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VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA, OCENENÍ, MILÍ HOSTIA, 

        v našich mysliach máme ešte pevne uložené fragmenty z oceňovania „Najúspešnejších športovcov, 
športových kolektívov, úspešných trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2020“, vďaka 
Vám tu máme pred sebou ďalší, v poradí už 24. ročník tohto hodnotného spoločenského, ale najmä športového 
podujatia, na ktorý sa vždy tešíme, nakoľko je „vysvedčením“ Vašich aktivít na domácich a zahraničných 
športoviskách v minulom roku.      

      Pandémia koronavírusu COVID – 19 ukázala svoju silu aj v roku 2021, keď dokázala zrušiť či redukovať 
viacero športových súťaží a podujatí.  Vrcholom bolo posunutie 33. ročníka Letných olympijských hier v Tokiu 
2020 o jeden rok neskôr, a tak najväčší sviatok športovcov sveta sa uskutočnil s ročným sklzom a v obmedzenom 
a sprísnenom režime. Veľmi dobre to vystihla funkcionárska suita okolo prezidenta MOV Thomasa Bacha, ktorá 
nazvali LOH „prvými pandemickými hrami“. Teší nás, že s nariadeniami a opatreniami, ako aj tréningovými či 
súťažnými obmedzeniami  vyplývajúcimi z pandémie sa dokázali bezo zbytku vyrovnať doma a v zahraničí naši 
šalianski a regionálni športovci, ktorí dosiahli napriek tomuto hendikepu viacero medailových umiestnení.   
       
     Potvrdzuje to pestrá mozaika a prehliadka ocenených aktérov počas „Vyhlasovania  NAJ...“ 
v zrekonštruovanom šalianskom kultúrnom stánku. Na svetových a európskych športoviskách v prvom rade 
potešili naturálni kulturisti, keď Erik Tóth (The Gym Šaľa) získal v Bukurešti titul majstra sveta, jeho starší 
kolega Koloman Tóth (obec Neded) vydoloval  striebro,  trikrát vybojoval svetový bronz karatista  Filip Bleho 
(KK TJ Slovan Duslo Šaľa). S medailami sa však vracali aj plutvoví plavci z KVŠ Barakuda Šaľa: Jakub 
Kozmer, Zuzana Hrašková. Benjamín Barczi, Alexandra Slišková,... ako aj voltížna jazdkyňa Lea Hakszer 
(Slávia SOUP Šaľa) zo svetových pohárov. 

       S množstvom úspechov a medailami sa napriek covidovým opatreniam môžu hrdiť ďalší šalianski a 
regionálni športovci.  Radia sa sem  najmä zástupcovia: rýchlostného korčuľovania (Luigino.sk) na čele 
s trojnásobnou majsterkou Slovenska Leou Kmeťkovou, ako aj plutvoví plavci z KVŠ Barakuda s najlepšími 
slovenskými plavcami v individuálnych disciplínach v r. 2021: Jakub Kozmer (2 x slovenský rekord), Zuzana 
Hrašková (svetová rekordérka),  Benjamín Barczi (najlepší junior SR), Alexandra Slišková,,,, a striebrom 
potešili aj  seniori v  Plaveckej lige. Výkonnostnú stabilitu a medailové zisky už viac rokov potvrdzujú voltížni 
pretekári z  klubov TJ Slávia SOUP Šaľa a OZ Farao Trnovec n/V a prvé medaily už zbierali aj členovia 
novovzniknutého klubu K.R.K. Šaľa v rýchlostnej kanoistike, ktorí vrátili na rieku Váh v Šali populárne 
športové odvetvie. Presvedčili aj stálice na streleckom nebi pretekári šalianskeho streleckého  klubu a vyznávači 
športového tanca z TK Jumping Šaľa. Do bohatej zbierky úspechov prispeli tiež zástupcovia najpopulárnejších 
športových odvetví  futbal a hádzaná. Hádzanárky (HK Slovan Duslo Šaľa) po 6. mieste v hádzanárskej MOL 
lige skončili v rámci Slovenska bronzové. Potešili prvenstvami a medailami z „republiky“ mládežnícke 
kolektívy tohto klubu. Hádzanárom HKM Šaľa v Extralige tesne unikol postup do záverečnej nadstavby, ale 
potešili medailami z MSR mladé nádeje HŠK Legends Šaľa. Teší aj výkonnostné zlepšenie ďalšieho zástupcu 
regiónu HK Junior Močenok vrátane obnovy mládežníckej hádzanej.  Peknú futbalovú storočnicu oslavoval 
najúspešnejší zástupca v majstrovských súťažiach - FK Slovan Duslo Šaľa, kde seniori v jeseni 2021 skončili 
v 3. lige na 6. mieste v konkurencii 18 mužstiev v pripravovanej reorganizácii. Futbalový vidiek dobre 
reprezentovali v rámci kraja seniori FC Neded a Horná Kráľová, v rámci nižších súťaží boli s postavením 
v tabuľkách spokojní vo Veči,  Vlčanoch a Trnovci n/V. V mládežníckej kategórii bola spokojnosť v Nedede, 
Vlčanoch a Močenku. V roku 2021 urobili radosť aj dve významné ocenenia: plutvová plavkyňa Zuzana 
Hrašková (KVŠ Barakuda Šaľa) za rok 2019 a naturálny kulturista Erik Tóth (The Gym Šaľa) za rok 2020  
prevzali v auguste 2021 Ocenenia pre Najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja.  
  
