CK 34 – ul. Komenského), kotolne firmy MENERT-THERM, priemyselné 
výroby a poľnohospod. činnosti. 
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Kotolne, prevádzkované MsBP v Šali, v roku 2003 vykazovali celkom 18,578 t emisií 
znečisťujúcich látok (bližšie viď. tab. č. 1), pričom už niekoľko rokov je pozorovaný pokles.  
V roku 1999 bol plynofikovaný posledný zdroj na tuhé palivo (CK 34), čím došlo 
k výraznému úbytku emisií predovšetkým v ukazovateli tuhé znečisťujúce látky. Tento trend 
sa bude udržiavať aj s pripravovanou rekonštrukciou tepelného hospodárstva  (roky 2004-
2005),  kedy sa uvažuje po prepojení kotolní  CK 31 a CK 32  s následným odstavením 
kotolne  CK 32. 
Avšak najväčším znečisťovateľom ovzdušia v regióne naďalej zostáva  Duslo a. s., Šaľa, 
ktoré prevádzkuje momentálne 26 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a 2 stredné zdroje 
(kategorizácia vykonaná podľa vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení vyhl. č. 410/2003 Z. 
z. k  zákonu č. 478/2002  Z. z. o ovzduší). 
 
Bilancia znečisť. látok v kotolniach MsBP Šaľa 

kotolne CK 
31, CK 32, 

CK 34 

emisie 
znečisť. 

látok 
celkom 
v t/rok 

tuhé látky 
t/rok 

SOx 
t/rok 

NOx 
t/rok 

CO 
t/rok 

1996 336,577 25,218 194,409 46,052 70,898 
1997 266,777 19,894 152,883 37,740 56,260 
1998 256,288 19,120 146,940 36,180 54,048 
1999 187,596 12,570 111,306 27,910 35,810 
2000 19,380 0,636 0,076 13,980 4,688 
2001 20,368 0,682 0,082 14,460 5,144 
2002 18,815 0,621 0,075 13,510 4,609 
2003 18,578 0,613 0,074 13,340 4,551 

 
 
Zdroje znečisťovania ovzdušia        

 
Zdroj: MsBP Šaľa, ObÚ ŽP  Šaľa, 
 
Znečisťovanie vôd 
Hlavným zdrojom povrchových vôd je rieka Váh, ktorá preteká mestom. V meste je 6 
funkčných artézskych studní, z toho 5 je v správe mesta, ktorých kvalita vody je raz ročne 
kontrolovaná mestským úradom.   
Povodie rieky je tak, ako takmer na celom jej úseku, aj v okolí mesta zaťažované negatívnymi 
antropogénnymi vplyvmi. Kvalita povrchovej vody (zaraďovaná  do V. tried čistoty podľa 
STN 75 7221 „Klasifikácia povrchových vôd“) naďalej nespĺňa požiadavky na kúpanie  a 
pitie. Najmä z dôvodu mikrobiologického znečistenia sa zaraďuje do tried III až V. 

Zdroje a faktory znečisťovania ovzdušia 1997 (t/rok) 2000 (t/rok) 2003 (t/rok) 
I. Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia – počet: 58 26 26 
   Znečisťujúce látky: tuhé znečisťujúce látky TZL 702,37 429,31 256,83 
                                   oxid siričitý SO2 2511,83 1503,46 1200,86 
                                   oxidy dusíka NOx 2066,71 861,45 666,99 
                                   oxid uhoľnatý  CO 116,18 33,11 71,63 
II. Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia – počet: 51 33 31 
   Znečisťujúce látky: tuhé znečisťujúce látky TZL 73,284 7,904 1,278 
                                   oxid siričitý SO2 286,89 60,787 0,113 
                                   oxidy dusíka NOx 61,79 29,83 19,824 
                                   oxid uhoľnatý  CO 145,335 30,434 7,166 
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Na neuspokojivej kvalite vody v sledovanom úseku toku Váhu, ktorý už do záujmového 
územia priteká značne znečistený, sa podieľajú hlavne Duslo a. s, Šaľa a verejná kanalizácia 
mesta. 
Akosť podzemných vôd je ovplyvňovaná predovšetkým intenzívnou priemyselnou (Duslo) 
a poľnohospodárskou výrobou, ktorá je zdrojom nielen bodového, ale aj plošného znečistenia 
podzemných vôd. Znečisťujúcou látkou sú hlavne dusičnany. 
 
 
Znečisťovanie pôdy 
 
Na znečisťovaní pôdy sa podieľajú pozdĺž intenzívnych cestných ťahov látky z chemickej 
údržby ciest v zimnom období a v neposlednom rade automobilová doprava. 
Na znečisťovaní pôdy sa podieľa aj intenzívne poľnohospodárstvo, nie však do takej miery 
ako v minulosti, nakoľko sa stavy hospodárskych zvierat znižujú, v  dôsledku čoho sa znižujú 
aj počty hnojísk. Pri poľnohospodárskej činnosti vzniká špecifický organický odpad 
ohrozujúci pri nesprávnej manipulácii spodné vody a taktiež rôznorodý odpad, ako sú nádoby 
od pesticídov, olov. akumulátory, odpadové oleje a pod. Celý kataster extravilánu mesta je 
intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda.  
 
Odpadové hospodárstvo 
Od uzatvorenia skládky komunálneho odpadu (ďalej len KO) v Hetméni ukladá mesto KO na 
skládkach mimo katastra mesta. Od novembra 1995 do mája r. 1998 na riadenú skládku KO 
v Pustých Sadoch a od mája r. 1998 na riadenú skládku KO spoločnosti LAMESCH-KALNA 
s r.o. v Kalnej n/Hronom prostredníctvom medziskladu v Šali.  
Množstvo odpadu od r. 1996 sa vplyvom konzumného spôsobu života zvyšuje a  pohybuje sa 
okolo 7000 ton ročne.  
Separovaný zber KO bol v meste zavedený v r. 1996 na sídliskách systémom zberných 
kontajnerov. Tento systém sa pre nízku efektivitu zberu neosvedčil. V r. 2003 sme 
experimentálne zaviedli separovaný zber papiera, skla a platov systémom zberných vriec 
v rodinných domoch. Systém bol koncom roka rozšírený aj do častí mesta s bytovými 
domami. Množstvo separátov sa zvýšilo, takisto aj ich čistota. Množstvo odpadu 
v jednotlivých rokoch, ako aj zozbierané separáty, ktoré boli zhodnotené ako druhotná 
surovina, sú uvedené v tabuľke . 
 

Vznik odpadu a nakladanie s odpadmi v roku                                                       

množstvo v tonách  2002 2003 
2004 

I. polrok 

KO spolu 7025 7087 3253 
Separáty spolu, z toho: 52,44 140,345 337,832 

Kovy -   - 113,56 
papier 17,14 47,07 109,52 

sklo 33,3 71,74 87,08 

plasty -  19,355 27,27 
Tetra Pack  - 1 - 

akumulátory 2 0,97 0,32 
staré oleje  - 0,21 0,082 

obaly od NL -   -  
Zdroj: OŽPaSÚ MsÚ 
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Okrem týchto komodít separujeme biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene a zo 
záhrad rodinných domov, ktorý sa kompostuje. Množstvo takto pozbieraného odpadu sa 
pohybuje okolo 1200 ton ročne. 
Po dohode so Zbernými surovinami sa okrem spomínaných komodít donáškovým spôsobom 
zbierajú aj kovy.  
Z nebezpečných zložiek KO prostredníctvom zmluvného partnera 2 x ročne uskutočňujeme 
zber autobatérií, ortuťových žiariviek z domácností, odpadových olejov, obalov od škodlivín 
a starých televízorov. 
Okrem toho mesto 2 x do roka zabezpečuje zber veľkorozmerného odpadu. 
Pre riešenie starej záťaže- skládky  v Hetméni, má mesto vypracovaný projekt rekultivácie. 
V súčasnosti pripravujeme Projekt pre žiadosť o poskytnutie prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov EÚ. 
 
Spaľovne a evidované skládky odpadov 
Na zneškodňovanie odpadov je prevádzkovaná : 
• spaľovňa nebezpečných odpadov Dusla a.s. Šaľa 
• skládka priemyselného odpadu „RSTO“ (riadená skládka tuhých odpadov) Dusla a.s. Šaľa   
Producentom najväčšieho množstva nebezpečných odpadov je Duslo a.s. Šaľa. Produkované 
odpady z väčšej časti zneškodňuje spaľovaním vo svojej spaľovni a ukladaním na skládku 
„RSTO“ pri obci Trnovec nad Váhom. Spaľovňa je využívaná aj na zneškodňovanie odpadov 
od externých producentov z celého Slovenska. Do budúcnosti sa plánuje rekonštrukcia 
spaľovne z dôvodov nespĺňania emisných limitov a tiež zvýšenia jej kapacity. V roku 2000 
boli ukončené nariadené sanačné práce na skládke „RSTO“ tak, aby spĺňala podmienky 
zákona o odpadoch. Táto skládka slúži aj pre dočasné uskladnenie odpadov z 
vodohospodárskych havárií v okrese, v kontajneroch do času ich konečného zneškodnenia, s 
výnimkou kontaminácie ropnými látkami. Skládka KO Šaľa - Hetméň má t.č. ukončenú 
prevádzku a pripravuje sa jej rekultivácia. V Šali - Veči je prevádzkovaný medzisklad 
komunálneho odpadu.   
 
Zeleň 
Je vypracovaný MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability 1996) zastavaného 
územia mesta ako aj širšieho okolia, ktorý bol aktualizovaný v Krajinno-ekologickom pláne 
v roku 2004.  Rieši rekonštrukciu vegetácie v meste a jeho širšom okolí obnovou biocentier 
a biokoridorov.  
V meste vplyvom intenzívnej výstavby a podnikateľských aktivít ubúda zelených plôch. 
Aj vplyvom nedostatku finančných prostriedkov sa venuje menej pozornosti vysokej 
vegetácii, jej odbornej údržbe a ochrane. Plochy pre výsadbu vysokej vegetácie sú obmedzené 
(na sídliskách silné antropogénne vplyvy a trvale zatienené alebo trvale výslnné plochy 
vyžadujú individuálne prístupy pre zakladaní vysokej vegetácie. Prístup k zakladaniu nových 
porastov za posledné desaťročie je rizikový z pohľadu ich prežívania. 
Plocha verejnej zelene udržiavanej mestom je cca 40 ha.  
 
Lesy 
Lesnatosť územia mesta s 3,5 % - nym podielom je z celoslovenského hľadiska kriticky 
podpriemerná. Zdravotný stav porastov a ich druhová pestrosť je pomerne nízka, prevažujú 
monokultúrne topoľové porasty. Snahou mesta je docieliť návrat k pôvodným lesným 
spoločenstvám. Pri tvorbe lesného hospodárskeho plánu na roky 2004 až 2014 boli na podnet 
mesta Šaľa zaradené prímestské lesy ako lesy osobitného určenia, t.j. ich druhová skladba by 
sa mala v budúcnosti priblížiť k pôvodným lesom. Toto je možné len za finančnej podpory aj 
zo strany mesta. 
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S T R A T É G I A 
 
 

„Rozvoj kvality sociálnych služieb, zdravotníctva, školstva, športu, 

rekreácie a kultúry  pri súčasnom vytváraní podmienok bezpečnosti 

občanov mesta a zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.“ 
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II. PRIORITY 

A. Sociálna sféra 

Silné stránky 
- vybudovaná rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v meste 
- etablovaný subjekt poskytujúci sociálne služby (OSS mesta Šaľa) 
- dobrá odborná a vzdelanostná úroveň personálu sociálnych služieb 
- komplexnosť a variabilita poskytovaných služieb podľa potrieb klientov 

 

Slabé stránky 
- absencia jasne formulovanej strategickej vízie samosprávnych orgánov mesta 

v sociálnej oblasti 
- neuspokojenie dopytu po niektorých druhoch soc. služieb pre nízku kapacitu 
- nevyhovujúce priestorové a prevádzkové podmienky zariadení azylového typu 
- nadkapacitné využitie niektorých služieb 
- nedostatočná účinnosť sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva 
- objekty si vyžadujú finančné náklady na ich rekonštrukciu, resp. prispôsobenie pre 

telesne postihnutých občanov 
- chýbajúca stanica opatrovateľskej služby pre deti 
- absencia systémového riešenia bývania neplatičov a spoločensky neprispôsobivých 

občanov.   
 
Príležitosti 

- získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rozvoj služieb 
- budovanie trhu sociálnych služieb – záujem neštátnych subjektov – možnosť voľby 

občana 
- rozšírenie o nové sociálne služby (prepravná služba, denný stacionár, rehabilitačné 

stredisko a pod.) 
- lepšie využitie potenciálu dobrovoľných aktivít a podporovanie filantropie 
- prehlbovanie partnerskej spolupráce všetkých subjektov štátnej správy, samosprávy a 

neziskových organizácií zainteresovaných do aktivít v oblasti sociálnych služieb 
 
Ohrozenia 

- insolventnosť klientov OSS (situácia hmotnej núdze, nízka príjmová hranica) 
- neustále sa meniace legislatívne podmienky a finančné zdroje 
- poddimenzovanosť verejných prostriedkov na rozvoj sociálnych služieb 
- demografický vývoj – rastúci počet občanov trvale odkázaných na soc. pomoc 

 
 

Zámer č. A.1.: Zvýšiť úroveň kvality života občanov odkázaných na soc. služby 
 

Cieľ č. A.1.1: Zvýšiť úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb 
Opatrenia:  

o rekonštrukcia - modernizácia domova soc. služieb pre deti 
o vytvorenie nových podmienok pre zariadenie azylového typu a jeho rozšírenie 
o príprava kvalifikovaných ľudských zdrojov na poskytovanie soc. služieb 
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Cieľ č. A.1.2.: Zlepšenie kvality života občanov odkázaných na soc. služby 
Opatrenia:  

o odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých  
občanov do verejných budov  

o sociálna prevencia a poradenstvo 
 

Zámer č. A.2. : Rozšírenie ponuky sociálnych služieb 
 

Cieľ č. A.2.1.: Uspokojiť zvýšený dopyt po sociálnych službách obyvateľstva 
v predproduktívnom veku 
Opatrenia:  

o zriadenie stanice opatrovateľskej služby pre deti na úrovni obvodu 
o transformácia centra prevencie na krízové centrum 

Cieľ č. A.2.2: Uspokojiť zvýšený dopyt po sociálnych službách obyvateľstva 
v poproduktívnom veku 
Opatrenia: 

o rozšírenie kapacít v domove dôchodcov 
o vytvoriť podmienky pre zriadenie penziónu pre dôchodcov s vyšším 

štandardom 
o sociálna prepravná služba 

Cieľ č. A.2.3: Podporovať činnosť občianskych združení, nadácií a neštátnych 
subjektov poskytujúcich sociálne  služby 
Opatrenia: 

o vytvoriť register existujúcich združení a zverejniť ho 
o koordinácia činností jednotlivých subjektov 
o preferovať transformáciu a vznik nových služieb na občianskej a súkromnej 

báze 
 

Cieľ č. A.2.4: Riešenie problému bývania špecifických skupín obyvateľov, 
predovšetkým rodín s deťmi, ktoré sa ocitnú v situácii náhlej núdze, neplatičov 
a spoločensky neprispôsobivých 
Opatrenia: 

o  vytvorenie podmienok pre bývanie s nižším štandardom 
o  vyplácanie sociálnych dávok prostredníctvom osobitného príjemcu 

