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Úvod do roku 2009
Pri vstupe do roku 2009, tretieho roku správy mesta súčasnými samosprávnymi
orgánmi, vládol určitý optimizmus plynúci z dosiahnutých výsledkov v plnení úloh
a hospodárení mesta. Spokojnosť sa prejavila aj pri príprave a zostavení rozpočtu mesta na
rok 2009.
S príchodom 7.januára 2009 sa plány a nádeje začali rozplývať.Slovensko a okolité štáty
zasiahla najskôr plynová kríza v dôsledku pozastavenia dodávky ruského plynu cez
Ukrajinu.Dôvodom pozastavenia dodávky plynu boli nezhody v distribúcii a poplatkoch za
plyn medzi Ruskom a Ukrajinou.No a naviac,aby toho nebolo málo,po skrachovaní
amerických bánk a tým i hospodárstva sa cez štáty západnej Európy aj na Slovensko v plnom
rozsahu prevalila hospodárska a finančná kríza,ktorá nemilosrdne ničila aj našu ekonomiku.
Hrubý domáci produkt zo 6,2%-ného rastu v roku 2008, v roku 2009 klesol hneď v prvom
štvrťroku o 6,7%, potom v druhom o 5,5%, v treťom o 4,8% a vo štvrtom o 2,6%.Zatvárali sa
závody,prevádzky,zariadenia,klesala zamestnanosť. Nezamestnanosť vzrástla z 10,3% na
12,67 %. Kríza vzala za rok prácu viac ako 130 tisíc občanom Slovenska a dosiahla takmer
380 tisíc nezamestnaných. Príjmy občanov klesali, klesala kúpischopnosť občanov, prepadli
sa tržbx, klesali odvody, dane a tým klesali podieli na daniach určené pre rozvoj miest
a obcí.Naše
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Mesto stratilo na znížení príspevku z prerozdelenia dane fyzických osôb až 893 646 EUR.
Mesto začalo už od januára šetriť.Obmedzilo čerpanie bežných výdavkov a výdavkov
správcov kapitol v jednotlivých programoch, pristúpilo k úprave rozpočtu.
No i napriek nepriaznivej situácii sa vynaložili nemalé investície na opravu objektov
škôl,rekonštrukciu MŠ 8.mája a vybudovanie ihrísk v školských areáloch.Vybudovali sa
cesty, parkoviská , opravili sa chodníky.
Mesto veľmi dobre a dôstojne pripravilo priebeh prezidentských volieb a volieb poslancov do
európskeho a krajského parlamentu.
Počas roka boli v meste zaznamenané rôzne kultúrno-spoločenské aktivity. Rok 2009 bol
vyhlásený za Rok demokracie a v tomto duchu sa usporiadali oslavy výročí, pripravovali
výstavy , kultúrne podujatia, prednášky a semináre. Uskutočnili sa tradičné Dni Veče a Šale,
Jarmok remesiel, koncerty, divadelné predstavenia, recitačné súťaže a prehliadky.
Pripomínali sa významné výročia osobností mesta, udeľovali sa ocenenia mesta osobnostiam
i najlepším športovcom.Vítali sme v meste predstaviteľov štátu, mnohé osobnosti politického
a kultúrneho života, ako aj zástupcov družobných miest.
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Rok 2009- prehľad úloh
Medzi hlavné úlohy samosprávy mesta Šaľa boli v roku 2009 zaradené akcie, ktoré mali
napomáhať ďalšiemu rozvoju mesta, uspokojovať potreby obyvateľov a spríjemňovať ich
život.
Úlohy:
- starostlivosť o majetok mesta a hospodárenie s majetkom;
- rozvíjanie podnikateľského prostredia;
- rekonštrkcia dvoch komunikácií, oprava chodníkov;
- oprava okolia kaštieľa-amfiteáter;
- výstavba parkovísk a kontajnerových stanovíšť;
- rekonštrukcia verejného osvetlenia;
- kruhová križovatka na Dolnej ulici – prípravná časť;
- rekonštrukcia súsošia Sv. Trojice – I. etapa;
- komplexná rekonštrukcia Materskej školy, 8.mája, Šaľa;
- oprava budov škôl a školských zariadení;
- poskytovanie sociálnych služieb podľa novej zákonnej normy;
- domov dôchodcov , útulok pre bezdomovcov;
- historicko náučný chodník – projekt;
- rozširovanie internetových služieb občanom a inštitúciám;
- zabezpečenie volieb- prezidenta Slovenskej republiky;
- poslancov do Európskeho parlamentu a poslancov krajského
zastupiteľstva NSK v Nitre;
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-Rok demokracie;
Jednou z mnohých podmienok,aby sa mesto mohlo úspešne rozvíjať je jeho finančná stabilita.
Východisková situácia bola začiatkom roka 2009 priaznivá. Uhradené faktúry, pokles dlhov,
úverov a prebytok hospodárenia v závere roka 2008 stabilitu zaručovali.
Rozsiahla svetová finančná kríza, ktorá a začiatkom roka v plnej miere prejavila
v hospodárskej a finančnej kríze celého Slovenska, mala dopad aj na rozpočtovú politiku
v komunálnej oblasti. Krátenie finančných prostriedkov pre obce a mestá zo strany štátu
viedlo k úpravám rozpočtu , redukcii plánovaných úloh a ich presunu na neskoršie obdobie.
Mesto rozvážnou finančnou politikou , hľadaním vnútorných rezerv, zabezpečovalo počas
celého roka chod mestských orgánov, organizácií,inštitúcií a život obyvateľov mesta.
Osobitne, až nad rámec plánu sa vykonala rozsiahla rekonštrukcia škôl a školských zariadení.
-
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Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
Zasadnutia orgánov mesta sa konali v súlade s ustanoveniami zákona číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a riadili sa rokovacím poriadkom
a schváleným programom.
Prvé riadne zasadnutie MsZ ,ktoré sa konalo 12.2.2009 prerokovalo a schválilo:
-obmedzenie čerpania bežných výdavkov na 80% z 1/12 pôvodne schválených
výdavkov mesačne,až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009; dôvod – finančná kríza;
- postavenie všetkých verejných obstarávaní a služieb nad 5 tisíc eur a čerpanie
prostriedkov na novozačínajúce kapitálové výdavky, až do prijatia rozpočtu 2009 s výnimkou
čerpania prostriedkov na Materskú školu 8.mája v Šali;
- prijatie kontokorentného úveru vo výške 663 880 Eur (20.mil.Sk) na preklenutie
dočasného nedostatku finančných prostriedkov v roku 2009;
-žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt ,,Modernizácia verejného
osvetlenia mesta Šaľa- I. etapa, vo výške 25 324 Eur;
-zmluvný odplatný prevod pozemku odčleneného z areálu ZŠ Hollého v Šali-Veči pre
spoločnosť SPORTER
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Za 95 160 Eur (2 866 790,- Sk). Spoločnosť plánuje postaviť na pozemku svoje sídlo a pre
základnú školu vybudovať atletickú dráhu a ihrisko. O pozemok mala záujem rímskokatolícka cirkev Šaľa- Veča , nie formou odkúpenia ale zámenou za pozemok na ktorom je
večiansky cintorín. Táto požiadavku nezískala v mestskom parlamente dostatočnú podporu;
-návrh ,, Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu stavby:
Rekonštrukcia križovatky ciest Dolná, Družstevná a Vlčianská ulica ,edzi Mestom Šaľa
a Nitrianskym samosprávnym krajom v Nitre. ´´
Výmera pozemku....7027 m2
Celkový rozpočet....1 374688 Eur sa kryje financiami:
NSK Nitra.... 866 758Eur
Mesto Šaľa .... 507 930 Eur
-návrh na vyhlásenie roku 2009 v Šali Rokom demokracie. Bol zriadený park 17. novembra
z príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie. V parku bol odhalený Pamätník a na MsÚ odhalili
Pamätnú tabuľu.
Prvé riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 26.3. 2009 prerokovalo a schválilo:
- rekonštrukciu štyroch úverov poskytnutých Dexia bankou Slovensko, a.s. do jedného
úveru s novou štruktúrovanou úrokovou sadzbou; (2,56% úver do roku 2018,nahradili
5,26%-nú sadzbu);
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-