       Dovoľte mi v závere poďakovať okrem športovcov aj trénerom, funkcionárom, sponzorom  a dobrovoľným 
pracovníkom, ktorí majú taktiež podiel na úspechoch športu v Šali a regióne. Do roku 2022 želám všetkým 
zainteresovaným veľa zdravia, pohody a minimálne toľko športových úspechov, koľko ich dosiahli v minulom 
roku.
  
                                                                                                                                       Mgr. Jozef Belický 
                                                                                                                                      primátor mesta Šaľa



VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA, 

s malým časovým odstupom sa opäť stretávame v priestoroch vynoveného šalianskeho 
kultúrneho domu, aby sme ocenili "Najúspešnejších športovcov, športové kolektívy, úspešných 
trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2021". 

Pri minuloročnom bilancovaní sme nazvali rok 2020 rokom, kedy aj šport pocítil silu 
a rozpínavosť koronavírusu COVID - 19 a podobný obraz priniesol aj rok 2021. Športovci, 
funkcionári, ale aj športová verejnosť sa však dokázali s mimoriadnymi epidemiologickými 
opatreniami a nástrahami pandémie zdravo popasovať, čo potvrdili naši reprezentanti kvalitnými 
výkonmi a úspešnými výsledkami na regionálnych, republikových a medzinárodných súťažiach. 
Spoľahlivosť úspešnej reprezentácie klubu a regiónu potvrdili zástupcovia voltíže z jazdeckých 
klubov TJ Slávia SOUP Šaľa a OZ Farao Trnovec n/V. Medzi slovenskú špičku patria viac rokov 
športoví strelci z ŠSK Šaľa (mládež a seniori). Ozdobou v plaveckých bazénoch boli plutvoví 
a rýchlostní plavci KVŠ Barakuda Šaľa a výkonnostný vzostup v rýchlostnom korčuľovaní 
potvrdili zbierkou medailí z MSR pretekári klubu Luigino.sk, s medailami zo šampionátu sa 
vrátili aj zástupcovia športových tancov z TK Jumping Šaľa. Zásluhou aktivít členov obnoveného 
klubu rýchlostnej kanoistiky K.R.K. Šaľa je veselšie na rieke Váh a dostavili sa aj prvé medailové 
úspechy. K úspešnej bilancii regiónu v roku 2021 sa pridali aj zástupcovia populárnych športov 
futbalu a hádzanej. Šaliansky futbal s bohatou históriou oslávil v septembri 100 rokov svojej 
existencie. Po jeseni 2021 potešilo aj šieste miesto v konkurencii 18 treťo-ligových klubov 
v pripravenej reorganizácii. Radosť bola v Šali z čiastočných úspechov futbalovej mlade, ale aj 
vidieku: Vlčany, Neded či Močenok. Pochvalu si zaslúži aj dlhodobé účinkovanie seniorov 
Nededu a Hornej Kráľovej v krajských súťažiach či úspešné pôsobenie Vlčian, Veče a Trnovca 
n/V v okresnom meradle. Vďaka dlhodobej tradícii hádzanej v Šali sa mohlo okresné mesto 
v roku 2021 hrdiť slovenským primátom, nakoľko bolo jediným mestom na Slovensku, ktoré 
malo v najvyšších súťažiach: NIKÉ Extraliga (muži HKM Šaľa) a medzinárodná MOL liga (ženy 
- HK Slovan Duslo Šaľa) kvalitné zastúpenie. Ženy získali v rámci slovenskej play - off 3. miesto 
a mládežnícke kolektívy patria k najlepším v republike. Muži bojovali o postup do hádzanárskej 
nadstavby a silnejšie pohlavie sa môže tešiť z dvoch medailí (zlato a striebro) v SR vďaka 
úspešným výsledkom kolektívov HŠK Legends Šaľa.

Rok 2021 bol opäť chudobnejší o viacero európskych a svetových podujatí (koronavírus COVID 
- 19), napriek tomu však naši športovci dosiahli cenné výsledky. V prvom rade k nim patrí zisk 
titulu majstra sveta v naturálnej kulturistike Erika Tótha a striebro kolegu Kolomana Tótha 
v Bukurešti, tri bronzy karatistu Filipa Bleha zo svetového šampionátu či medailové úspechy 
plavcov: Jakub Kozmer, Zuzana Hrašková, Benjamín Barczi, Alexandra Slišková..., ako aj 
voltížnej jazdkyne Lei Hakszer v zahraničí a na svetových pohároch. 

V mene vedenia OATJK Šaľa ďakujem starostom obcí, mestu Šaľa ako aj sponzorom za výdatnú 
pomoc pri vytváraní vhodných ekonomických a materiálnych podmienok pre potrebný kvalitný 
tréningový proces a úspešnej reprezentácii v roku 2021. Oceneným, ale aj ďalším našim 
športovcom, želám v roku 2022 hlavne pevné zdravie, hernú a súťažnú pohodu tak potrebných ku 
kvalitným výkonom a úspešnej reprezentácii klubov a regiónu. 

        Ľudovít Kováč
        podpredseda OATJK 



VYHODNOTENIE

najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých 

funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2021

Na základe  návrhov z  TJ  mesta  a  klubov združených v OATJK Šaľa  boli  za  rok  2021 

v jednotlivých kategóriách ocenené nasledovné kolektívy a jednotlivci. 

DOSPELÍ A JUNIORI – KOLEKTÍVY

1. seniorský kolektív - plutvové plávanie         KVŠ Barakuda ŠAĽA 
  
     Družstvo seniorov Klubu vodných športov Barakuda Šaľa  si v minulom roku veľmi dobre 

viedlo v dlhodobej Slovenskej plaveckej lige, keď jeho členovia skončili v rámci Slovenska po 

prvýkrát na vynikajúcom 2. mieste, naviac sa dokázali presadiť v seniorskej kategórii na 

majstrovstvách SR a taktiež na uskutočnených podujatiach svetových pohárov a pretekoch.