 

B. Školstvo a vzdelávanie 
 
Silné stránky 

- kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických pracovníkov 
- dobrá úroveň a kvalita výchovno–vzdelávacieho procesu v ZŠ 
- veľmi dobrá úroveň výchovno vzdelávacej práce v MŠ 
- koordinovaná profilácia škôl 
- družobné styky škôl 
- vybudovaná sieť zariadení pre rekvalifikáciu a iné formy vzdelávania (jazykové školy)  
- starostlivosť o záujmovú činnosť, záujmové vzdelávanie  
- tradícia zariadení mimoškolských aktivít - ZUŠ 
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Slabé stránky 
- finančná poddimenzovanosť školstva 
- zlý technický stav budov 
- nedostatočné finančné zabezpečenie inovácie  učebných pomôcok 
- energetická náročnosť prevádzky škôl 
- nedostatočná sieť stredných škôl z hľadiska profesijného záujmu vzhľadom na 

existujúci dopyt na trhu práce 

Príležitosti 
- permanentné vzdelávanie pedagogických a riadiacich pracovníkov 
- získavanie finančných zdrojov cez projekty (EÚ, MŠ SR, granty) 
- väčšia zainteresovanosť rodičov a ich vtiahnutie do problémov školy 
- cez projekt otvorená škola komplexnejšie využitie škôl pre verejnosť 
- optimalizácia siete škôl a školských zariadení 
- racionalizácia obslužných činností a prevádzky škôl 
- výraznejšie zapojenie informačno – komunikačných technológií do výchovno-

vzdelávacieho a riadiaceho procesu 
- ponuka rekvalifikačných vzdelávacích programov prispôsobených požiadavkám trhu 

práce 

Ohrozenia 
- zvyšovanie počtu mládeže s problémovým správaním 
- častá zmena legislatívy, ktorá mení podmienky 
- nedostatok vyučujúcich cudzích jazykov  
- malý záujem mladých ľudí o učiteľské povolanie 
- demografický vývoj, pokles počtu žiakov a nie vždy efektívna racionalizácia 

z hľadiska kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
- zhoršovanie zdravotného stavu populácie 

 

Zámer č. B.1.: Vytvoriť podmienky pre harmonický rozvoj osobnosti žiakov 
 

Cieľ č. B.1.1: Udržiavať kvalitu výchovno-vzdelávacích aktivít 
Opatrenia:  

o Zabezpečenie kvalifikovaných a odborných pedagogických pracovníkov 
o koordinácia záujmového vzdelávania 

 
Cieľ č.B.1.2: Vytvoriť vhodné materiálne a priestorové podmienky 
Opatrenia:  

o optimalizácia siete škôl a školských zariadení 
o rekonštrukcia budov so zameraním na zníženie energetickej náročnosti 
o inovácia – modernizácia materiálnej základne (učebné pomôcky, PC) 

 

Cieľ č. B.1.3: Vytvárať vhodné  podmienky pre vzdelávanie dospelých 
Opatrenia:  

o poradenstvo pre výber povolania 
o projekt otvorená škola - umožniť pre obyvateľstvo využívať priestorové a  

materiálne vybavenie škôl  
o koordinácia dopytu na trhu práce a ponuky  stredných škôl 
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C. Zdravotníctvo 
 
Silné stránky 

- existencia nemocnice a siete lekární 
- existencia parku nemocnice 
- komplexná sieť odborných ambulancií 
- úspešná transformácia ambulantnej sféry do súkromného sektora 

 
Slabé stránky 

- zlý technický stav budov – kúrenie, vzduchotechnika, izolácia strechy 
- nedostatočné prístrojové vybavenie NsP 
- nízka úroveň  a hygiena soc. zariadení 
- vysoká zadĺženosť  nemocnice 

 
Príležitosti 

- transformácia nemocnice z príspevkovej na neziskovú organizáciu 
- projekty na získanie prostriedkov z EÚ fondov na rekonštrukciu budovy NsP 
- možnosť zlepšenia prístrojového vybavenia a tým aj zvýšenia kvality poskytovaných 

zdravotníckych služieb 
- v rámci aktivačnej činnosti možnosť využitia kvalifikovanej pracovnej sily 

absolventov i občanov (z ESF) 
- možnosť riadneho členstva v Asociácii zdravých miest Slovenska (v súčasnosti je 

Mesto Šaľa pozorovateľom) 
 

Ohrozenia 
- zníženie rozsahu poskytovaných zdravotných služieb a tým ohrozenie existencie NsP 
- odchod kvalifikovaného personálu do iných regiónov a zahraničia 

 
 
 

Zámer č. C.1.: Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve 
 
 

Cieľ č. C.1.1: Zlepšenie kvality zdravotníckych služieb poskytovaných NsP 
Opatrenia:  

o rekonštrukcia budovy NsP– vrátane riešenia parkovania 
o zlepšenie prístrojového vybavenia 
o oddĺženie NsP 
o transformácia NsP na neziskovú organizáciu 
o lepšie využívanie ľudských zdrojov v rámci aktivačného programu 

 

Cieľ č. C.1.2: Zlepšenie nadväzujúcich služieb zdravotníctva 
Opatrenia:  

o rýchla zdravotná služba 
o dopravná zdravotná služba 
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D. Šport a rekreácia 
 
Silné stránky 

- veľmi dobré podmienky – vybudované zariadenia  pre rôzne druhy športu 
- rôznorodosť športových podujatí a zariadení 
- aktívny sektor športu a telovýchovy – existencia mládežníckej základne 
- voltíž, hádzaná, kanoistika, futbal, kolkári– vykonávané na vrcholovej úrovni 

 
Slabé stránky 

- chýbajúce letné kúpalisko 
- chýbajúce prímestské rekreačné zariadenie 
- nedostatok finančných prostriedkov pre fungovanie jednotlivých športových klubov 

a oddielov 
- nedostatok detských ihrísk 
- chýbajúca propagácia zariadení športu a ich naviazanie na ponuku cestovného ruchu 

Príležitosti 
- obnovenie rekreačnej zóny pri Váhu - zveľaďovanie  a údržba prirodzenej oddychovej 

zóny 
- zviditeľnenie a propagovanie športu a rekreácie 
- koordinácia aktivít jednotlivých športových zariadení a ich využitia 

 
Ohrozenia 

- zhoršujúci sa stav existujúcich športových zariadení – chýbajúce zastrešenie zimného 
štadióna 

- stagnujúci záujem mládeže o športové aktivity, konzumný spôsob života, zmena 
postoja obyvateľov k hodnotám 

 
 

Zámer č. D.1: Udržať a rozvíjať optimálne podmienky pre šport a voľnočasové aktivity 
občanov mesta 
 
 

Cieľ č. D.1.1: Vytváranie podmienok pre vrcholový - aktívny šport 
Opatrenia:  

o udržiavanie dobrého technického stavu haly, plavárne, kolkárne, futbalového 
ihriska a iných mestských a školských športovísk  

o dlhodobý prenájom plavárne a kolkárne 
 

Cieľ č. D.1.2: Vytváranie podmienok pre masovo-rekreačný šport 
Opatrenia:  

o vybudovanie letného kúpaliska 
o zastrešenie zimného štadióna 
o vybudovanie prímestského rekreačného zariadenia 
o využívanie školských športových areálov pre verejné účely  
o vybudovanie a označenie cykloturistických trás 
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Cieľ č. D.1.3: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity 
Opatrenia:  

o vybudovanie nových detských ihrísk a rekonštrukcia existujúcich, budovanie 
sídliskových viacúčelových ihrísk 

o v spolupráci so ZUŠ, CVČ, Skautským oddielom koordinovať ponuku 
voľnočasových aktivít. 

 

 

Zámer č. D.2: Zviditeľniť a propagovať existujúce možnosti pre šport a rekreáciu 
v meste 
 

Cieľ č. D.2.1: Zlepšiť kapacitné využitie a efektívnosť využitia existujúcich 
zariadení 
Opatrenia:  

o cielený marketing zariadení a nimi ponúkaných služieb 
 
 

Cieľ č. D.2.2: Zapojenie sa do ponuky cestovného ruchu v rámci regiónu 
Opatrenia: 

o spolupráca so zariadeniami cestovného ruchu v regióne (Kaskády, Diakovce, 
Poľný Kesov, Močenok...) 

o intenzívnejšia spolupráca so zriadenou Šalianskou regionálnou informačnou 
agentúrou. 

 
 
 

E. Kultúra 

Silné stránky 
- kultúrne programy na jarmoku tradičných remesiel 
- celoslovenská prehliadka Detskej dramatickej tvorivosti – tradícia 30 rokov 
- tradícia divadelníctva v Šali 
- silná základňa domácich hudobných skupín a divadelných súborov 
- úspešná výchova mladých talentov ZUŠ 
- starostlivosť o kultúrne pamiatky mesta 
- komplexná štruktúra kultúrnych zariadení pozostávajúca z knižnice, amfiteátra, SD 

Veča, DK Šaľa, SD Večierka 
- rozmanitosť kultúrnych podujatí v žánroch 
- dobré kontakty a vzťahy k národnému osvetovému centru a krajskému osvetovému 

stredisku 
- vydávanie kultúrneho mesačníka 
- činnosť ZPOZ pri MsZ v Šali 
- spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry 
- mesto má vlastného kronikára, ktorý zodpovedne zabezpečuje zaznamenávanie o dianí 

kultúrneho a spoločenského života mesta 
- celoslovenské podujatia ZPOZ 



Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa                                                                                        

 40

- kultúrne podujatia a spomienkové slávnosti na významné osobnosti mesta (výročia, 
jubileá) 

- bohato tematicky členený knižničný fond Mestskej knižnice v Šali, a jeho flexibilné 
doplňovanie 

- Relatívne dobré finančné možnosti na nákup knižničného fondu. 
- Postupné zefektívňovanie systému výpožičiek a prechádzanie na automatizáciu 

výpožičného systému. 
- výhodná centrálna poloha budovy knižnice  
- veľký záujem občanov o knižnično - informačné služby a veľký počet študentov SŠ 

a VŠ v meste. 
- Poskytovanie špeciálnych knižničných služieb (kopírovanie, verejný internet, 

medziknižničná výpožičná služba) 
- organizovanie podujatí pre deti a mládež v rámci literárnych a čitateľských návykov. 
- profesionálna úroveň poskytovaných služieb 

 
Slabé stránky 

- nízky záujem občanov o kultúrne podujatie so vstupným 
- nedostatočné technické vybavenie kina a ostatných kultúrnych zariadení a priestorov 
- slabé materiálne vybavenie záujmových umeleckých súborov a skupín 
- chýbajúca koncepcia dotvárania obrazu mesta umeleckými dielami v exteriéri 
- chýbajúca mestská televízia a funkčný mestský rozhlas 
- chýbajúca napojenosť na cestovných ruch 
- Knižnici akútne chýba depozit. 
- Zastaralé inventárne vybavenie knižnice /police, nábytok/ 
- Slabé technické vybavenie knižnice 
- chýbajúci bezbariérový prístup na oddelenie náučnej literatúry, čo znemožňuje prístup 

starším a invalidným občanom. 
 
Príležitosti 

- vybudovanie klimatizácie v DK 
- získavanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budov DK, SD Veča a mestská 

knižnica 
- perspektíva rastúceho záujmu občanov a kultúrne podujatia 
- získanie finančných prostriedkov na vylepšenie materiálneho zabezpečenia 

záujmových skupín (kroje) 
- pretransformovanie záujmových skupín na občianske združenia 
- udomácniť tradíciu kultúrneho leta 
- vytvorenie koncepcie podpory nosných podujatí 
- zmena lokality amfiteátra pre možnosti širšieho využitia 
- schválenie obsahu a distribúcie Mesačníka samosprávy mesta ŠAĽA 
- zmena organizačného začlenenia Mestského kultúrneho strediska na samostatný útvar 

podľa modelu Mestskej polície Šaľa 
- obnova kultúrnych pamiatok v meste 
- sprístupnenie kaštieľa pre občanov mesta Šaľa a jeho širšie využitie v oblasti kultúry 

napr. zriadenie mestskej galérie 
- v priestoroch amfiteátra vytvoriť park s bustami dejateľov mesta Šaľa a tento prepojiť 

s nádvorím kaštieľa 
- Dom ľudovej architektúry získať do majetku mesta 
- Zabezpečenie automatizovaného systému výpožičiek a tým zefektívnenie činnosti 

výpožičných služieb, ako aj prehľadnosť katalógov. 
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- Oslovenie najmä sociálne slabšie skupiny, ktoré si nemôžu dovoliť súkromne kupovať 
knihy, organizovanie búrz kníh a pomoc pri vzdelávaní a čítaní krásnej literatúry. 

- rozširovanie využívania knižnično – informačných a špeciálnych služieb,  
- uchádzanie sa o grantové zdroje aj pre činnosť knižnice. 

 

Ohrozenia 
- zlá ekonomická situácia občanov 
- konzumný spôsob života 
- nezvyk platenia za kultúru a vzdelávacie kurzy 
- výška schválených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
- neflexibilita MK SR a zlyhanie grantového systému MK SR 
- závislosť finančných prostriedkov pre Mestskú knižnicu od mestského rozpočtu.  
- vplyv komerčných informačných zdrojov, globalizácia, únik od pôvodnej umeleckej 

tvorby a kultúry všeobecne. 
- Neustály nárast cien kníh a zavedenie jednotnej 19% DPH. 