Kolektívy  na ďalších miestach bez určenia poradia 

družstvo mužov – športová streľba                             ŠSK ŠAĽA        

     Družstvo mužov v zložení: František Liptai ml., Peter Alföldi a Stanislav Babala vybojo-

valo nečakane  na  Majstrovstvách Slovenska v športovej streľbe vynikajúce 2. miesto 

v disciplíne ĽM  60 - v ľahu.

mužstvo seniorov – futbal                                           FK VLČANY

     Futbalisti Vlčian nadviazali na úspešné účinkovania z minulosti (IV. liga). Po jesennej časti 

majstrovskej časti VII. futbalovej ligy,  keď sú na čele tabuľky, idú do odvetnej časti s úmyslom 

vybojovať postup.  

družstvo senioriek -  hádzaná                   HK Slovan Duslo ŠAĽA 

     Ženský kolektív štartujúci v medzinárodnej hádzanárskej MOL lige skončil v r. 2020/2021 

na 6. mieste. V slovenskej časti play – off získal bronz. Po polovičke súťaže r. 2021/2022 bol na 

siedmom mieste.  

mužstvo seniorov – futbal                        FK Slova Duslo ŠAĽA

     V minulom ročníku 2020/2021 bola  III. futbalová liga z dôvodov pandémie prerušená 

a nedohrala sa. V tomto ročníku 2021/22 (reorganizácia) bola po jeseni Šaľa na 6. mieste 

tabuľky z 18 štartujúcich mužstiev.                                                                        



1. Erik  TÓTH – naturálna kulturistika                               0ATJK ŠAĽA                                                                                                                             
     Reprezentant SR v úvode r. 2021 vyhral vo Viničnom medzinárodný European Powerfit 

Natural Cup v kategórii nad 180 cm a bol aj absolútnym víťazom. Rovnaký úspech s dvomi 

titulmi zopakoval aj na majstrovstvách SR v Dunajskej Strede. Vydarený rok zavŕšil 

v Bukurešti, kde získal titul  majstra sveta  v kategórii nad 180 centimetrov a obhájil titul z roku 

2020. 

Jednotlivci na ďalších miestach bez určenia poradia 

Filip BLEHO  - karate                                           TJ Slovan Duslo ŠAĽA     
     Reprezentant SR bol na 3. mieste - British Open v Londýne (v disciplíne kata open). Na 

svetovom šampionáte v Rumunsku získal 3 bronzy. Dva ako junior v súťažiach  kata open 

a  kata goju ryu, tretí bronz ako senior.  

Ladislav VENCEL – futbal                                                     FK  VEČA  
     V priebehu aktívnej hráčskej kariéry pôsobil aj na ligových trávnikoch. Po návrate do 

večianského prostredia patrí medzi najlepších strelcov nielen mužstva, ale aj v súťaži, o čom 

svedčí skoro 150 gólov na jeho konte.
 
Klaudia KOLÁROVSKÁ – športová streľba                        ŠSK ŠAĽA  
     Na krajskom šampionáte vyhrala disciplínu vzduchová puška 60 rán s výborným výkonom 

610,3 bodu. Na  Majstrovstvách  SR v streľbe z guľových zbraní skončila v dvoch disciplínach 

na štvrtom mieste.   

Ladislav PATASI ml. – futbal                                            FC NEDED         
     Odchovanec nededského futbalového kolektívu je oporou mužstva v IV. lige. Patrí medzi 

najlepších strelcov kolektívu a súťaže. Vzor pre mladú generáciu, je najmladším hráčom 

s kapitánskou páskou v súťaži.    

Tomáš BOGÁR – hádzaná                                               HKM ŠAĽA       
     Hneď  po príchode do Šale sa zaradil napriek mladému veku medzi opory extraligového 

družstva. Vďaka svojej priebojnosti a herným kvalitám sa stal členom širšej reprezentácie 

Slovenska  a jedným z najlepších strelcov Extraligy.  

Zuzana HRAŠKOVÁ – plutvové plávanie       KVŠ Barakuda ŠAĽA                                                                                                                                                      
     Viac rokov najlepšia plavkyňa SR zvíťazila na MSR v ôsmych disciplínách. Držiteľka  

svetového rekordu z roku 2019 na 400 BF, ktorý nebol doposiaľ prekonaný, si výkonmi 

vybojovala nomináciu  na Svetové hry 2022 v USA. 

DOSPELÍ A JUNIORI – JEDNOTLIVCI



DOSPELÍ A JUNIORI – JEDNOTLIVCI

Radovan PAĽO – futbal                                                 FK MOČENOK
     Jeden z najstarších aktívnych hráčov je v obci, ale aj v regióne pojmom. Viac rokov pôsobil 

v ligových súťažiach. Vďaka životospráve, tréningovému nasadeniu, ako aj herným 

skúsenostiam je vzorom pre dnešnú mládež. 

Peter  ALFÖLDI – športová streľba                                     ŠSK ŠAĽA          
     Rok 2021 sa radí v jeho streleckej kariére medzi najúspešnejšie, nakoľko v disciplíne ĽM 

60 (nástrel 590 bodov) sa stal majstrom NR kraja. Podielal sa aj na prekvapujúcom zisku 

striebra družstva mužov v ĽM 60 na MSR.   
                                                                                                                                   
Nikola RÁCKOVÁ – hádzaná                             HK Slovan Duslo ŠAĽA                              
     Bývalá reprezentantka SR patrí výkonnosťou dlhodobo k najväčším oporám mladého 

kolektívu a k najlepším stredným spojkám v medzinárodnej súťaži. Primát „Najlepšia 

slovenská hráčka v MOL lige v roku 2019“  to potvrdzuje.

Matej BLEHO – futbal                                        KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ
     Odchovanec hornokráľovského futbalu, ktorý pôsobí už viac rokov v piatej lige, patrí 

k jeho legendám. Seriózny prístup  a stála  výkonnosť mu vyniesli aj kapitánsku pásku, je  

vzorom pre mladších spoluhráčov v kolektíve.    

Lea HAKSZER - voltíž                                          TJ Slávia SOUP ŠAĽA          
     Slovenská reprezentantka vo voltíži získala titul medzi ženami v rámci Zsk kraja. Vo svojej 

vitríne má aj medzinárodné medailové umiestnenia. Kvality potvrdila ziskom majstrovského 

titulu a jeho obhajobou na MSR v Hrabušiciach. 

Jakub KOZMER – plutvové plávanie                              KVŠ Barakuda ŠAĽA            
     V roku 2021 sa stal najúspešnejším seniorským plavcom Slovenska, keď  k šiestim  

prvenstvám na MSR pridal aj 3. miesto na Svetovom pohári v Egeri,  4 x zlato na 

Majstrovstvách Rakúska a ako jediný z plavcov prekonal dva slovenské rekordy.  

Nina MACHOVÁ – športová streľba                                     ŠSK ŠAĽA                   
     Po úspechoch v mládežníckych kategóriách sa presadila aj medzi seniormi, keď na 

majstrovstvách Nitrianskeho kraja vyhrala disciplínu ĽM 60 a 3 x 40 rán. V tejto disciplíne 

skončila  na slovenskom šampionáte druhá s 1.120 bodmi. 

Miroslav MIŠKOVIČ –  športové aktivity                           Mesto ŠAĽA        
     Všestranný športovec, ktorý je známy ako milovník a nadšenec otužovania a cyklistiky, sa 

aj v priebehu minulého roku zúčastnil rôznych súťaži v rámci Slovenska. Svojimi aktivitami 

a výkonmi šíri dobré meno nášho mesta. 



1. družstvo starších žiačok – hádzaná             HK Slovan Duslo ŠAĽA         
     Kolektív starších žiačok patrí už viac rokov k slovenskej špičke. Napriek tomu, že neobhájil 
prvenstvo z medzinárodných majstrovstiev Slovenska  z roku 2020, víťazstvo v krajskej súťaži,  
ako aj striebro z majstrovstiev SR v Žiline, kde hrali bez reprezentantiek (asociačné povinnosti),  sú 
výborným vysvedčením kvalít  šalianskej mládežníckej hádzanej.    

Kolektívy mládeže na ďalších miestach bez určenia poradia 

mladší žiaci – hádzaná                                            HŠK Legends ŠAĽA        
     Kolektív mladších chlapcov nadviazal a pokračoval v úspešných výsledkoch z predošlých 
rokov. V minulom roku 2021 skončil vo finálovom turnaji  na druhom mieste a stal sa vicemajstrom 
Slovenska. 

mužstvo mladších žiakov – futbal                  FK Slovan Duslo ŠAĽA  
     Šalianske futbalové nádeje pokračovali v dobrých výkonoch a úspešných výsledkoch aj 
v ročníku 2021/2022 v kategórii U - 13. Po jesennej časti sú bez straty bodu s vysoko aktívnym skóre 
83:5 suverénne prvý v tabuľke.

družstvo žiačok – hádzaná          Gymnázium Juraja Fándlyho ŠAĽA    
     Po úspechu v rámci  školských súťaží na Slovensku štartovali v Belehrade pod vedením trénerky 
Janetty Pálovej na Medzinárodných majstrovstvách škôl, kde v silnej konkurencii skončili na 
peknom siedmom mieste.

mužstvo  mladší žiaci  – futbal                                     FK VLČANY             
     Mladší žiaci U - 13 štartujú v Ob FZ Nitra, kde sa nachádzajú po jeseni ročníka 2021/2022 na 
druhom mieste za Cabaj Čáporom. Ten však porazili 6:1 a majú naviac odohraný o jeden zápas 
menej.  

mužstvo žiakov – futbal                                               FK MOČENOK        
     V kategórii U – 11 nadviazali močenské talenty na úspechy aj napriek odchodu troch  opôr do 
druhej futbalovej ligy. Po jeseni sa s najlepším útokom (102 gólov) umiestnili v tabuľke opäť na 
medailovej pozícii.   
                                                                                                             
kolektív prípravka – hádzaná                             HŠK Legends ŠAĽA      
     Kolektív najmladších hádzanárskych adeptov, ktorí reprezentujú v družstve prípravky, dosiahli 
v minulom roku 2021 vynikajúci úspech. Na záverečnom  finálovom turnaji vybojovali prvenstvo 
a stali sa majstrami Slovenska.

dorastenecký kolektív – futbal                                        FC NEDED  
     Už tri ročníky za sebou patria mladí nededskí futbalisti k najlepším v okresnej futbalovej lige.  
Potvrdili to aj v jesennej časti prebiehajúceho  ročníka 2021/2022, keď sa usadili  na čele okresnej 
futbalovej súťaže.  

mužstvo starší žiaci – futbal                                       FK VLČANY
     Mužstvo starších žiakov štartuje v „A“ skupine  Ob FZ Nitra, v ktorej sú  suverénom. Po jesennej 
časti majstrovskej súťaže sú bez straty bodu na čele okresnej tabuľky v kategórii U-15.