 
 
Zámer č. E.1: Vytvoriť vhodné podmienky pre kultúru v meste 
 

Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
 

Opatrenia: 
o uchádzať sa o zdroje z EÚ fondov  na rekonštrukcie, zateplenie budov 
o zlepšiť interiérové vybavenie (obloženie stien, sedenie v kinosále, bábkovej  

a estrádnej sále, zmultifunkčnenie sály v SD Veča ) 
o zakúpenie prenosného zastrešenia pódia 
o klimatizácia sál DK 
o vybudovanie vlastného svetelného a zvukového parku 
o realokácia amfitéatra pre širšie možnosti využitia 
o zlepšiť interiérové vybavenie v obradnej sieni mesta 
o Automatizácia výpožičného systému 
o Zabezpečiť renováciu interiéru knižnice a inventárneho majetku 
o Vyriešiť problém depozitu knižnice 
 

 
 
Cieľ E.1.2: Vytvárať lepšie podmienky pre prácu záujmovo-umeleckých skupín, 
súborov a jednotlivcov 
Opatrenia: 

o získať finančné prostriedky v MK SR,  fondov EÚ, VUC na činnosť 
a vybavenie záujmových skupín 

o využitie potenciálu domácich umelcov pri kultúrnom dotváraní obrazu mesta 
o vytvorenie jednotného grantového systému pre poskytovanie dotácii 

z mestského rozpočtu  
o odporúčanie záujmovým skupinám transformovať sa na občianske združenia 
o  výber vhodnej lokality pre technicko-zábavnú činnosť (cirkusy, kolotoče) 
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Cieľ E.1.3: zefektívniť činnosť MsKS 
Opatrenia: 

o zmena organizačného začlenenia MsKS na samostatný útvar podľa modelu 
MsP 

o realizácia prieskumov verejnej mienky ohľadom kultúrnych potrieb,  
spokojnosti a názorov občanov mesta 

 
 
Zámer E.2: Práca s verejnosťou s cieľom vytvorenia kultúrnych návykov a zvýšenia 
návštevnosti kultúrnych podujatí občanmi mesta 
 

 
Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenia:  

o vypracovanie koncepcie pravidelných každoročných kultúrnych podujatí   
- Večianske slávnosti – máj 
- Zlatá Priadka – celoslovenská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

– prelom máj a jún 
- Detský víkend – k 1. júnu 
- Šalianske slávnosti vrátane jarmoku tradičných remesiel – jún 
- Festival speváckych zborov s medzinárodnou účasťou – hody Šaľa 
- Colourfest – multikulturálny festival – november 

o udomácniť tradíciu kultúrneho leta 
o nadviazať kontakty a koordinovať činnosť s organizáciami tretieho sektora 

pracujúcimi v oblasti kultúry a vzdelávania 
o koordinácia činnosti s podnikateľskými subjektami (v zábavnom priemysle) 
o vytváranie kultúrnych návykov u detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej 

spolupráce so školami a školskými klubmi. 
o iniciovať rekonštrukciu Sochy Sv. Trojice 
o iniciovať založenie sadov pre novonarodené deti  

 
 

Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenia: 

o zabezpečiť pravidelné vydávanie mesačníka samosprávy mesta „Šaľa“ 
k začiatku mesiaca s poskytnutím priestoru pre propagáciu kultúrnych podujatí 
v aktuálnom mesiaci,  skvalitnenie distribúcie mesačníka samosprávy mesta 
„Šaľa“ 

o prehodnotiť súčasný stav výlepových plôch mesta a vytvoriť priestor pre ich 
rozšírenie najmä v centrálnej mestskej zóne 

o informovanie verejnosti prostredníctvom infokanálu SBD 
o vytvoriť podmienky pre fungovanie mestskej televízie 
o propagácia družobných miest mesta Šaľa formou umiestnenia erbov miest pri 

Miléniovom parku 
o Sprístupniť fond MsK na stránkach internetu  
o Propagovať činnosť a služby poskytované mestskou knižnicou 
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F. Bezpečnosť v meste 
 
 
Silné stránky 

- stabilizované legislatívne prostredie v činnosti MsP 
- nezávislosť MsP od politických vplyvov a prostredia 
- prijatá koncepcia -  verejnosťou podporovaný výkon policajnej služby 
- prijatý štatút MsP 
- dostatočný priestor vytvorený médiami pre informovanie verejnosti o činnosti MsP 
- aktívna spolupráca so školami na úseku prevencie 
- zabezpečovanie prechodov pre chodcov pre školákov 
- veľká zapojenosť objektov (súkromných i verejných) na pult centrálnej ochrany 
- systémový odchyt túlavých psov 

 

Slabé stránky 
- absencia osobitnej úpravy sociálneho zabezpečenia pracovníkov MsP vzhľadom na 

špecifiká vykonávanej práce 
- nedostatočná výmena informácií s ostatnými policajnými zložkami na území mesta 
- nedostatočné vytváranie podmienok a možností na zapojenie verejnosti do činnosti 

polície 
- poddimenzovanie počtu výkonných policajtov 
- nedostatočné technické vybavenie (záznamové zariadenie, radar, PC, zbrane) 

 

Príležitosti 
- naplnenie personálneho stavu výkonných policajtov 
- zníženie kriminality prostredníctvom vybudovania kamerového systému 
- rozšírenie pultu centrálnej ochrany 
- pravidelné dopĺňanie a obnova súčastí výzbroja a výstroja 
- zlepšenie spolupráce s verejnosťou a akceptovanie MsP verejnosťou 

 

Ohrozenie 
- hospodársko-ekonomický úpadok (inflácia, úbytok náhradných zdrojov) 
- celospoločenské znižovanie životnej úrovne a sociálna neistota – zvyšovanie 

kriminálnych aktivít 
- neriešenie sociálneho postavenia pracovníkov vzhľadom na povahu vykonávanej práce 

 

 

Zámer F.1.: Zefektívnenie činnosti MsP 

 

Cieľ F.1.1:  

Zabezpečenie vhodných materiálno-technických prostriedkov pre prácu MsP 
Opatrenia:  

o vybudovanie kamerového systému 
o rozšírenie pultu centrálnej ochrany 
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o zabezpečenie záznamového zariadenia na nahrávanie telef. hovorov 
a rádiostaníc, radar) 

o pravidelné dopĺňanie a obnova súčastí výzbroje a výstroja 
o iniciovať zriadenie záchytnej stanice 

 

Cieľ F.1.2.: Vytvárať podmienky pre kvalitný personál 
           Opatrenia:  

o pravidelné školenia policajtov 
o vytvoriť špecializovaný tím pre odchyt túlavých psov  
o naplnenie stavu policajtov schváleného VZN č. 19/2000 pre vytvorenie 

cyklohliadok 
o zabezpečenie sociálnej starostlivosti o policajtov (rekondičné pobyty) 

 

 

Zámer F.2.: Zvýšenie participácie občanov na bezpečnosti v meste 

 

Cieľ F.2.1.: Znížiť kriminalitu mládeže 
Opatrenia:  

o každoročná organizácia letného tábora s protidrogovou tematikou 
o pokračovanie v preventívnych prednáškach na školách s protidrogovou 

tematikou 
o organizácia súťaží s policajnou tematikou 

 

 

Cieľ F.2.2.: Zapájanie verejnosti do bezpečnosti mesta 
Opatrenie:  

o získavanie dôvery občanov pravidelným informovaním o činnosti MsP 
o využitie aktivačného programu  úradu práce pre spoluprácu MsP  - iniciovať 

vytvorenie svojpomocných bezpečnostných skupín - hliadok z dobrovoľníkov 
v problémových lokalitách 
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 G.  Životné prostredie 
 
Silné stránky: 

- vysokokvalitné bonitné pôdy 
- členstvo mesta Šaľa Klima-Bündnise 
- fungujúca prístavná hrana na Váhu pre nakládku do tlačných člnov 
- existencia 6 funkčných artézskych studní – z toho 5 v správe mesta 
- zavedenie separovaného zberu s pozitívnou odozvou 
- dobrá spolupráca mesta so Zbernými surovinami a.s., v oblasti evidovania separátov 

z komunálnej sféry 
- úspešný projekt ISPA na odkanalizovanie regiónu Šaľa a rozšírenie ČOV v Šali 
- získavanie finančných prostriedkov z neštátneho Recyklačného fondu a od spoločnosti 

ENVI PAK a.s. (systém tzv. zeleného bodu) 
- spolupráca so školami – projekt separovania na školách 
- v lesnom hospodárskom pláne na roky 2004-2014 sú prímestské lesy zaradené do lesov 

osobitného určenia, kde je prebierkový spôsob ťažby stromov a druhová skladba drevín 
sa približuje pôvodnej vegetácii 

 
Slabé stránky: 

- nedostatočná starostlivosť o vysokú vegetáciu z dôvodu finančnej náročnosti 
- prestárla vysoká vegetácia 
- málo oddychových zón 
- celkovo znižujúca sa plocha verejnej zelene vplyvom záberu pevných plôch na 

podnikateľské aktivity a parkovacie miesta 
- poškodzovanie kmeňov stromov pri údržbe trávnikov ručnými kosačkami 
- vysoký úhyn nových výsadieb, likvidácia prirodzenej obnovy náletov 
- nízka kvalita detských ihrísk 
- vysoká prašnosť a znečistenie komunikácií 
- nedostatočné ničenie buriny na okrajoch chodníkov a ciest 
- nedostatočná starostlivosť o artézske studne z pohľadu zatraktívnenia týchto lokalít, ako 

aj celkovej rekonštrukcie zdrojov 
- nedostatočná starostlivosť o lesopark ako o oddychovú zónu mesta 
- znečistenie ovzdušia vplyvom zvýšenej dopravy 
- nedostatočné ekologické povedomie vo vzťahu k separovanému zberu 
- holorubný spôsob hospodárenia na lesnom pôdnom fonde vplyvom monokultúrnych 

výsadieb 
 

Príležitosti: 
- vybudovanie zberových dvorov na donáškový zber komodít komunálneho odpadu 
- osveta v oblasti separovaného zberu a v oblasti nakladania s odpadom 
- projekt separovania na školách 
- možnosť získania finančných prostriedkov z EÚ na rekultiváciu skládky KO v Hetméni 
- zvýšená starostlivosť o zdravotný stav vysokej vegetácie 
- Deň zeme – výchova mládeže 
- rekonštrukcie tepelného hospodárstva mesta 
- využitie geotermálnej vody – nové vrty 

 
Ohrozenia: 

- konzumný spôsob života – nárast množstva odpadu a znečisťovania životného 
prostredia  
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- anonymita a z nej vyplývajúca ľahostajnosť občanov k životnému prostrediu 
- vysoká vegetácia je prestarnutá a má zlý zdravotný stav. Náhradné výsadby za vyrúbané 

dreviny budú ekologickú funkciu pôvodného porastu plniť po dlhšom časovom období 
- znižovanie plôch zelene zapríčiňuje okrem zhoršovania kvality ovzdušia zmenu 

odtokových pomerov v území a následné zvyšovanie teploty v meste v letných 
mesiacoch 

- vplyvom nedostatku finančných prostriedkov  v poľnohospodárstve sa venuje znížená 
pozornosť obnove úrodnosti pôdy 

- riziko záplav 
 
 

Zámery G.1.: Zlepšiť kvalitu ovzdušia a využívania vody v meste 
 

Cieľ G.1.1.:  Znížiť emisie znečisťujúcich látok z dopravy 
Opatrenia:  

o realizácia obchvatu mesta 
o  riešenie CMZ 
o vylúčenie nákladnej dopravy z obytných zón (VZN) 
 
 

Cieľ G.1.2.: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie 
Opatrenia: 

o rekonštrukcia tepelného hosp. mesta 
o využitie geotermálnych vôd – nové vrty 
 
 

Cieľ G.1.3.: Zatraktívnenie lokalít artézskych studní, ako doplnkových zdrojov pitnej 
vody 
Opatrenia:  

o celková rekonštrukcia zdrojov; rekonštrukcia a dobudovanie okolia artézskych 
studní so zámerom vytvorenia oddychovej lokality 

o propagácia 5 mestských zdrojov na území mesta 
o každoročné sledovanie chemizmu vôd 
 
 

Zámery G.2.: Zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta 
 

Cieľ G.2.1.: Zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
Opatrenia: 

o rozšírenie separovania o ďalšie komodity 
o zapojenie škôl do separovaného zberu 
o zvýšenie osvety v tejto oblasti 
o v spolupráci s partnermi vybudovanie zberných dvorov pre donáškový zber 
 

Cieľ G.2.2.: Eliminácia počtu čiernych skládok na území mesta 
Opatrenia:  

o osveta  - informovanie verejnosti o možnostiach nakladania so zložkami     
                       komunálneho odpadu na území mesta. 

o rekultivácia starej záťaže v Hetméni 
o zvýšená kontrolná činnosť MsP 
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Zámer G.3.: Zvýšenie kvality komunálnej hygieny 
 
 

Cieľ G.3.1.: Zlepšenie kvality bezprostredného okolia života občanov 
Opatrenia:  

o zvýšenie ekologického povedomia vo vzťahu k znečisťovaniu verejných 
priestranstiev osvetou 

o zabezpečenie systému zberu psích exkrementov (automaty na vrecúška, zberné 
nádoby) až po konečnú likvidáciu 

o vytvorenie oddeleného priestoru pre voľný pohyb psov (tabule- označovacie, 
informačné, zákazové) 

o zlepšenie vybavenosti existujúcich detských ihrísk 
 
 

Cieľ G.3.2.:  Zníženie populácií hlodavcov v meste  
Opatrenia:  

o dôsledná každoročná deratizácia  (vrátane verejných priestranstiev) 
o vykonanie technických opatrení na zamedzenie prístupu hlodavcov k potrave 

stavebnou úpravou objektov 
 
 

Zámer G.4: Koncepčné výhľadové riešenie stavu zelene v meste 
 

Cieľ G.4.1.:  Zlepšenie stavu verejnej zelene v meste  
Opatrenia:  

o stabilizovanie plôch zelene v meste 
o zvýšená odborná starostlivosť o vysokú zeleň 
o vypracovanie koncepcie obnovy jednotlivých plôch zelene 
o vytváranie podmienok pre výsadbu vetrolamov v okrajových častiach mesta 

hlavne zo severozápadnej časti mesta a pre výsadbu protihlukových bariér 
o zmapovanie tzv. čiernych plôch zelene a ich následné pravidelné ošetrovanie  
 
 

Cieľ G.4.2.:  Zvýšená starostlivosť o lesopark a realizácia funkčnej plochy pri 
lesoparku 
Opatrenia:  

o pravidelná údržba lesoparku / čistenie chodníkov, prerezávanie chodníkovej 
siete, odstraňovanie vývratov a suchárov / 

o zatraktívnenie prostredia lesoparku  
o zabezpečenie hygieny v športovo- oddychovej zóne pri Váhu  osadením 

mobilných WC a zberných nádob počas zvýšenej návštevnosti   
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III. PROJEKTOVÉ LISTY JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ  
 
 
A. SOCIÁLNA OBLASŤ 
 
Zámer A.1: Zvýšiť kvalitu života občanov odkázaných na sociálne služby 
 
Cieľ č. A.1.1: Zvýšiť úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb 
Opatrenie: - rekonštrukcia - modernizácia domova soc. služieb pre deti  - Okružná ul. 
 