MLÁDEŽ - KOLEKTÍVY



MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI

1. Lea KMEŤKOVÁ – rýchlostné korčuľovanie        LUIGINO.sk

     Talentovaná pretekárka obhájila  tituly majsterky Slovenska z roku 2020 v rýchlostnom 

korčuľovaní na ceste a dráhe, k tomu  pridala v roku 2021 ešte aj majstrovský titul  

v korčuľovaní na ovále. Prvenstvo si vybojovala taktiež v Slovenskom inline pohári mládeže. 

Kvalitné výkony a výsledky ju dostali do Centra talentovanej mládeže Slovenského 

rýchlokorčuliarskeho zväzu.   

Jednotlivci na ďalších miestach bez určenia poradia.

Kristián MAŤAŠOVSKÝ - voltíž                                 TJ Slávia SOUP ŠAĽA       
            
     Talentovaný voltížny jazdec potvrdil svoje kvality druhým miestom na Majstrovstvách 

Západoslovenskej oblasti, ktoré zadupľoval naviac bronzom na MSR v Hrabušiciach. 

Lenka MIHOVÁ – športová streľba                                       ŠSK ŠAĽA     
     
     Opora mládežníckeho kolektívu sa stala krajskou víťazskou v disciplíne 3 x 20 rán 

s výkonom 564 bodov. V rovnakej disciplíne na majstrovstvách Slovenska bola druhá.

Miroslav VICENA – futbal                                                      FK  VEČA  

     Vo večianskom kolektíve (kategória U-11) patril v minulom roku medzi najväčšie opory 

kvalitného mužstva, v ktorom bol výkonnostným pilierom, ale aj najlepším kanonierom.    

Benjamin BARCZI – plutvové plávanie               KVŠ Barakuda ŠAĽA    

     V roku 2021 bol najlepším slovenským juniorom aj s rekordom na 100 PP. Na MSR 

v Bratislave získal 6 prvenstiev a medailovo sa mu darilo v zahraničných bazénoch.  

Katarína NAGYOVÁ - voltíž                                       TJ Slávia SOUP ŠAĽA     
          
     Po tretíkrát za sebou potvrdila svoju suverenitu na otvorených majstrovstvách 

Západoslovenskej oblasti, keď dokázala vybojovať prvenstvo v kategórii D2.

Tomáš STRAŇÁK – futbal                                        FK Slovan Duslo ŠAĽA   

     Vďaka serióznemu prístupu k tréningovému procesu a zásluhou kvalitných výkonov je  

v kolektíve oprávnene kapitánom mužstva a zároveň vzorom pre svojich spoluhráčov.  



MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI

Jack OLÁH – voltíž                                                              OZ Farao TRNOVEC n/V

     V kategórii ml. chlapcov patrí k špičke, čo potvrdil víťazstvom na krajskom šampionáte, so 

skupinou skončili druhý. Na MSR obsadil 2. miesto a rovnaký kov získala aj skupina.

Alexandra SLIŠKOVÁ – plutvové plávanie                KVŠ Barakuda ŠAĽA
            
     Trojnásobná majsterka Slovenska sa stala najlepšou juniorkou s rekordným zápisom na 50 

metrov BF. Štyrikrát stála na stupni víťazov na svetovom stretnutí v Kecskeméte.  

Jakub KRIŠTOF –  futbal                                                 FK Slovan Duslo ŠAĽA

      V doraste sa vďaka talentu a kvalitným výkonom stal nielen oporou, ale aj vzorom pre 

spoluhráčov. Napriek mladému veku stihol aj štarty za seniorský celok v tretej lige. 

Katarína ZLATOŠOVÁ – plutvové plávanie                   KVŠ Barakuda ŠAĽA  

     Na majstrovstvách Slovenska vyhrala disciplínu 800 metrov PP. K jednému striebru pridala 

ešte tri tretie miesta, čím sa stala štvrtou najlepšou juniorkou šampionátu SR. 
  
Mia Magdaléna SPISZAKOVÁ  + Sára NITONOVÁ - voltíž      TJ Slávia SOUP ŠAĽA   
               
     V kategórii voltížnych dvojíc sa pravidelne vracajú z vrcholových podujatí s medailovým 

ziskom, čo potvrdili aj v roku 2021 ziskom tretieho miesta na majstrovstvách Slovenska. 

Jakub HUČEK – športové tance                                             TK Jumping ŠAĽA   
         
     V tanečnom klube patrí medzi spoľahlivých reprezentantov, čo potvrdil v r. 2021 na 

slovenskom šampionáte ziskom tretieho miesta v disciplíne disco dance sólo - JVK.

Laura IVÁNOVÁ – futbal                                           FK Slovan  Duslo ŠAĽA  

     Talentovaná vyznávačka koženej lopty patrí v žiackej kategórii U - 9 a U - 10 nielen 

k najlepším hráčkam v oboch mužstvách, ale zaraďuje sa aj medzi vzory v kolektíve 

prípraviek.

Samuel KAŠUBA – rýchlostná kanoistika                              K.R.K.  ŠAĽA    
  
     V minulom roku v 12 pretekoch Slovenského pohára v rýchlostnej kanoistike dokázal 

vybojovať 10 medailových umiestnení (6 x prvý, 3 x druhý a v jednom preteku tretí). 



MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI

Sára KLEINHAPEL – voltíž                                            OZ Farao TRNOVEC n/V

     Na Majstrovstvách Západoslovenskej oblasti v Šali skončila druhá v súťaži jednotlivkýň, 

ako aj so skupinou. Zo slovenského šampionátu si priviezla bronz v kategórii skupín. 

Jakub KUKA – hádzaná                                                         HŠK Legends ŠAĽA   
   
     Vrcholom jeho pôsobenia v prípravke mladého hádzanárskeho klubu, kde úspešne pôsobil 

viac rokov,  bol spoločne vybojovaný titul majstra Slovenska v minulom roku. 

Šimon SUCHÝ – rýchlostné korčuľovanie                            LUIGINO sk. ŠAĽA   
        
     Kvalitnými výkonmi v r. 2021 obohatil svoju zbierku o zlato z MSR žiakov na cestnom 

okruhu.  V  konečnom hodnotení Slovenského inline pohára mu patrilo druhé miesto.

Nina GYÁRFÁSOVÁ – hádzaná                                     HK Slovan Duslo ŠAĽA      
       
     Členka kadetskej reprezentácie SR, je veľkou oporou a najlepšou strelkyňou družstva 

starších žiačok (2. miesto na majstrovstvách SR 2021), ako aj mladších dorasteniek. 

Patrik POGRAN – hádzaná                                                     HŠK Legends ŠAĽA   

     Patrí k oporám družstva počas majstrovských zápasov, je veľkým ťahúňom v mladom 

kolektíve a svojim prístupom k tréningovému procesu je vzorom pre svojich spoluhráčov.

Viktória KÁLMÁN – voltíž                                            OZ Farao TRNOVEC n/V

     Po zisku prvenstva na majstrovstvách Západoslovenskej oblasti v kategórii ml. žien 

pomohla k zisku striebra aj skupine. Striebro vybojovala aj na MSR v Hrabušiciach

Dávid KARLUBÍK – športové tance                                     TK Jumping ŠAĽA  
       
     Ďalší z úspešných reprezentantov klubu potvrdil svoje medailové ambície vybojovaním 

bronzu na majstrovstvách SR v Bratislave v  disco dance sóle – DVK.

Andrej Ján TAKÁČ – westernové jazdenie                           OATJK ŠAĽA  

     Napriek zdravotnému hendikepu - Aspergerov syndróm - na otvorených MSR  II. divízie  

skončil v rýchlostnej disciplíne Barel Race tretí a v disciplíne Pole Beding na 2. mieste. 



Atilla PALINKAS – futbal                                                     FK VEČA        
     Mladý a veľmi ambiciózny tréner mládežníckeho kolektívu U - 11 dosiahol v roku 2021 so 
svojimi zverencami výborné výsledky, ktoré zaradili večiansky kolektív v krajskej súťaži 
medzi najlepšie v tejto kategórii. 

Jaroslav HAMBALKO ml. – Taekwondo                Academy ŠAĽA       
     Stále aktívny pretekár sa už od r. 2012 trénersky venuje práci s mládežou, s ktorou dosiahol 
desiatky medailových umiestnení doma a v zahraničí. Držiteľ čierneho opasku a výborný 
pedagóg je vzorom pre mladých cvičencov.

Ľudmila BOLTENKOVÁ - hádzaná                  HK Slovan Duslo ŠAĽA
     Bývalá úspešná hráčka patrí medzi najlepšie a dlhoročné  trénerky  klubu. Jej zverenkyne 
obsadili v r. 2021 druhé  miesto na Majstrovstvách SR v Žiline. V súčasnosti vedie s výbornými 
výsledkami tri družstvá  klubu.  

Pavol ŠUTÁK – futbal                                    FK Slovan Duslo ŠAĽA           
     Perspektívny tréner pôsobí v šalianskom mládežníckom futbale dlhšiu dobu. Hlavným 
krédom talentovaného trénera je vychovávať kvalitných hráčov. Pod jeho vedením sa 
futbalové mužstvo umiestnilo na 1. mieste.

Erika URBÁNOVÁ – plutvové plávanie            KVŠ Barakuda ŠAĽA  
     V poprednom plaveckom klube SR už viac rokov úspešne pôsobí pri výchove  najmladších 
plaveckých nádejí, ktoré sa medailovo presadili v domácich a zahraničných bazénoch. V Lige 
mládeže obsadili 6. miesto.

Zoltán BERGENDI – hádzaná                          HŠK Legends ŠAĽA            
     Bývalý vynikajúci hádzanár a československý reprezentant sa venuje po skončení aktívnej 
činnosti výchove najmladších hádzanárskych nádejí, ktorým odovzdáva veľa z hádzanárskeho 
kumštu a je pre nich vzorom. 

Marián MIŠKOVIČ – rýchlostné korčuľovanie       LUIGINO sk. ŠAĽA  
     Skúsený tréner mládeže a stále aktívny pretekár v inline korčuľovaní sa môže vďaka 
kvalitnej tréningovej práci hrdiť medailovými úspechmi svojich zverencov vrátane titulov 
majstra SR a úspechov za hranicami Slovenska.

Darina BRAUNOVÁ – hádzaná                        HK Junior MOČENOK
     Ďalšia úspešná bývalá reprezentantka a trénerka v šalianskom Dusle už viac rokov pôsobí 
na trénerskej lavičke u dlhoročného účastníka I. hádzanárskej ligy Junior Močenok, kde  
okrem žien vedie aj hádzanárske nádeje v doraste.

Štefan  LALÁK – futbal                                   KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ
     Bývalá futbalová opora šalianskeho kolektívu, ako aj  Hornej Kráľovej v  5. lige presedlal 
po skončení aktívnej činnosti v tomto klube na trénerskú dráhu. Okrem šéf trénera mládeže 
vedie v klube aj mladé nádeje v U 13.