Podporné kroky:  

- tepelná izolácia 
- stavebné úpravy 
- výmena okien 
- izolácia strechy 

 
Výsledok: zníženie energetickej náročnosti 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM  MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa 
 
Termín realizácie: 2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 5 mil. Sk  
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, VÚC, štátny rozpočet, fondy EÚ 
 
 
Cieľ č. A.1.1: Zvýšiť úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb 
 
Opatrenie: - vytvorenie nových podmienok pre zariadenie azylového typu a jeho rozšírenie 
 
Podporné kroky: 

- výstavba alebo adaptácia existujúcich objektov 
- vybavenie zariadenia cca. pre 40 ľudí 

 
Výsledok: vybudovanie kombinovaného zariadenia azylového typu pre rodiny s deťmi a aj 
pre osamelých rodičov a jednotlivcov (alt. objekt za železničnou traťou) 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM  MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie s krízovým 
oddelením, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, úsek sociálnych vecí a rodiny 
 
Termín realizácie: 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 8 mil. (4.mil) 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ 
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Cieľ č. A.1.1: Zvýšiť úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb 
 
Opatrenie: - príprava kvalifikovaných ľudských zdrojov na poskytovanie soc. služieb 
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie záujmu u evidovaných nezamestnaných  
- organizovanie rekvalifikácií a školení 

 
Výsledok: kvalifikovaná odborná pracovná sila na opatrovateľstvo a poskytovanie sociálnych 
služieb 
 
Nositeľ zodpovednosti: ÚPSVa R – úsek zamestnanosti 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa, ÚPSVaR – úsek sociálnych vecí, Centrum výchovnej 
a psychologickej prevencie s krízovým oddelením,  
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: cca. 30 ľudí (550 tis. Sk) 
 
Možné zdroje financovania: ESF 
 

Cieľ č. A.1.2.: Zlepšenie kvality života občanov odkázaných na soc. služby 
 
Opatrenie: - odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých  občanov 

do verejných budov  
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie potrieb v spolupráci s organizáciami zdravotne postihnutých  
- vyhľadanie kontaktov s verejnými inštitúciami 
- rokovania o spoločných riešeniach  
- stavebné úpravy existujúcich objektov 

 
Výsledok: 

- Stavebný úrad vydá stavebné povolenie pre nové alebo rekonštruované verejné 
budovy len so zabezpečenými riešeniami pre prístupnosť pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu 

 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: architekt mesta, verejné inštitúcie, organizácie zdravotne postihnutých  
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: ad hoc 
 
Možné zdroje financovania: zdroje vlastníkov budov, EÚ fondy – ak by išlo o celoplošný 
projekt 
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Cieľ č. A.1.2.: Zlepšenie kvality života občanov odkázaných na soc. služby 
 
Opatrenie: - sociálna prevencia a poradenstvo 
 
Podporné kroky: 

- stretnutie zainteresovaných 
- prijatie dohody o koordinácii aktivít 

 
Výsledok: zosúladenie a koordinácia existujúcej ponuky sociálneho poradenstva 
 
Nositeľ zodpovednosti: ÚPSVaR - úsek zamestnanosti, úsek sociálnych vecí, OSS mesta 
Šaľa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie s krízovým oddelením  
 
Spolupracujúci: mesto Šaľa, OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie: 1/2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: θ 
 
Možné zdroje financovania: θ 
 
 
 
Zámer A.2: Rozšírenie ponuky sociálnych služieb 
 
Cieľ č. A.2.1.: Uspokojiť zvýšený dopyt po sociálnych službách obyvateľstva 
v predproduktívnom veku 
 
Opatrenie: - zriadenie stanice opatrovateľskej služby pre deti na úrovni obvodu 
 
Podporné kroky: 

- stretnutie zainteresovaných 
- prieskum možností získania finančných prostriedkov z EÚ 
- výstavba, resp. adaptácia priestorov 

 
Výsledok: zriadenie stanice opatrovateľskej služby pre deti 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSS mesta Šaľa 
 
Spolupracujúci: ÚPSVaR - úsek sociálnych vecí 
 
Termín realizácie: 2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 2 mil. 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, mestský rozpočet, VÚC 
 
 
 



Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa                                                                                        

 51

Cieľ č. A.2.1.: Uspokojiť zvýšený dopyt po sociálnych službách obyvateľstva 
v predproduktívnom veku 
 
Opatrenie: - transformácia centra prevencie na krízové centrum 
 
Podporné kroky:  

- nakontaktovanie rezortu školstva, rezortu sociálnych vecí 
- schválenie zámeru transformácie 
- formálne dohody, 
- rekonštrukcia objektov (vytvorenie podkrovných priestorov) 
- transformácia  

 
Výsledok: krízové centrum 
 
Nositeľ zodpovednosti: Centrum výchovnej a psychologickej prevencie s krízovým 
oddelením 
 
Spolupracujúci: mesto Šaľa, ÚPSVaR - úsek sociálnych vecí, Krajský školský úrad Nitra 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 2 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet, protidrogový fond, fondy EÚ, VÚC, mestský 
rozpočet 

 

Cieľ č. A.2.2: Uspokojiť zvýšený dopyt po sociálnych službách obyvateľstva 
v poproduktívnom veku 
 
Opatrenie: - rozšírenie kapacít v domove dôchodcov,  (MŠ -  Nešporova) 
 
Podporné kroky: 

- stavebný projekt  
- projekt na získavanie prostriedkov EÚ 

 
Výsledok: rozšírenie kapacít o 40 miest (na konečných 60) 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa 
 
Termín realizácie: 2005 - 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 14 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania:  fondy EÚ, mestský rozpočet (spolufinancovanie) 
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Cieľ č. A.2.2: Uspokojiť zvýšený dopyt po sociálnych službách obyvateľstva 
v poproduktívnom veku 
 
Opatrenie: - vytvoriť podmienky pre zriadenie penziónu pre dôchodcov s vyšším štandardom 
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie záujmu 
- vytypovanie objektov 
- odpredaj objektov s účelovým viazaním na sociálne služby 

 
Výsledok: zriadenie penziónu pre dôchodcov s vyšším štandardom 
 
Nositeľ zodpovednosti: mesto Šaľa 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa, súkromná sféra 
 
Termín realizácie: 2005 - 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: ? 
 
Možné zdroje financovania: súkromný sektor 
 
 
 
 

Cieľ č. A.2.2: Uspokojiť zvýšený dopyt po sociálnych službách obyvateľstva 
v poproduktívnom veku 
 
Opatrenie: - sociálna prepravná služba 
 
Podporné kroky: 

- na základe existujúceho záujmu zakúpenie vozidla → projekt 
- oslovenie registrovaných poskytovateľov soc. služby 
- iniciovať zriadenie služby 

 
Výsledok: fungujúca prepravná služba 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSS mesta Šaľa 
 
Spolupracujúci: ÚPSVaR - úsek soc. vecí, VÚC 
 
Termín realizácie: 2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 1 mil.Sk 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, sponzorské príspevky, štátny rozpočet 
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Cieľ č. A.2.3: Podporovať činnosť občianskych združení, nadácií a neštátnych subjektov 
poskytujúcich sociálne  služby 
 
Opatrenie: - vytvoriť register existujúcich združení a zverejniť ho 
 
Podporné kroky: 

- oslovenie inštitúcií vykonávajúcich registráciu (VÚC, KÚ, Ministerstvo vnútra SR) 
- spracovanie zoznamu 
- zverejnenie a aktualizácia zoznamu 

 
Výsledok: verejne prístupný register NGO, občianskych združení a nadácií 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa, CVPP KO, ÚPSVaR úsek zamestnanosti a úsek sociálnych 
vecí 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: θ 
 
Možné zdroje financovania: θ 
 
 
 
 

Cieľ č. A.2.3: Podporovať činnosť občianskych združení, nadácií a neštátnych subjektov 
poskytujúcich sociálne  služby 
 
Opatrenie: - koordinácia činností jednotlivých subjektov 
 
Podporné kroky: 
-  na základe vypracovania registra nadviazať kontakty a koordinovať činnosť 
 
Výsledok: efektívna spolupráca 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa, CVPP KO, ÚPSVaR - úsek zamestnanosti, úsek soc. vecí  
                           registrované subjekty 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: θ 
 
 
Možné zdroje financovania: θ 
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Cieľ č. A.2.3: Podporovať činnosť občianskych združení, nadácií a neštátnych subjektov 
poskytujúcich sociálne  služby 
Opatrenie: - preferovať transformáciu a vznik nových služieb na občianskej a súkromnej báze 
 
Podporné kroky: 

- legislatívne a organizačné predpoklady transformácie sociálnych služieb 
- optimalizácia novej právnej formy a zmluvných podmienok 
- podpora vzniku nových služieb na občianskej a súkromnej báze 

 
Výsledok: zapojenie dobrovoľníckych a súkromných subjektov do zodpovednosti za 
prevádzku a kvalitu poskytovaných služieb  
 
Nositeľ zodpovednosti: Mesto Šaľa 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa,  
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: θ 
 
Možné zdroje financovania: súkromný sektor 
 
 
 
 
Cieľ č. A.2.4: Riešenie problému bývania špecifických skupín obyvateľov, predovšetkým 
rodín s deťmi, ktoré sa ocitnú v situácii náhlej núdze, neplatičov a spoločensky 
neprispôsobivých 
Opatrenie:  vytvorenie podmienok pre bývanie s nižším štandardom 
 
Podporné kroky: 

- výber vhodnej lokality 
- rokovania o kúpe, zámene, resp. prenájme objektu 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na prispôsobenie objektu k účelu 
- prevádzkovanie 

 
Výsledok: riešenie problému neplatičov, zníženie ich počtu 
 
Nositeľ zodpovednosti: Mesto Šaľa – OŠKaSV MsÚ, prednosta MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSS mesta Šaľa, ÚPSVaR – úsek sociálnych vecí a rodiny, súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2004-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov:  5-8. mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: EÚ fondy, mestský rozpočet, MPSVaR SR 
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Cieľ č. A.2.4: Riešenie problému bývania špecifických skupín obyvateľov, predovšetkým 
rodín s deťmi, ktoré sa ocitnú v situácii náhlej núdze, neplatičov a spoločensky 
neprispôsobivých 
Opatrenie: vyplácanie sociálnych dávok prostredníctvom osobitného príjemcu 
 
Podporné kroky: 

- vymedzenie podmienok určených zákonnou úpravou 
- vytypovanie občanov, ktorí využívajú sociálne dávky v rozpore s ich účelovým 

určením 
- mesto požiada o určenie osobitného príjemcu na ÚPSVaR 
- rozhodnutie ÚPSVaR o určení osobitného príjemcu 
 

Výsledok: účelné využívanie sociálnych dávok, nepriamo zníženie neplatičov 
 
Nositeľ zodpovednosti: ÚPSVaR 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa, OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie: do konca roka 2004 
 
Predpokladaná výška nákladov:  0 
 
Možné zdroje financovania: 0 

 
 
B. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
 
Zámer B.1:Vytvoriť podmienky pre harmonický rozvoj osobnosti žiakov 
 
Cieľ č. B.1.1: Udržiavať kvalitu výchovno-vzdelávacích aktivít 
 
Opatrenie: - Zabezpečenie kvalifikovaných a odborných pedagogických pracovníkov  
 
Podporné kroky: 

- pri výbere pedagogických pracovníkov maximálne zohľadniť odbornosť 
a kvalifikovanosť 

- zabezpečiť cestou metodických orgánov a inštitúcií permanentné vzdelávanie 
pracovníkov 

 
Výsledok: kvalifikovaný odborný personál na školách 
 
Nositeľ zodpovednosti: školy, školské zariadenia v meste, školský úrad 
 
Spolupracujúci: metodické centrá, štátny pedagogický ústav 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov:  podľa počtu akcií cca 40 tis. Sk ročne  
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet a sponzorské príspevky 
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Cieľ č. B.1.1: Udržiavať kvalitu výchovno-vzdelávacích aktivít 
 
Opatrenie:  - koordinácia záujmového vzdelávania 
 
Podporné kroky: 

- zmapovať inštitúcie so záujmovými činnosťami z hľadiska možností a kapacít 
- koordinácia utvárania záujmových útvarov s prihliadnutím na úroveň a kvalitu 

záujmovej     
- činnosti 

 
 
Výsledok: rozšírenie ponuky a skvalitnenie záujmovej činnosti a vzdelávania 
 
Nositeľ zodpovednosti: školský úrad 
 
Spolupracujúci: školské, kultúrne a športové organizácie 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
 
Cieľ č.B.1.2: Vytvoriť vhodné materiálne a priestorové podmienky 
Opatrenie: - optimalizácia siete škôl a školských zariadení 
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie demografického vývoja obyvateľstva mesta, kapacitného využitia 
jednotlivých zariadení a ich hospodárenia,  

- rokovania s dotknutými subjektami 
- návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
- schválenie návrhu mestským zastupiteľstvom po prerokovaní v komisiách MsZ 
- formálne vysporiadanie právnych vzťahov 

 
Výsledok: zvýšenie hospodárnosti, lepšie kapacitné využitie zariadení 
 
Nositeľ zodpovednosti: školský úrad, OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: riaditelia škôl a školských zariadení, Komisia školstva pri MsZ 
 
Termín realizácie: 2004-2005 
 
Predpokladaná výška nákladov:  0 
 
Možné zdroje financovania: 0  
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Cieľ č.B.1.2: Vytvoriť vhodné materiálne a priestorové podmienky 
Opatrenie: - rekonštrukcia budov so zameraním na zníženie energetickej náročnosti 
 
Podporné kroky: 
- energetický audit 
- analýza ekonomickej náročnosti a zabezpečenie financií 
- rekonštrukcia (ekvitermálna regulácia, hydrotermické vyregulovanie, zateplenie, výmena   
  okien) 
 
 
Výsledok: zníženie spotreby energií 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsÚ Šaľa a školské zariadenia 
 
Spolupracujúci: riaditelia škôl a školských zariadení, MsBP spol. s r.o. Šaľa 
 
Termín realizácie: 2004 ekvitermálna regulácia, ostatné kroky podľa náročností 
 
Predpokladaná výška nákladov:  54 mil. Sk (ZŠ Krátka, ZŠ Horná) 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet, mestský rozpočet, fondy EÚ 
       
 
 
 
Cieľ č.B.1.2: Vytvoriť vhodné materiálne a priestorové podmienky 
Opatrenie:  inovácia – modernizácia materiálnej základne (učebné pomôcky, PC) 
 
Podporné kroky: 
- prieskum vybavenia škôl učebnými pomôckami a výpočtovou technikou z hľadiska   
  opotrebovania 
- stanovenie optimálneho vybavenia 
- prieskum možností finančného zabezpečenia 
- verejné obstarávanie 
 
 
Výsledok: lepšie vybavenie škôl a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 
Nositeľ zodpovednosti: školy a školský úrad 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa, Slovak Telecom, súkromný sektor zaoberajúci sa výpočtovou 
technikou 
 
Termín realizácie: 2005 - 2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 5 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet, mestský rozpočet, fondy EÚ, sponzorské 
a Združenia rodičov, občianske združenia 
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Cieľ č. B.1.3: Vytvárať vhodné  podmienky pre vzdelávanie dospelých 
Opatrenia: - poradenstvo pre výber povolania 
 
Podporné kroky: 

- analýza pracovného trhu a prieskum záujmu podnikateľov 
- porovnanie odborného zamerania škôl s potrebami trhu 
- nadväzovanie kontaktov a spolupráca so školami 
- poradenstvo 

 
 
Výsledok:  úspešnejšie zaradenie sa mladých ľudí do pracovného prostredia 
 
Nositeľ zodpovednosti: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úsek zamestnanosti 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa, školský úrad, CVPP KO, školy  a školské zariadenia 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov:  podľa rozsahu aktivít 
 
Možné zdroje financovania: Európsky sociálny fond 
 

 

Cieľ č. B.1.3: Vytvárať vhodné  podmienky pre vzdelávanie dospelých 
Opatrenie: - projekt otvorená škola - umožniť pre obyvateľstvo využívať priestorové 
                    a  materiálne vybavenie škôl  

 
Podporné kroky: 

- prieskum možností škôl v oblasti ďalšieho vzdelávania z hľadiska priestorového, 
personálneho  a materiálneho vybavenia 

- prieskum záujmu občanov o ponúkané aktivity 
- marketing produktu 

 
Výsledok: prístup občanov k vzdelávaniu a školami poskytovaným službám 
 
Nositeľ zodpovednosti: školy a školský úrad, MsÚ 
 
Spolupracujúci: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úsek zamestnanosti, rodičovské   
                           a občianske združenia 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne  
 
Predpokladaná výška nákladov: 300 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: Európsky sociálny fond, Projekt otvorená škola MŠ SR,  
                                              občianske združenia 
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Cieľ č. B.1.3: Vytvárať vhodné  podmienky pre vzdelávanie dospelých 
Opatrenie:  - koordinácia dopytu na trhu práce a ponuky stredných škôl 
 
Podporné kroky:  

- rokovania dotknutých strán (stredné školy, ÚPSVaR, súkromné subjekty) 
- prispôsobenie učebných odborov požiadavkám trhu 

 
Výsledok:  znížiť nezamestnanosť absolventov 
 
Nositeľ zodpovednosti: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úsek zamestnanosti 
 
Spolupracujúci: stredné školy, VÚC a zamestnávatelia 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
C. ZDRAVOTNÍCTVO 
 
 
Zámer C.1: Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve 
 
 
Cieľ č. C.1.1: Zlepšenie kvality zdravotníckych služieb poskytovaných NsP 
Opatrenie: - rekonštrukcia budovy NsP– vrátane riešenia parkovania 
 
Podporné kroky: 

- energetický audit 
- zateplenie budovy, výmena okien, dverí, výmena rozvodových sústav energií, 

rekonštrukcia vzduchotechniky 
- zmena vstupu do areálu nemocnice 
- úprava bezprostredného okolia nemocnice  

 
Výsledok: zníženie energetickej náročnosti budovy, nové parkovacie miesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: VÚC, riaditeľ nemocnice 
 
Spolupracujúci:  Mesto Šaľa 
 
Termín realizácie: 3 – 5 rokov 
 
Predpokladaná výška nákladov: 2,6 mil. Sk /projektová dokumentácia/, 56 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet, rozpočet VÚC, fondy EÚ 
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Cieľ č. C.1.1: Zlepšenie kvality zdravotníckych služieb poskytovaných NsP 
Opatrenie:       - zlepšenie prístrojového vybavenia 
 
Podporné kroky:  

- spracovať návrh na doplnenie prístrojového vybavenie – diagnostické, liečebné (napr. 
sonograf, vyhrievané lôžko, LPS, oper. stôl, pôrod. posteľ, polohovateľné postele  
pre novorodencov - laparoskopia, bilirubinometer pre deti)     

- preveriť možnosti získania finančných zdrojov 
- rokovať a lobovať u predstaviteľov Nitrianskeho samosprávneho kraja – zriaďovateľa 

vo veci financovania 
 
Výsledok: zlepšenie kvality a rýchlosti diagnostického vyšetrenia 
 
Nositeľ zodpovednosti: VÚC, riaditeľstvo nemocnice 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa 
 
Termín realizácie: 2005 - 2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 5 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet, rozpočet VÚC, sponzorstvo 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľ č. C.1.1: Zlepšenie kvality zdravotníckych služieb poskytovaných NsP 
Opatrenie:        - oddlženie NsP 
 
Podporné kroky:  

- uznesenie vlády a odsúhlasenie parlamentom 
 
 
Výsledok: vyrovnané hospodárenie 
 
Nositeľ zodpovednosti: riaditeľstvo NsP 
 
Spolupracujúci: VÚC Nitra 
 
Termín realizácie: ? 
 