TRÉNERI



FUNKCIONÁRI

Ivan KLINKO - futbal                                               FK Slovan Duslo ŠAĽA           
     Už viac rokov je neodmysliteľnou súčasťou pestrých aktivít futbalovej mládeže v Šali. Vo 

futbalovom klube v súčasnosti vykonáva funkciu vedúceho mužstva starších žiakov 

štartujúceho v krajskej súťaži.

Daniel SZABO - futbal                                                    FK VEČA      
     Počas aktívnej kariéry patril k oporám mužstva. Po jej ukončení pokračuje aktívne ako člen 

futbalového výboru. Je hybnou pákou pri modernizácii futbalového stánku a naviac aj šéfom 

mužstva starých pánov FK Veča.

Peter SZALAY – hádzaná                                          HKM ŠAĽA      
     S viceprezidentom HKM sa stretávame na súťažných dueloch Extraligy a v rámci pohárov 

EHF, kde vykonáva aj funkciu vedúceho družstva. Na rovnakom poste pôsobí aj pri 

reprezentácii SR staršieho dorastu U 20.

Ladislav PATASI st. – futbal                                         FC  NEDED                 
    Po skončení aktívnej činnosti zostal verný koženej lopte ako funkcionár v nededskom klube. 

Okrem rôznorodých aktivít o. i. aj pri zveľaďovaní športového stánku pôsobí aj ako vedúci 

seniorského mužstva  v štvrtej lige.

Marián STRAŇÁK  - hádzaná                                   HK Junior  MOČENOK  
     Je neoddeliteľnou súčasťou diania v HK Junior, kde sa s ním ako funkcionárom môžeme 

stretnúť nielen pri súťažných a turnajových zápoleniach družstiev klubu, ale aj pri všetkých 

aktivitách výboru. 

Karol MOTOLÍK – futbal                                   FK Dynamo TRNOVEC n/V  
     Dlhoročný aktivista v štruktúrach klubu  pôsobí  ako viceprezident a ako vedúci „A“ 

mužstva seniorov. Je hybnou pákou futbalového výboru a má nemalé zásluhy na rozmachu 

mládežníckeho futbalu v trnoveckom klube.

Lucian KAŠUBA – rýchlostná kanoistika                         K.R.K  ŠAĽA          
     Zaslúžil sa o obnovu činnosti Klubu rýchlostnej kanoistiky v meste Šaľa, kde aj s podporou 

Zväzu kanoistiky SR, sponzorov a nadšencov tohto športu  vybudovali areál  a vrátili na rieku 

Váh po 20 rokoch rýchlostnú kanoistiku. 

Milan SZABO – futbal                                                        KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ     
     Ďalší z obetavých futbalových činovníkov na vidieku, bez ktorých sa futbal nezaobíde. 

Napriek tomu, že „sídli“ v Močenku, viac hodín v týždni trávi na ihrisku KFC. Pravá ruka 

trénera a hráčov, tiež  v pozícii zdravotníka.



OSOBITNÉ OCENENIA

Vendelín SLOBODA - futbal                                                    FK VEČA
          
     Bývalý aktívny futbalista stihol zažiť niekoľko rokov ako hráč a neskôr ako agilný 

funkcionár najsvetlejšiu stránku večianskeho futbalu, keď zavítali do útulného  futbalového 

stánku na predmestí Šale mužstvá v rámci krajských majstrovských súťaží. S čerstvým 

jubilantom, ktorý v minulom roku oslávil krásnu a okrúhlu 70 – tku, sme sa mohli v minulosti 

pravidelne stretávať pri domácich majstrovských zápasoch a športových podujatiach 

s mikrofónom v ruke, pri ich komentovaní. Oslávenec sa veľkou mierou podieľal  pri zrodení  

knižnej publikácie vydanej pri príležitosti osláv deväťdesiatich rokov večianskeho futbalu. 

FUTBALOVÝ KLUB – futbal                                   FK Slovan Duslo ŠAĽA

     Keď v roku l921 položili základný futbalový kameň v Šali, nečakali, že v polovičke 

septembra 2021 sa už  funkcionári, hráči, sponzori a priaznivci futbalu stretnú pri oslavách 

100. ročnice (pre ocenených ju pripomína vydaná kniha „100 rokov šalianskeho futbalu“, 

pamätná medaila a dres). So šalianskym futbalom sme sa stretávali hlavne po 70.  rokoch 

v I. Slovenskej národnej, neskôr v druhej lige. Vďaka kvalitnej a talentovanej mládeži však so 

žiakmi a dorastom aj v prvoligovej súťaži. Vďaka ženskému futbalu sa môže klub hrdiť aj 

titulmi majstra Slovenska. Hráčov: Putyera, Hlavatý, Novák, Moravčík, Hipp, ktorí obliekali 

šaliansky dres, sme mohli vidieť aj v slovenskej seniorskej reprezentácii... Mladé talenty: 

Prúčny, Hovorka, Jakubec, Klačko...  dali o meste chemikov vedieť aj v dorasteneckej 

reprezentácii Slovenska. Vďaka uznávaným trénerom: prof. Skyva, Szíkora, Adamec, Keszeli, 

Jarábek... získali šalianski futbalisti niekoľko cenných a zvučných zahraničných skalpov: 

Dynamo Kyjev, UTA Arad, Dynamo Drážďany... ale aj domácich: Slovan Bratislava, Spartak 

Trnava, Inter Bratislava; Plastika Nitra...Súčasné pôsobenie v III. lige hovorí a zaväzuje 

k tomu, že v Šali by sa chceli čím skôr vrátiť na predošlé pozície v slovenskom futbalovom 

hnutí.                                                                                        