Predpokladaná výška nákladov: 50 mil. – 70 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet 
 
 
 



Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa                                                                                        

 61

Cieľ č. C.1.1: Zlepšenie kvality zdravotníckych služieb poskytovaných NsP 
Opatrenie:       - transformácia NsP na neziskovú organizáciu 
 
Podporné kroky: 

- iniciovať rokovania 
- uznesenie VÚC /rozhodujúci krok/ 

 
Výsledok: nezisková organizácia 
 
Nositeľ zodpovednosti: Riaditeľstvo NsP 
 
Spolupracujúci: Nitriansky samosprávny kraj 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľ č. C.1.1: Zlepšenie kvality zdravotníckych služieb poskytovaných NsP 
 
Opatrenie:    -  lepšie využívanie ľudských zdrojov v rámci aktivačného programu 
 
Podporné kroky: 

- prieskum potrebných pracovných síl v zariadení NsP 
- rokovanie s ÚPSVaR Nové Zámky 

 
Výsledok: nové pracovné sily v zdravotníckom zariadení 
 
Nositeľ zodpovednosti: riaditeľstvo NsP 
 
Spolupracujúci: ÚPSVaR Nové Zámky  
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov:   podľa rozsahu zapojenia 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet 
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Cieľ č. C.1.2: Zlepšenie nadväzujúcich služieb zdravotníctva 
Opatrenie: - rýchla zdravotná služba 
        
Podporné kroky: 

- vyvolať rokovanie dotknutých subjektov s dôrazom na skrátenie časového intervalu 
príjazdu k pacientovi 

- aplikácia nového zákona v praxi 
 
 
Výsledok:  vyššia kvalita poskytovanej služby pacientovi  
 
Nositeľ zodpovednosti: riaditeľstvo NsP 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 

 

Cieľ č. C.1.2: Zlepšenie nadväzujúcich služieb zdravotníctva 
Opatrenie: - dopravná zdravotná služba 
        
Podporné kroky: 

- informovať občanov o podmienkach poskytovania tejto služby prostredníctvom 
praktických lekárov 

- obnova vozového parku 
 
 
 
Výsledok: uľahčenie prístupu k zdravotníckym zariadeniam osobám odkázaným na prevoz 
 
Nositeľ zodpovednosti: riaditeľstvo NsP 
 
Spolupracujúci: VÚC, Mesto Šaľa 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: ? 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet, rozpočet VÚC, súkromný sektor 
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D. ŠPORT A REKREÁCIA 
 
Zámer D.1: Udržať a rozvíjať optimálne podmienky pre šport a voľnočasové aktivity 
občanov mesta 
 
 
Cieľ č. D.1.1: Vytváranie podmienok pre vrcholový - aktívny šport 
Opatrenie: - udržiavanie dobrého technického stavu haly, plavárne, kolkárne, futbalového 

ihriska a iných mestských a školských športovísk  
 
Podporné kroky:  

- zabezpečenie priebežných opráv a údržby zariadení 
- postupná modernizácia a znižovanie energetickej náročnosti 

 
Výsledok: predĺženie životnosti existujúcich zariadení pre viac generácií 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: Združenie Aquasport a záujmové skupiny 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: v zmysle plánovanej údržby 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, združené prostriedky záujmových skupín 
 
 
 
 
Cieľ č. D.1.1: Vytváranie podmienok pre vrcholový - aktívny šport 
Opatrenie: - dlhodobý prenájom plavárne a kolkárne  
Podporné kroky:  

- rokovania s vlastníkom objektov za účelom udržania dlhodobej prevádzky zariadení 
- plánovanie finančných prostriedkov v rozpočte mesta 

 
Výsledok: zachovanie existujúcej širokej ponuky možností pre šport v meste pre občanov 
 
Nositeľ zodpovednosti: prednosta MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSMM MsÚ, Združenie Aquasport 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, združené prostriedky záujmových skupín 
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Cieľ č. D.1.2: Vytváranie podmienok pre masovo-rekreačný šport 
Opatrenie: - vybudovanie letného kúpaliska 
Podporné kroky:  

- výber vhodnej lokality pre umiestnenie kúpaliska 
- práce súvisiace s prípravou realizačného projektu  
- vypracovanie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ 

 
Výsledok: zriadenie letného kúpaliska 
 
Nositeľ zodpovednosti: Mesto Šaľa 
 
Spolupracujúci: súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2005-2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 100 mil.Sk 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, štátny rozpočet, grantové schémy, mestský rozpočet 
 
 
 
 
 
 

Cieľ č. D.1.2: Vytváranie podmienok pre masovo-rekreačný šport 
Opatrenie: - zastrešenie zimného štadióna 
Podporné kroky: 

- projektová dokumentácia 
- prieskum možností financovania z fondov EÚ a súkromného sektora 
- realizácia projektu 

 
 
Výsledok: zvýšenie hodnoty majetku, možnosť viacúčelového využívania zimného štadióna   
 
Nositeľ zodpovednosti:  OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: športové kluby, OSPaRM 
 
Termín realizácie: 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 5 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, štátny rozpočet, grantové schémy, mestský rozpočet, 
súkromný sektor 
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Cieľ č. D.1.2: Vytváranie podmienok pre masovo-rekreačný šport 
Opatrenie: - vybudovanie prímestského rekreačného zariadenia 
 
Podporné kroky: 

- projektová dokumentácia 
- vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 
- verejné obstarávanie 
- realizácia projektu 

 
Výsledok: rozšírenie možností pre prímestskú rekreáciu občanov 
 
Nositeľ zodpovednosti: Mesto Šaľa 
 
Spolupracujúci: súkromný sektor  
 
Termín realizácie: 2005-2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 214 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, štátny rozpočet,  mestský rozpočet 
 
 
 
 
 

Cieľ č. D.1.2: Vytváranie podmienok pre masovo-rekreačný šport 
Opatrenie: - využívanie školských športových areálov pre verejné účely  
 
Podporné kroky: 

- rokovania s riaditeľmi škôl 
- plán prevádzky školských zariadení pre verejnosť  
- propagácia týchto možností pre občanov 

 
Výsledok: sprístupnenie športových areálov škôl pre širokú verejnosť 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV  MsÚ 
 
Spolupracujúci: riaditelia škôl, Školský úrad, záujmové združenia 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: ad hoc 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzori, súkromné zdroje 
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Cieľ č. D.1.2: Vytváranie podmienok pre masovo-rekreačný šport 
Opatrenie: - vybudovanie a označenie cykloturistických trás 
Podporné kroky: 

- návrh trás a ich zosúladenie s územným plánom dotknutých VÚC a mesta Šaľa 
- etapizácia realizácie zámeru 
- postupná realizácia 

 
Výsledok: rozšírenie ponuky pre masovo-rekreačný šport a napojenie sa na regionálne  
cykloturistické trasy 
 
Nositeľ zodpovednosti: OVaÚR MsÚ 
 
Spolupracujúci: mestský architekt, záujmové skupiny 
 
Termín realizácie: 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa rozsahu realizovanej trasy 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, grantové schémy, štátny rozpočet, mestský rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľ č. D.1.3: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity 
Opatrenie: - vybudovanie nových detských ihrísk a rekonštrukcia existujúcich, budovanie 
sídliskových viacúčelových ihrísk 
Podporné kroky: 

- analýza súčasného stavu detských ihrísk 
- rekonštrukcia existujúcich ihrísk 
- výber ďalších lokalít  pre nové ihriská podľa dostupnosti 
- spolupráca so Združeniami rodičov 

 
Výsledok: vytvorenie vhodných priestorov pre voľný čas detí a mládeže 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: mestský architekt, Združenia rodičov, občania 
 
Termín realizácie: 2005-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 600 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, súkromný sektor 
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Cieľ č. D.1.3: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity 
Opatrenie:  v spolupráci so ZUŠ, CVČ, Skautským oddielom koordinovať ponuku 
voľnočasových aktivít.  
 
Podporné kroky: 

- rokovania s dotknutými subjektami o možnej spolupráci 
- spoločné vytváranie ponuky jednotlivých subjektov vo vzájomnej koordinácii 

 
 
Výsledok: rozšírenie ponuky a dostupnosti voľnočasových aktivít 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: ZUŠ, CVČ, Skautský oddiel 
 
Termín realizácie: každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
Zámer č. D.2: Zviditeľniť a propagovať existujúce možnosti pre šport a rekreáciu v meste 
 

Cieľ č. D.2.1: Zlepšiť kapacitné využitie a efektívnosť využitia existujúcich zariadení 
Opatrenie: - cielený marketing zariadení a nimi ponúkaných služieb 
 
Podporné kroky: 

- zhromažďovanie informácií o činnosti a ponuke jednotlivých subjektov 
- vytvorenie spoločného kalendára športových podujatí 
- distribúcia a propagácia kalendára (webová stránka mesta, mesačník samosprávy a iné 

médiá) 
 
Výsledok:  spoločný kalendár športových podujatí  
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: športové kluby 
 
Termín realizácie: každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 10 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, združené prostriedky športových klubov 
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Cieľ č. D.2.2: Zapojenie sa do ponuky cestovného ruchu v rámci regiónu 
Opatrenie: spolupráca so zariadeniami cestovného ruchu v regióne (Kaskády, Diakovce, 
Poľný Kesov, Močenok...) 
 
Podporné kroky: 
- rokovania so subjektami cestovného ruchu v regióne o možnej spolupráci 
- dohoda o podmienkach spoločnej propagácie športových a voľnočasových zariadení 
- pravidelná výmena informácií o zmenách  
- zaradenie športových zariadení mesta Šaľa do ponuky doplnkových služieb cestovného 

ruchu návštevníkom dotknutých zariadení 
 
Výsledok: zvýšená návštevnosť a lepšie kapacitné využívanie športových zariadení mesta 
Šaľa 
 
Nositeľ zodpovednosti:  OŠKaSV, OSMM MsÚ,  
 
Spolupracujúci: zariadenia cestovného ruchu v regióne , OSPaRM MsÚ 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
 
Cieľ č. D.2.2: Zapojenie sa do ponuky cestovného ruchu v rámci regiónu 
Opatrenie: intenzívnejšia spolupráca so zriadenou Šalianskou regionálnou informačnou 
agentúrou (ŠRIA)  
 
Podporné kroky: 
- pravidelné rokovania s vedením ŠRIA 
- zmluvné stanovenie pravidiel spolupráce 
- výmena informácií 
 
Výsledok: efektívnejšia propagácia  zariadení a aktivít 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSPaRM MsÚ 
 
Spolupracujúci: ŠRIA 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa realizovaných spoločných projektov 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, ŠRIA 
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E. KULTÚRA 
 
Zámer č. E.1: Vytvoriť vhodné podmienky pre kultúru v meste 
 
Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: uchádzať sa o zdroje z EÚ fondov  na rekonštrukcie, zateplenie budov 
 
Podporné kroky: 

- energetický audit 
- rekonštrukcia rozvodov v budove 
- výmena okenného obvodového systému 
- zateplenie budovy 

 
Výsledok: lepší technický stav objektu  (zvýšenia životnosti budovy, úspora energií) 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 4 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, mestský rozpočet 
 
 
 
Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: 
zlepšiť interiérové vybavenie (obloženie stien vo vestibuloch a sálach, sedenie v kinosále, 
bábkovej  a estrádnej sále, zmultifunkčnenie sály v SD Veča) 
 
Podporné kroky: 

- výmena systému sedenia v divadelnej a bábkovej sále 
- výmena stolov a stoličiek v estrádnej sále 
- zmena funkčnosti sály SD Veča zasúvaním systému sedenia 

 
 
Výsledok: zlepšenie komfortu a poskytovaných služieb občanom 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS 
 
Termín realizácie: 2005-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 5 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, štátny rozpočet, rozpočet MVRR, VÚC, 
sponzorstvo 
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Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: zakúpenie prenosného zastrešenia pódia 
 
Podporné kroky: 

- prieskum trhu 
- verejné obstarávanie 

 
Výsledok: možnosť realizovania širšej ponuky podujatí na verejných priestranstvách, zaniknú          
                  náklady na zapožičiavanie 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 200 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorstvo 
 
 
 
 
 
Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: klimatizácia sál DK 
 
Podporné kroky: 

- prieskum ponuky na trhu 
- verejné obstarávanie na dodávateľa 

 
 
Výsledok: zlepšenie komfortu pre návštevníkov podujatí v sále 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS 
 
Termín realizácie: 2005-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 2,5 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, fondy EÚ 
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Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: vybudovanie vlastného svetelného a zvukového parku 
 
Podporné kroky: 

- analýza potrieb (svetelný park: mixážny pult, divadelné reflektory, scanery, 
svetelné rampy, zvukový park: reproduktory a zosilovač 2x10 000 W, mixážny 
pult s 24 vstupmi, odposluchy 3 ks, priestorové mikrofóny 2 ks a 6 ks mikrofóny) 

- prieskum ponuky na trhu 
- verejné obstarávanie na dodávateľa 

 
 
Výsledok: zlepšenie kvality poskytovaných služieb, odstránenie nákladov na neustálu potrebu 
prenájmu týchto zariadení, možnosť získavať finančné prostriedky z vlastného prenájmu 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS 
 
Termín realizácie: 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: svetelný park 1 mil. Sk + zvukový park 2 mil. Sk = 3 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 
 
 
 
Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: realokácia amfitéatra pre širšie možnosti využitia 
 
Podporné kroky: 
- výber možných lokalít 
- projektová dokumentácia 
 
 
Výsledok: premiestnenie amfiteátra do vhodnejšej lokality pre podujatia a filmové   
                 premietania 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSPaRM (mestský architekt), OVaUR, OSMM MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS 
 
Termín realizácie: do 2010 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa vybranej lokality 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, rozpočet mesta, VÚC, sponzorstvo 
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Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: zlepšiť interiérové vybavenie v obradnej sieni mesta 
 
Podporné kroky: 

- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- projektová dokumentácia 
- výber dodávateľa – verejné obstarávanie 
- slávnostné odovzdanie  

 
Výsledok: reprezentatívne priestory pre obrady, prijatia, slávnosti a kultúrne podujatia mesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSMM MsÚ, OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: mestský architekt 
 
Termín realizácie: 2007-2008 
 
Predpokladaná výška nákladov: 500 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: rozpočet mesta, sponzorstvo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: automatizácia výpožičného systému 
 
Podporné kroky: 

- prieskum trhu v oblasti programov 
- vyhodnotenie cenových ponúk 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na zakúpenie 
- inštalácia a zaškolenie personálu 
- vytvorenie a aktualizácia knižničných katalógov 

 
Výsledok: efektívnejšie poskytovanie knižnično-informačných služieb 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsK, Referát informatiky a MIS OSPaRM MsÚ 
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie: 2004-2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 50 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
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Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: zabezpečiť renováciu interiéru knižnice a inventárneho majetku 
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie stavu a potrieb výmeny knižničných regálov a ostatného nábytku 
- prieskum trhu  
- vyhodnotenie cenových ponúk 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na ich zakúpenie 
- výmena nábytku 

 
Výsledok:  novo zakúpené regále budú spĺňať všetky bezpečnostné predpisy a sprehľadní sa  
tematická orientácia jednotlivých fondov pre používateľov 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsK, OSMM MsÚ  
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie: do 2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 300 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania:  mestský rozpočet, sponzorské príspevky 
 
 
 
 
 
Cieľ E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich materiálno-technické vybavenie 
Opatrenie: vyriešiť problém depozitu knižnice 
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie vhodných priestorov pre uskladnenie kníh 
- vyjasnenie majetkových vzťahov k daným objektom 
- stanovenie finančných nákladov na prispôsobenie objektu hygienickým požiadavkám 

depozitu 
- presťahovanie fondov 

 
Výsledok: zvýšenie životnosti knižničných jednotiek a zefektívnenie priestorového vybavenia 
knižnice 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsK, OSMM MsÚ  
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie: do 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov:  podľa vytypovaného objektu  
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorské  príspevky 
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Cieľ E.1.2: Vytvárať lepšie podmienky pre prácu záujmovo-umeleckých skupín, súborov a 
jednotlivcov 
Opatrenie: získať finančné prostriedky v MK SR,  fondov EÚ, VUC na činnosť a vybavenie 
záujmových skupín 
 
Podporné kroky: 

- analýza potrieb záujmových skupín 
- prieskum trhu a výziev 
- vypracovanie projektu 

 
Výsledok: lepšie materiálne vybavenie súborov, čím sa zlepší kvalita produkcie  
                  reprezentujúcej mesto 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsKS 
 
Spolupracujúci: záujmové skupiny a súbory 
 
Termín realizácie: 2005-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa zistených potrieb 
 
Možné zdroje financovania: štátny rozpočet MK SR, VÚC, fondy EÚ 
 
 
 
Cieľ E.1.2: Vytvárať lepšie podmienky pre prácu záujmovo-umeleckých skupín, súborov a 
jednotlivcov 
Opatrenie: využitie potenciálu domácich umelcov pri kultúrnom dotváraní obrazu mesta 
 
Podporné kroky: 

- vytvorenie koncepcie kultúrneho obrazu mesta 
- vytypovanie vhodných lokalít 
- oslovenie umelcov z mesta 

 
Výsledok: ucelený kompaktný kultúrny obraz mesta za pomoci domácich umelcov 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: jednotliví umelci, ZUŠ, MsKS 
 
Termín realizácie: 2006-2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa rozsahu realizovaných aktivít 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, granty MK ŠR, sponzorstvo 
 
 
 
 



Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa                                                                                        

 75

Cieľ E.1.2: Vytvárať lepšie podmienky pre prácu záujmovo-umeleckých skupín, súborov a 
jednotlivcov 
Opatrenie: vytvorenie jednotného grantového systému pre poskytovanie dotácii z mestského 
rozpočtu  
 
Podporné kroky: 

- rokovanie s ekonomickým oddelením o spôsobe vyčlenenia prostriedkov na 
granty 

- konzultácia s dotknutými subjektami 
- vytvorenie systému 
- schválenie systému v MsZ 
- systém evidencie a zverejňovania poskytnutých grantov 

 
Výsledok: VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: komisia kultúry a športu pri MsZ, MsKS 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
 
 
Cieľ E.1.2: Vytvárať lepšie podmienky pre prácu záujmovo-umeleckých skupín,  súborov a 
jednotlivcov 
Opatrenie: odporúčanie záujmovým skupinám transformovať sa na občianske združenia 
 
Podporné kroky: 

- rokovania v nadväznosti na funkčný grantový systém 
 
 
Výsledok: občianske združenia ako subjekty oprávnené uchádzať sa o dotácie z mestského   
                 rozpočtu 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsKS 
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ E.1.2: Vytvárať lepšie podmienky pre prácu záujmovo-umeleckých skupín,  súborov a 
jednotlivcov 
Opatrenie: výber vhodnej lokality pre technicko-zábavnú činnosť (cirkusy, kolotoče) 
 
Podporné kroky: 

- rokovania s mestským architektom  
- výber možných lokalít 
- konzultácie a občanmi dotknutých lokalít 
- úprava terénu 

 
 
Výsledok: vytvorenie stabilného priestoru pre technicko-zábavnú činnosť  
 
Nositeľ zodpovednosti: mestský architekt, OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Termín realizácie: v nadväznosti na premiestnenie amfiteátra 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa náročnosti vybranej lokality na úpravy 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorské príspevky 
 
 
 
 
Cieľ E.1.3: zefektívniť činnosť MsKS 
Opatrenie: zmena organizačného začlenenia MsKS na samostatný útvar podľa modelu MsP 
 
Podporné kroky: 

- vypracovanie zmeny organizačného začlenenia 
- prerokovanie v komisii kultúry  
- schválenie v MsZ 

 
Výsledok: zefektívnenie činnosti MsKS, transparentný tok finančných prostriedkov do  
                 kultúry, jasne definované kompetencie 
 
Nositeľ zodpovednosti: prednosta MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS, OŠKaSV MsÚ, Mestské zastupiteľtsvo v Šali 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ E.1.3: zefektívniť činnosť MsKS 
Opatrenie: realizácia prieskumov verejnej mienky ohľadom kultúrnych potrieb,  spokojnosti 
a názorov občanov mesta 
 
Podporné kroky: 

- vypracovanie dotazníka 
- zbieranie údajov 
- spracovanie údajov 
- zverejnenie výsledkov a zapracovanie do činnosti MsKS 

 
Výsledok: získanie informácií, prispôsobenie činnosti k potrebám občanov a zlepšenie   
                 spokojnosti občanov 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsKS 
 
Spolupracujúci: OSPaRM, OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie: priebežne,opakovane 
 
Predpokladaná výška nákladov: 3 tis. Sk na jeden prieskum 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 
 
Zámer E.2: Práca s verejnosťou s cieľom vytvorenia kultúrnych návykov a zvýšenia 
návštevnosti kultúrnych podujatí občanmi mesta 
 
Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenie:  - vypracovanie koncepcie pravidelných každoročných kultúrnych podujatí   
 
Podporné kroky: 

1. Večianske slávnosti – máj 
2. Zlatá Priadka – celoslovenská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – prelom máj 

a jún 
3. Detský víkend – k 1. júnu 
4. Šalianske slávnosti vrátane jarmoku tradičných remesiel – jún 
5. Festival speváckych zborov s medzinárodnou účasťou – hody Šaľa - september 
6. Colourfest – multikulturálny festival – november 

 
Výsledok: kalendár pravidelných podujatí v roku, stanovenie si jasnej priority podpory 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsKS 
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ, komisia kultúry 
 
Termín realizácie: 2004 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0  
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Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenie: udomácniť tradíciu kultúrneho leta 
 
Podporné kroky: 

- vypracovať plán letných víkendových podujatí a ich realizácia 
- propagácia 

 
Výsledok: obohatenie letného kultúrneho života, prilákanie turistov 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsKS 
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ, Komisia kultúry pri MsZ, zariadenia CR v okolí, súkromní 
podnikatelia 
 
Termín realizácie: 2004 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 10 tis. Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 
 
 
 
 
 
Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenie: nadviazať kontakty a koordinovať činnosť s organizáciami tretieho sektora 
pracujúcimi v oblasti kultúry a vzdelávania 
 
Podporné kroky: 

- prieskum existujúcich aktívnych organizácií a zariadení 
- vytvorenie databázy 
- oslovenie subjektov a návrh spolupráce 
- pravidelné stretnutia 

 
 
Výsledok: zamedzenie prekrývaniu sa podujatí, zabezpečenie širšej ponuky podujatí 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: dotknuté organizácie 3. sektora, komisia kultúry 
 
Termín realizácie: 2004 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenie: koordinácia činnosti s podnikateľskými subjektami (v zábavnom priemysle) 
 
Podporné kroky: 

- prieskum ponuka a zamerania činnosti existujúcich subjektov 
- vytvorenie databázy kontaktov 
- oslovenie subjektov s  ponukou spolupráce 
- koordinácia činnosti 

 
Výsledok: zamedzenie prekrývaniu podujatí, vyššia kvalita podujatí 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: Komisia kultúry pri MsZ 
 
Termín realizácie: 2004 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenie: vytváranie kultúrnych návykov u detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej 
spolupráce so školami a školskými klubmi. 
Podporné kroky: 

- príprava ponuky kultúrnych podujatí podľa potrieb škôl 
- vypracovanie plánu podujatí na aktuálny  školský rok v spolupráci s MŠ, ZŠ a SŠ 
- realizácia  

 
Výsledok: vytváranie kultúrnych návykov u detí a mládeže 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsKS 
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ, Školský úrad 
 
Termín realizácie: 2004 a každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenie: iniciovať rekonštrukciu Sochy Sv. Trojice 
Podporné kroky: 

- vyvolať rokovanie s MK SR, Pamiatkovým ústavom a VÚC, Rímsko-katolíckym 
farským úradom v Šali 

- projektová dokumentácia 
- realizácia  
- spropagovanie tejto aktivity 
- návrh zapísania tejto pamiatky do zoznamu kultúrnych pamiatok MK SR 

 
Výsledok: zlepšenie stavu a ochrana kultúrnej pamiatky mesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ,  Rímsko-katolícky farský úrad v Šali 
 
Spolupracujúci: VÚC, MK SR, Pamiatkový ústav 
 
Termín realizácie: 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 700 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: Rímsko-katolícky farský úrad, MK SR – granty, mestský 
rozpočet, príspevky občanov 
 
 
 
 
Cieľ E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta 
Opatrenie: iniciovať založenie sadov pre novonarodené deti  
 
Podporné kroky: 

- výber lokalít po konzultáciách s mestským architektom 
- projektová dokumentácia 
- realizácia  
- spropagovanie tejto aktivity 
- pravidelná starostlivosť a údržba 

 
Výsledok: zlepšenie životného prostredia a skrášlenie mestských častí, zvýšená iniciatíva 
občanov pri ochrane životného prostredia 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ,  OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: mestský architekt, občania mesta 
 
Termín realizácie: 2006 a každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 100 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, príspevky občanov 
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Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenie: zabezpečiť pravidelné vydávanie mesačníka samosprávy mesta „Šaľa“ k začiatku 
mesiaca s poskytnutím priestoru pre propagáciu kultúrnych podujatí v aktuálnom mesiaci   
- skvalitnenie distribúcie mesačníka samosprávy mesta Šaľa 
 
Podporné kroky:  

- kontrola plnenia zmluvy 
- dodatok k zmluve – úprava penalizácie nedodržiavania zmluvy 
- pravidelné zasadnutie redakčnej rady vrátane člena Komisie pre informovanosť 

verejnosti pri MsZ 
- pravidelné dodávanie programu podujatí 
- skvalitnenie distribúcie mesačníka do každej domácnosti 

 
Výsledok: zlepšenie informovanosti verejnosti 
       
Nositeľ zodpovednosti: prednosta MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsKS, Komisia kultúry pri MsZ, Komisia pre informovanosť verejnosti, 
Komisia športu pri MsZ 
 
Termín realizácie: ihneď 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenie: 
prehodnotiť súčasný stav výlepových plôch mesta a vytvoriť priestor pre ich rozšírenie najmä 
v centrálnej mestskej zóne 
 
Podporné kroky: 

- vytypovanie nových lokalít v spolupráci s mestským architektom 
- návrh rozmiestnenia  nových výlepových plôch 
- prerokovanie v Komisii kultúry 

 
Výsledok: dodatok k VZN o uskutočňovaní reklamy a propagácie na území mesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsKS 
 
Spolupracujúci: architekt mesta (OSPaRM), Komisia kultúry pri MsZ 
 
Termín realizácie: 1.zasadnutie MsZ v roku 2005  
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenie: informovanie verejnosti prostredníctvom infokanálu SBD 
 
Podporné kroky: 

- vyvolať rokovanie s dotknutým subjektom 
- vypracovať návrh formy spolupráce 
- zmluvné zabezpečenie – dohoda o spolupráci 

 
Výsledok: vyššia informovanosť verejnosti 
 
Nositeľ zodpovednosti: prednosta MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSPaRM, OŠKaSV MsU 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa dohody 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 
 
 
 
Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenie: vytvoriť podmienky pre fungovanie mestskej televízie 
 
Podporné kroky: 

- prieskum ponúkaných možností pre fungovanie mestskej televízie 
- výber vhodného spôsobu riešenia 
- verejné obstarávanie 

 
Výsledok: sprevádzkovanie mestskej televízie 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: Komisia kultúry pri MsZ 
  
Termín realizácie: 2005-2008 
 
Predpokladaná výška nákladov: 5-10 mil. Sk ??? 
 