Vendelín HADNAĎ – mariáš                   Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky
          
   Jeden z najaktívnejších členov a hráčov mariášového klubu vo Veči patrí k jeho 

zakladateľom. V priebehu bohatej hráčskej a funkcionárskej kariéry dosiahol rad hodnotných 

úspechov, z ktorých si najviac váži víťazstvá na celoslovenských turnajoch v Trenčíne (r. 2011) 

a v roku 2018 v Žiline v konkurencii kompletnej slovenskej mariášovej špičky. Patrí k hybným 

pákam oddielu pri organizovaní jednotlivých kôl Slovenskej ligy a pri organizovaní 

otvorených mariášových turnajov o Pohár primátora mesta Šaľa. Opora mariášového klubu, 

ktorý už viac rokov úspešne štartuje v 1. Slovenskej mariášovej lige, oslávil v r. 2021 krásne 

jubileum – 75 rokov.    



OSOBITNÉ OCENENIA

Miestny kynologický klub – kynológia                                   MKK ŚAĽA
                                                  
     Miestny kynologický klub Šaľa, ktorý oslávil v r. 2021 svoje 40. výročie založenia, sa môže 

pochváliť pestrou činnosťou. Klub, ktorý má v súčasnosti viac ako 60 členov, realizuje svoju 

činnosť už viac ako 20 rokov za areálom Strelnice Šaľa – Veča na pozemku „Zariačie“. Úzko 

spolupracuje s Mestskou políciou v Šali a v rámci prevencie v našom meste využíva svojich 

psov na vzdelávanie detí v školách, škôlkach..., s ich aktivitami sa môžeme stretnúť pri 

pravidelných výcvikoch, na rôznych športových podujatiach, klubových pretekoch, 

majstrovstvách Slovenska, na výstavách  a chovateľských akciách.  Klub usporiadal 

významné kynologické akcie ako majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov či 

majstrovstvá Slovenska v brannom viacboji kynológov, na ktorých získali viacero titulov 

majstrov  Slovenskej republiky a medailových umiestnení v kategóriách mládeže a seniorov.
 
Koloman TÓTH  - naturálna kulturistika                              obec NEDED 
                                                             
     S osobou Kolomana TÓTHA, ktorý vybojoval vo svojej bohatej pretekárskej kariére 

v naturálnej kulturistike viac než dve desiatky medailových umiestnení na Slovensku, k čomu 

pridal aj sedem titulov majstra sveta a 13-krát majstra Európy sa môžeme stretávať nielen na 

súťažných pódiách, ale aj pri  trenérsko-metodickom pôsobení a usmerňovaní výchovy 

mladých talentovaných pretekárov. Aj vďaka týmto výsledkom a  aktivitám bol slovenský 

reprezentant v naturálnej kulturistike počas konania svetovej Natural Olympia v americkom 

meste Las Vegas (november 2021) slávnostne uvedený do Siene slávy ako prvý slovenský 

pretekár v tomto športovom odvetví. 



Pro CS spol. s. r. o. Šaľa                                                COOP Jednota Galanta                     

MERKANT družstvo, Nitra                                              FIT MIX spol. s. r .o. Šaľa

RESPECT Piešťany                                                        Záhradnícke centrum Hájske

Reštaurácia Domino Šaľa                                               DALI SPORT Galanta

obec HÁJSKE                                                                 Nábytok Tölgyesi Šaľa

STAVEBNÁ firma Kováčik                                               obec MOČENOK

Cukr. výroba ERVÍN - Tešedíkovo                                  Firma RÁBEK, Cabaj Čápor

MÁHRMONT Šaľa                                                          Poľn. družstvo MOČENOK

Kvetinový salón TERKA, Šaľa – Veča                            obec NEDED  

Szaly s. r. o. Šaľa                                                            MeT spol. s. r. o Šaľa 

poľovnícke potreby Diakovce                                          Pohostinstvo ALBA – Čibrik Šaľa 

obec DLHÁ n/V                                                               REAL VOKUP Šaľa 

ŽELEZOOBCHOD Tóth - Močenok                                FARBY – LAKY Majer Šaľa 

obec TEŠEDÍKOVO                                                        Penzión EURÓPA - Diakovce 

META GAS, s. r.o. Šaľa                                                   obec ŽIHÁREC 

ŠKP – ŠPORT, spol s.r.o. Bratislava                               obec HORNÁ KRÁĽOVÁ 

SPORTER Šaľa                                                               Cukrárska výroba TANKA – Šaľa 

DOM FARIEB Šaľa – Veča                                              obec DIAKOVCE 

Lángov dvor Trnovec n/V                                                 SPEKO s. r. o. Šaľa 

SEHATEX ŠAĽA                                                              obec VLČANY 

obec TRNOVEC n/V                                                       GAUDIO Galanta       

IZOSTAP Šaľa – Veča                                                    Pohostinstvo SöRPATIKA Šaľa 

AIR CONSULTING Bratislava                                         obec SELICE 

AUTOSERVIS Hučko Šaľa – Veča                                 mäsiarstvo u Vencela – Šaľa 

IBEX Močenok                                                                firma ŽITŇÁK Šaľa 

Vojtech Halász – Nábytok Veča                                      FERADO s. r. o Šaľa 

firma IZOLI – Veča                                                          Nákl. doprava Bleho, MOČENOK 

penzión DORI – Diakovce                                              Stavebné práce - Škandík, Rastislavice 

MESTO Šaľa                                                                   Nitriansky samosprávny kraj 
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