Možné zdroje financovania:???? 
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Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenie: propagácia družobných miest mesta Šaľa formou umiestnenia erbov miest pri 
Miléniovom parku 
 
Podporné kroky: 

- prieskum možností technického riešenia 
- výber grafického návrhu 
- realizácia 

 
Výsledok: osadenie erbov družobných miest 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci: Komisia kultúry pri MsZ 
  
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa realizovaného zámeru 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, iné zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenie: sprístupniť fond MsK na stránkach internetu 
 
Podporné kroky: 

- zriadenie vlastnej www stránky – možné aj v rámci stránok mesta Šaľa 
- vyriešenie technického prepojenia databázy knižničného fondu a internetu 
- sprístupnenie knižničného fondu na stránkach internetu 
- elektronické poskytovanie knižnično-informačných služieb 

 
Výsledok: uľahčenie prístupu občanov k službám mestskej knižnice 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsK, Referát informatiky a MIS OSPaRM MsÚ 
 
Spolupracujúci: OŠKaSV MsÚ 
  
Termín realizácie: do 2008 
 
Predpokladaná výška nákladov: 200 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, granty MK SR, fondy EÚ 
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Cieľ E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí 
Opatrenie: propagovať činnosť a služby poskytované mestskou knižnicou 
Podporné kroky: 

- osvetová práca 
- komunikácia s občanmi 
- moderný marketing a manažment 
- efektívna reklama 
- podujatia pre deti a mládež 
- spolupráca s predškolskými a školskými zariadenia 
- spolupráca a inými organizáciami mesta  

 
Výsledok: zvýšenie návštevnosti knižnice a vytváranie základných čitateľských návykov 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsK, OŠKaSV MsÚ 
 
Spolupracujúci:  OSS mesta Šaľa, predškolské a školské zariadenia, Spoločný obecný úrad na 
úseku školstva, Komisia kultúry 
  
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: ad hoc 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorské príspevky občanov a firiem 
 
 
F. BEZPEČNOSŤ V MESTE 
 
Zámer F.1: Zefektívnenie činnosti MsP Šaľa 
 
Cieľ F.1.1: Zabezpečenie vhodných materiálno-technických prostriedkov pre prácu MsP  

Opatrenie: - vybudovanie kamerového systému 

Podporné kroky: 
- prieskum možností 
- zabezpečenie financovania 
- verejné obstarávanie 
- zaškolenie 

 
Výsledok: zníženie protispoločenskej činnosti, zvýšenie objasnenosti prípadov a zlepšenie 
bezpečnosti v meste 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa, súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2004 - 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 1,3 mil. až 1,8 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania:  mestský rozpočet, sponzorsky súkromný sektor 
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Cieľ F.1.1: Zabezpečenie vhodných materiálno-technických prostriedkov pre prácu MsP 

Opatrenie:- rozšírenie pultu centrálnej ochrany 

Podporné kroky:  
- propagácia ponúkaných služieb napojenia sa na stredisko registrácie poplachov 
- kontrolné výjazdy na zabezpečenie funkčnosti 
- školenie personálu 

 
Výsledok: zlepšená ochrana majetku mesta a občanov, prevencia 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa, súkromný sektor 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 15 tis. Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 

 

 

 

Cieľ F.1.1: Zabezpečenie vhodných materiálno-technických prostriedkov pre prácu MsP 

Opatrenie:- zabezpečenie záznamového zariadenia na nahrávanie telef. hovorov a rádiostaníc, 
radar) 

Podporné kroky: 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- prieskum trhu 
- verejné obstarávanie 
- vyškolenie personálu 

 
Výsledok: zefektívnenie činnosti MsP Šaľa 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2005-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: záznamové zariadenie cca 140 tis. Sk, rádiostanice 150 tis. 
Sk, radar 1,5 mil. Sk) spolu cca 1,8 nil. Sk  
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, granty, sponzorské príspevky 
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Cieľ F.1.1: Zabezpečenie vhodných materiálno-technických prostriedkov pre prácu MsP 

Opatrenie: -  pravidelné dopĺňanie a obnova súčastí výzbroje a výstroja 

 
Podporné kroky: 

- analýza potrieb 
- plán obnovy a dopĺňania výstroja a výzbroje  

 
Výsledok: lepšie materiálno-technické podmienky pre prácu MsP Šaľa 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: Mesto Šaľa 
 
Termín realizácie: každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 300 tis. Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 

 

 

 

 

Cieľ F.1.1: Zabezpečenie vhodných materiálno-technických prostriedkov pre prácu MsP 

Opatrenie:  iniciovať zriadenie záchytnej stanice 

 
Podporné kroky: 

- iniciovať stretnutie zainteresovaných ohľadom aktuálnych možností ( Mesto Šaľa, 
VÚC NSK) 

 
 
Výsledok: rozhodnutie o zriadení záchytnej stanice 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: VÚC, Mesto Šaľa, Obvodný úrad 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ F.1.2.: Vytvárať podmienky pre kvalitný personál 

Opatrenie: - pravidelné školenia policajtov 

 
Podporné kroky: 

- analýza potrieb ( aktuálne zmeny v zákonoch) 
- plán školení 

 
 
Výsledok: zvýšenie odbornej spôsobilosti policajtov, zlepšenie služieb občanom 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: školiace strediská, MV SR 
 
Termín realizácie: každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 150 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 

 

 

 

Cieľ F.1.2.: Vytvárať podmienky pre kvalitný personál 

Opatrenie: vytvoriť špecializovaný tím pre odchyt túlavých psov 

 
Podporné kroky: 

- výber členov tímu 
- materiálne vybavenie ( ochranné odevy a pomôcky určené na odchyt) 
- získanie odbornej spôsobilosti príslušníkov tímu 

 
Výsledok:  pravidelný plošný odchyt túlavých psov, zlepšenie služby na ochranu občanov 
mesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa, veterinárne ambulancie 
 
Spolupracujúci: Regionálna veterinárna a potravinová správa 
 
Termín realizácie: 2004-2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 50 tis. Sk+ 20 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
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Cieľ F.1.2.: Vytvárať podmienky pre kvalitný personál 

Opatrenie: - naplnenie stavu policajtov schváleného VZN č. 19/2000 pre vytvorenie 
cyklohliadok 

 
Podporné kroky: 

- vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta na doplnenie stavov MsP 
- výber vhodných kandidátov- výberové konanie 
- získanie odbornej spôsobilosti 
- zakúpenie bicyklov 
- vypracovanie plánu činnosti cyklohliadok 

 
Výsledok: zefektívnenie činnosti MsP Šaľa, služba verejnosti 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: prednosta MsÚ 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 850 tis. Sk (mzdy, školenia, výstroj, výzbroj) 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 

 

Cieľ F.1.2.: Vytvárať podmienky pre kvalitný personál 

Opatrenie: - zabezpečenie sociálnej starostlivosti o policajtov (rekondičné pobyty) 

 
Podporné kroky: 

- ročné preventívne prehliadky 
- analýza potrieb 
- plán systémových opatrení 
- realizácia 

 
Výsledok: ochrana zdravotného stavu policajtov v službe MsP Šaľa 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: NsP Šaľa 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 70 tis. Sk ( na 1/3 personálu ročne) 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
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Zámer F.2: Zvýšenie participácie občanov na bezpečnosti v meste 
 
 
Cieľ F.2.1.: Znížiť kriminalitu mládeže 

Opatrenie: - každoročná organizácia letného tábora s protidrogovou tematikou 

Podporné kroky: 
- propagácia tábora 
- plán činností v tábore - program 
- zabezpečenie prednášok 
- starostlivosť o deti a mládež, osveta 

 
 
Výsledok: oboznámenie detí s prácou polície, kriminálna prevencia, osveta 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: Štátna polícia Oroszlány 
 
Termín realizácie: každoročne ( počas letných prázdnin) 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa počtu prihlásených detí (cca 160 tis. Sk ročne) 
 
Možné zdroje financovania: účastnícke príspevky detí, sponzorské príspevky, mestský 
rozpočet 
 
 
 
Cieľ F.2.1.: Znížiť kriminalitu mládeže 

Opatrenie:- pokračovanie v preventívnych prednáškach na školách  s protidrogovou tematikou 

Podporné kroky: 
- propagácia prednáškovej činnosti 
- rokovania s riaditeľmi škôl a školských zariadení 
- materiálne vybavenie pracovníkov kriminálnej prevencie 

 
 
Výsledok: oboznámenie detí s prácou polície, kriminálne prevencia, osveta 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: školy a školské zariadenia, Policajný zbor SR 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 20 tis. Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, súkromný sektor - sponzorské 
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Cieľ F.2.1.: Znížiť kriminalitu mládeže 

Opatrenie: - organizácia súťaží s policajnou tematikou 

Podporné kroky: 
- propagácia súťaží  a podujatí ( Deň otvorených dverí, MDD, Polícia očami detí) 
- vyhodnotenie 
- odmeňovanie ocenených 
- zverejnenie výsledkov 

 
Výsledok: osveta, zvyšovanie povedomia u detí o práci MsP 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: školy a školské zariadenia, OŠKaSV MsÚ 
 
Termín realizácie:  každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 20 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorské príspevky 
 
 

 

Cieľ F.2.2.: Zapájanie verejnosti do bezpečnosti mesta 

Opatrenie: - získavanie dôvery občanov pravidelným informovaním o činnosti MsP 

Podporné kroky: 
- pravidelné stretnutia s občanmi 
- zúčastňovanie sa všetkých zasadnutí výborov mestských častí 
- zverejňovanie 1 x mesačne výsledky činnosti MsP 

 
 
Výsledok: zviditeľnenie práce MsP, zlepšenie vzťahov s verejnosťou 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: regionálne médiá, MsÚ, výbory mestských častí 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ F.2.2.: Zapájanie verejnosti do bezpečnosti mesta 

Opatrenie:  využitie aktivačného programu ÚPSVaR pre spoluprácu s MsP 

-  iniciovať vytvorenie svojpomocných bezpečnostných skupín – hliadok z dobrovoľníkov 
v problémových lokalitách mesta 

Podporné kroky: 
- rokovania s ÚPSVaR 
- výber vhodných dobrovoľníkov pre aktivačný program 
- zaškolenie, zabezpečenie materiálneho vybavenia 

 
Výsledok: Zapájanie verejnosti do bezpečnosti mesta v problémových lokalitách 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: ÚPSVaR – Úsek zamestnanosti 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná  výška nákladov: ??? 
Možné zdroje financovania: ESF  
 
 

G. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Zámer G.1: Zlepšiť kvalitu ovzdušia a využívania vody v meste 
 

Cieľ G.1.1.:  Znížiť emisie znečisťujúcich látok z dopravy 
Opatrenie: - realizácia obchvatu mesta 
Podporné kroky: 

- schválený územný plán mesta vrátane obchvatu mesta a jeho alternatívneho riešenia 
- preverenie najvhodnejšieho variantu trasy dopravného obchvatu mesta 

prostredníctvom aktualizácie územného plánu VÚC Nitrianskeho regiónu, ktorá bola 
iniciovaná zo strany mesta Šaľa a dotknutých obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad 
Váhom, Šoporňa, Močenok, Trnovec nad Váhom a Duslo a.s. 

- dosledovanie finančného zabezpečenia a technickej prípravy realizácie obchvatu 
v spolupráci so Slovenskou správou ciest GR Bratislava a príslušnými ministerstvami 
(výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstva dopravy) 

- presadzovanie realizácie na národnej a regionálnej úrovni 
- reorganizáciou dopravy vytvoriť vnútorný tranzitný mestský okruh s vylúčením 

tranzitnej nákladnej dopravy z centrálneho mestského priestoru do obdobia 
zrealizovania obchvatu 

Výsledok: zníženie množstva vypúšťaných emisií z dopravy na území mesta 
                 riešenie dopravnej situácie v meste 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSPaRM MsÚ, mestský architekt 
Spolupracujúci: VÚC NSK, MVaRR SR, MDPaT SR, MŽP SR, Slovenská správa ciest 
Termín realizácie: 2010 
Predpokladaná výška nákladov: 700-800 mil. Sk,  1,1 – 1,3 mld. Sk – podľa zvolenej 
alternatívy 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, štátny rozpočet 
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Cieľ G.1.1.:  Znížiť emisie znečisťujúcich látok z dopravy 
Opatrenie:- Riešenie Centrálnej mestskej zóny - CMZ 
 
Podporné kroky: 

- vytvorením vnútorného mestského dopravného okruhu dosiahnuť presmerovanie 
najmä nákladnej tranzitnej dopravy do polôh mimo centrálnej mestskej zóny 

- vybudovanie obslužnej komunikácie – vylúčenie prejazdu centrálnou časťou Hlavnej 
ulice ako ťažiskového priestoru CMZ 

- dobudovanie a skvalitnenie zelených a parkových plôch na území CMZ 
 
Výsledok: Centrálna mestská zóna- harmonické vyvážené prostredie pre občanov 
a návštevníkov mesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSPaRM MsÚ, mestský architekt 
 
Spolupracujúci: OVaÚR MsÚ, OŽPaSÚ MsÚ 
 
Termín realizácie:  2005-2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 70 mil. Sk (25 mil. Sk – obslužná komunikácia s kruhovým 
objazdom, 27 mil. Sk – Hlavná ul.,  18 mil. Sk  - Námestie Sv. Trojice) 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, združené prostriedky súkromného sektora 
 
 
 
 
 
Cieľ G.1.1.:  Znížiť emisie znečisťujúcich látok z dopravy 
Opatrenie:- vylúčenie nákladnej dopravy z obytných zón (VZN) 
 
Podporné kroky: 

- dodatok k VZN o ovzduší 
 
 
Výsledok: vylúčenie nákladnej dopravy zo sídlisk 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsP, MsZ, Komisia ŽP pri MsZ, Komisia dopravy pri MsZ 
 
Termín realizácie:2005 
 
Predpokladaná výška nákladov:  0 
 
Možné zdroje financovania:0 
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Cieľ G.1.2.: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie 
Opatrenie: - rekonštrukcia tepelného hosp. mesta 
 
Podporné kroky: -  

I. etapa – zrušenie výmenníkových staníc a zriadenie domových odovzdávacích 
staníc v objektoch odberateľa 

II. etapa –prepoj rozvodov kotolní a odstavenie jednej z nich (CK-32) 
 
Výsledok: úspora energií 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsBP spol. s .r.o. Šaľa 
 
Spolupracujúci:  OSMM MsÚ, REA Šaľa  - Galanta 
 
Termín realizácie: 2004 - 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 90 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, MsBP spol. s .r.o. Šaľa 
 
 
 
 
 
 
Cieľ G.1.2.: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie 
Opatrenie: - využitie geotermálnych vôd – nové vrty 

 
Podporné kroky: 

- vypracovanie štúdií realizovateľnosti 
- projektová dokumentácia k územnému a stavebnému konaniu 
- projekt realizácie s využitím geotermálnych vrtov v rámci rekonštrukcie tepelného 

hospodárstva 
- projekt na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 

 
Výsledok: využívaním nových vrtov – využívanie obnoviteľných zdrojov energie, šetrenie 
neobnoviteľných zdrojov energie, čistejšie ovzdušie 
 
Nositeľ zodpovednosti: Mesto Šaľa 
 
Spolupracujúci: MsBP spol. s r.o. Šaľa, REA Šaľa - Galanta 
 
Termín realizácie:  2005-2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 150 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, štátny rozpočet, mestský rozpočet 
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Cieľ G.1.3.: Zatraktívnenie lokalít artézskych studní, ako doplnkových zdrojov pitnej vody 
Opatrenie: - celková rekonštrukcia zdrojov; rekonštrukcia a dobudovanie okolia artézskych 
studní so zámerom vytvorenia oddychovej lokality 
 
Podporné kroky: 

- realizácia celkovej rekonštrukcie zdrojov 
- oslovenie študentov- budúcich architektov 
- projektová dokumentácia dobudovania okolia na každý zdroj 
- realizácia 

 
Výsledok: vytvorenie oddychových lokalít pri artézskych studniach 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ, OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: OVaÚR, súkromný sektor, vysoké školy 
 
Termín realizácie: 2006-2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 5 x ??? 
 
Možné zdroje financovania:  mestský rozpočet, fondy EÚ, malé granty 
 
 
Cieľ G.1.3.: Zatraktívnenie lokalít artézskych studní, ako doplnkových zdrojov pitnej vody 
Opatrenie: - propagácia 5 mestských zdrojov na území mesta 
 
Podporné kroky: 

- fotodokumentácia 
- tlačová konferencia po dokončení rekonštrukcie 
- zverejnenie a informovanie na web stránke mesta 
- články v Obecných novinách, regionálnych novinách a mesačníku samosprávy 
- vypísať súťaž na návrhy pomenovaní studní 

 
 
Výsledok: oboznámenie širšej verejnosti s miestnou atraktivitou 
 
Nositeľ zodpovednosti: OSPaRM, OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: médiá regionálne a národné, školy a školské zariadenia 
 
Termín realizácie: 2007 
 
Predpokladaná výška nákladov: 30 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorské príspevky 
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Cieľ G.1.3.: Zatraktívnenie lokalít artézskych studní, ako doplnkových zdrojov pitnej vody 
Opatrenie: - každoročné sledovanie chemizmu vôd 
 
Podporné kroky: 

- odber vzoriek  a ich analýza  
- na základe výsledkov v prípade zistených nedostatkov vykonanie potrebných opatrení 

 
 
Výsledok: aktuálne znalosti o kvalite artézskych vôd 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: Ústav verejného zdravotníctva 
 
Termín realizácie: 2004 a každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 15 tis Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 
 
 
 
Zámer G.2: Zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta 
 
 
Cieľ G.2.1.: Zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
Opatrenie: - rozšírenie separovania o ďalšie komodity 
 
Podporné kroky: 

- propagácia separovaného zberu 
- vybudovanie zberných dvorov aj na nebezpečné odpady 

 
 
Výsledok: zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 500 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, Recyklačný fond, Envi Pak, súkromné zdroje 
(Lamesch) 
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Cieľ G.2.1.: Zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
Opatrenie: - zapojenie škôl do separovaného zberu 
 
Podporné kroky: 

- propagácia na školách 
- prednášky 
- stretnutia s riaditeľmi škôl  
- slávnostné vyhodnotenie 

 
 
Výsledok: zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
      zvýšenie ekologického povedomia detí 
      finančná pomoc školám 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: školy a školské zariadenia,  súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2004 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 115 tis. Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: Envi Pak – motivačná zložka, sponzorské príspevky (Syko Šaľa 
s.r.o  a Zberné suroviny – vrecia, vývoz) 
 
 
 
 
Cieľ G.2.1.: Zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
Opatrenie: - zvýšenie osvety v tejto oblasti 
 
Podporné kroky:  

- letáky 
- články v tlači 
- informovanie prostredníctvom web stránky mesta 

 
Výsledok: lepšia informovanosť občanov o možnostiach separovania v meste a jeho 
dôležitosti 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSPaRM MsÚ, SYKO Šaľa s.r.o. (distribúcia letákov) 
 
Termín realizácie: 2004 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 30 tis. Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
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Cieľ G.2.1.: Zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
Opatrenie: - v spolupráci s partnermi vybudovanie zberných dvorov pre donáškový zber 
 
Podporné kroky: 

- výhodný prenájom pozemkov pre súkromný sektor za účelom vybudovania zberných 
dvorov 

- koordinovanie a spolupráca pri vybudovaní zberných dvorov 
 
 
Výsledok: zabezpečenie možnosti donášky zložiek odpadu na zberné dvory 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ  
 
Spolupracujúci: OSMM MsÚ, SYKO Šaľa s.r.o., Lamesch 
 
Termín realizácie: 2004-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 100 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: len súkromný sektor 
 
 
 
 
 
 
Cieľ G.2.2.: Eliminácia počtu čiernych skládok na území mesta 
Opatrenie: osveta  - informovanie verejnosti o možnostiach nakladania so zložkami     
                      komunálneho odpadu na území mesta. 
 
Podporné kroky: 

- letáky – pravidelné informovanie, 
- články v miestnej tlači 

 
 
Výsledok: čistejšie mesto 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: SYKO Šaľa s.r.o. a iné podnikateľské subjekty 
 
Termín realizácie: 2004 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: zahrnuté v opatreniach cieľa G.2.1 
 
Možné zdroje financovania:  
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Cieľ G.2.2.: Eliminácia počtu čiernych skládok na území mesta 
Opatrenie: rekultivácia starej záťaže v Hetméni 
 
Podporné kroky: 

- projektová dokumentácia 
- vypracovanie projektu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 

 
Výsledok: začlenenie „ starej záťaže“ do krajiny 
                 maximálne zníženie vplyvu skládky na ŽP 
 
Nositeľ zodpovednosti: OVaÚR MsÚ 
 
Spolupracujúci: OŽPaSÚ, OSPaRM MsÚ 
 
Termín realizácie: 2005-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 38 mil. Sk 
 
Možné zdroje financovania: fondy EÚ, štátny rozpočet, mestský rozpočet 
 
 
 
 
 
 
Cieľ G.2.2.: Eliminácia počtu čiernych skládok na území mesta 
Opatrenie: zvýšená kontrolná činnosť MsP 

 
Podporné kroky: 

- spolupráca MsP a OŽPaSÚ 
- podnety od občanov 
- kontrolná a sankčná činnosť MsP 

 
 
Výsledok: čistejšie životné prostredie 
 
Nositeľ zodpovednosti: MsP Šaľa 
 
Spolupracujúci: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
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Cieľ G.3.1.: Zlepšenie kvality bezprostredného okolia života občanov 
Opatrenie: zvýšenie ekologického povedomia vo vzťahu k znečisťovaniu verejných 

priestranstiev osvetou 
 
Podporné kroky: 

- letáky, články v tlači 
- informácie na web stránke mesta 
- označovacie tabule 

 
 
Výsledok: zlepšenie prístupu občanov k svojmu okoliu 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPa SÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: MsP 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 20 tis. Sk  
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 
 
 
Zámer G.3: Zvýšenie kvality komunálnej hygieny 
 
 
Cieľ G.3.1.: Zlepšenie kvality bezprostredného okolia života občanov 
Opatrenie: - zabezpečenie systému zberu psích exkrementov (automaty na vrecúška, zberné 
nádoby) až po konečnú likvidáciu 
 
Podporné kroky: 

- nákup a osadenie automatov na vrecúška  
- nákup zberných nádob 

 
 
Výsledok: čistejšie trávniky a verejné priestranstvá 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽP a SÚ 
 
Spolupracujúci: MsP, súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: automat na sáčky 30 000 Sk/ks, 100 000,-Sk na sáčky za rok 
 
Možné zdroje financovania: Mestský rozpočet 
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Cieľ G.3.1.: Zlepšenie kvality bezprostredného okolia života občanov 
Opatrenie: - vytvorenie oddeleného priestoru pre voľný pohyb psov (tabule- označovacie, 
informačné, zákazové) 
 
Podporné kroky:  

- výber vhodnej lokality 
- oddelenie priestoru od okolitého verejného priestranstva vegetačnou bariérou 
- označenie priestoru tabuľami 

 
 
Výsledok: - možnosť bezpečného voľného pohybu psov vo vyhradených priestoroch 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ  
 
Spolupracujúci:  MsP 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov: 150 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
 
 
 
 
Cieľ G.3.1.: Zlepšenie kvality bezprostredného okolia života občanov 
Opatrenie: - zlepšenie vybavenosti existujúcich detských ihrísk 

 
Podporné kroky: 

- zmapovanie stavu existujúcich ihrísk 
- vypracovanie plánu obnovy a dopĺňania vybavenosti ihrísk 
- hľadanie potenciálnych partnerov – záujmové združenia, občania 
- systémové opatrenia 

 
Výsledok:  zdravotne vhodné ihriská a čisté prostredie pre voľný čas detí  
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: súkromný sektor, záujmové združenia 
 
Termín realizácie: 2005 
 
Predpokladaná výška nákladov:  300 tis. Sk ročne 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorské príspevky súkromného sektora 
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Cieľ G.3.2.:  Zníženie populácií hlodavcov v meste  
Opatrenia: - dôsledná každoročná deratizácia  (vrátane verejných priestranstiev) 
 
Podporné kroky: 

- vyhláška o deratizácii 
- zjednotenie termínu deratizácie 
- realizácia opatrení na mechanické zabránenie vstupu hlodavcov do objektov 

 
 
Výsledok: zníženie populácie hlodavcov v meste 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: súkromný sektor (deratizéri), ÚVZ (Ústav verejného zdravotníctva) 
 
Termín realizácie: 2004 a každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 50 tis.Sk na deratizáciu verejných priestranstiev 
  
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, v jednotlivých objektoch ich majitelia 
 
 
 
 
Cieľ G.3.2.:  Zníženie populácií hlodavcov v meste  
Opatrenie: - vykonanie technických opatrení na zamedzenie prístupu hlodavcov k potrave 
stavebnou úpravou objektov 
 
Podporné kroky: 

- vymedzenie dotknutých objektov 
- rokovania s majiteľmi 
- stavebná úprava objektov  
- osveta pre technické riešenia nových stavieb 

 
Výsledok: zníženie populácie hlodavcov zamedzením prístupu k potrave 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Spolupracujúci: majitelia objektov 
 
Termín realizácie: 2004 a každoročne 
 
Predpokladaná výška nákladov: ad hoc 
 
Možné zdroje financovania: majitelia objektov 
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Zámer G.4: Koncepčné výhľadové riešenie stavu zelene v meste 
 
 
Cieľ G.4.1.:  Zlepšenie stavu verejnej zelene v meste  
Opatrenie: - stabilizovanie plôch zelene v meste 
 
Podporné kroky: 

- aktualizácia  - zakomponovanie do Územného plánu mesta Šaľa a jeho 
rešpektovanie pri novej výstavbe 

 
 
Výsledok: stabilizovanie plôch zelene 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: OSPaRM MsÚ 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: 0 
 
 
 
 
 
 
Cieľ G.4.1.:  Zlepšenie stavu verejnej zelene v meste  
Opatrenie: - zvýšená odborná starostlivosť o vysokú zeleň 
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie stavu vysokej zelene 
- výber odbornej firmy 
- realizácia opatrení 

 
Výsledok: zlepšenie stavu vysokej vegetácie a predĺženie veku 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: odborné firmy 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežné 
 
Predpokladaná výška nákladov: 500 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, SREP 
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Cieľ G.4.1.:  Zlepšenie stavu verejnej zelene v meste  
Opatrenie: - vypracovanie koncepcie obnovy jednotlivých plôch zelene 
 
Podporné kroky: 

- vypracovanie sadovníckych plánov obnovy vybraných plôch zelene 
- koncepcia 

 
 
Výsledok: zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty porastov 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
  
Spolupracujúci: súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 0 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, Sekcia riadenia enviromentálnych programov 
(SREP) 
 
 
 
 
 
Cieľ G.4.1.:  Zlepšenie stavu verejnej zelene v meste  
Opatrenie: - vytváranie podmienok pre výsadbu vetrolamov v okrajových častiach mesta 
hlavne zo severozápadnej časti mesta a pre protihlukové bariéry 

 
Podporné kroky: 

- zmapovanie pozemkov v okrajových častiach mesta, na ktoré je možné 
vysádzať 

- výsadba 
- odborná starostlivosť a údržba 

 
Výsledok: Zmiernenie sily prevládajúcich vetrov 
      Protihluková funkcia 
 
Nositeľ zodpovednosti: OŽPaSÚ 
 
Spolupracujúci: Roľnícke družstvo Šaľa 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 300 tis. Sk ( náhradné výsadby) 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, FO a PO 
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Cieľ G.4.1.:  Zlepšenie stavu verejnej zelene v meste  
Opatrenie: - zmapovanie tzv. čiernych plôch zelene a ich následné pravidelné ošetrovanie 

 
Podporné kroky: 

- zmapovanie doposiaľ neošetrovaných plôch zelene na verejných 
priestranstvách 

- pravidelná odborná starostlivosť a údržba 
 
Výsledok:  komplexné ošetrovanie zelených plôch mesta 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: OŽPaSÚ MSÚ 
 
Termín realizácie: priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: podľa veľkosti zmapovaných plôch 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, FO a PO 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľ G.4.2.:  Zvýšená starostlivosť o lesopark a realizácia funkčnej plochy pri lesoparku 
Opatrenie: - pravidelná údržba lesoparku  
 
Podporné kroky:  

-    čistenie chodníkov,  
- prerezávanie chodníkovej siete,  
- odstraňovanie vývratov a suchárov 

 
Výsledok: zatraktívnenie lesoparku 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ, pozemkové spoločenstvo – Urbariát  Šaľa 
 
Spolupracujúci: OŽPaSÚ MsÚ 
 
Termín realizácie:  priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: 100 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
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Cieľ G.4.2.:  Zvýšená starostlivosť o lesopark a realizácia funkčnej plochy pri lesoparku 
Opatrenie: - zatraktívnenie prostredia lesoparku  
 
Podporné kroky: 

- návrh rozmiestnenia lavičiek 
- osadenie lavičiek 
- realizácia projektu vytvorenia funkčnej plochy pri lesoparku 
- osveta, informovanie 

 
Výsledok: zvýšená návštevnosť obyvateľmi 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2005-2006 
 
Predpokladaná výška nákladov: 10 x lavičiek (cca 2500,-Sk/kus) + 200 tis. Sk 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet, sponzorské príspevky 
 
 
 
 
 
 
Cieľ G.4.2.:  Zvýšená starostlivosť o lesopark a realizácia funkčnej plochy pri lesoparku 
Opatrenie: - zabezpečenie hygieny v športovo- oddychovej zóne pri Váhu  osadením 
mobilných WC a zberných nádob počas zvýšenej návštevnosti    
 
Podporné kroky: 

- zmapovanie terénu 
- návrh počtu potrebných zariadení mobilných WC 

 
 
Výsledok: zatraktívnenie prostredia 
      zvýšenie čistoty a hygieny 
 
Nositeľ zodpovednosti: OKČ MsÚ 
 
Spolupracujúci: OŽPaSÚ MsÚ a súkromný sektor 
 
Termín realizácie: 2005 a priebežne 
 
Predpokladaná výška nákladov: prenájom 4500,-Sk na 1 ks a mesiac 
 
Možné zdroje financovania: mestský rozpočet 
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IV. ZOZNAM ČASTO POUŽÍVANÝCH SKRATIEK 
 
CVPP KO – Centrum výchovnej a psychologickej prevencie s krízovým oddelením 
ESF – Európsky sociálny fond 
fondy EÚ – fondy Európskej únie 
KS ŠÚ v Nitre – Krajská správa štatistického úradu v Nitre 
MDPaT SR – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
MK SR – Ministerstvo kultúry SR 
MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
MsK – mestská knižnica 
MsKS – Mestské kultúrne stredisko 
MsP Šaľa – Mestská polícia Šaľa 
MsÚ – mestský úrad 
MsZ – mestské zastupiteľstvo 
MŠ SR – Ministerstvo školstva SR 
MVaRR SR – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR 
NsP – Nemocnica s poliklinikou 
OKČ MsÚ – Oddelenie komunálnych činností 
OSMM MsÚ – Oddelenie správy majetku mesta 
OSPaRM MsÚ – Oddelenie strategického plánovania a rozvoja mesta 
OSS mesta Šaľa – Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
OŠKaSV MsÚ – Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí 
OŽPaSÚ MsÚ – Oddelenie životného prostredia a stavebný úrad 
OVaÚR MsÚ – Oddelenie výstavby a územného rozvoja 
REA Šaľa-Galanta – Regionálna energetická agentúra Šaľa-Galanta 
SODB 2001 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 
SWOT – analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození 
ŠRIA – Šalianska regionálna informačná agentúra 
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
VÚC – vyšší územný celok 
 

 
 
 
 
 
 