-

návrh zmluvy týkajúci sa zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Dusla a.s. Šaľa. Pozemky mesta pri
struskovisku zamieňané za pozemky Dusla pod bývalým kúpaliskom boli vyčíslené
rozdielom 625 539, 40 Eur ( 18 845 000,_Sk) v prospech mesta, ktrorý mesto musí
v priebehu šiestich rokov preinvestovať do opráv a výstavby športových zariadení;
úpravu rozpočtu na rok 2009
Bežné príjmy
11 750 829 EUR
Bežné výdavky
11 988 855 EUR
-

Rozdiel

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
-

-

-238 026 EUR
3 538 239 EUR
3 007 296 EUR

rozdiel

530 943 EUR

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácie

1 560 115 EUR
1 812 942 EUR

-

rozdiel

-252 827 EUR

-

ROZPOČET

-

CELKOM

-

Príjmy
výdavky

-

16 849 183 EUR
16 809 093 EUR

-

rozdiel

-

40 090 EUR
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Tretie riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 21.5. 2009 prerokovalo s schválilo:
- záverečný účet mesta Šaľa za rok 2008
Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2008 v tis. Sk /EUR

Bežné príjmy
Bežné výdavky
rozdiel
Kapit. príjmy
Kapit. výdavky
rozdiel
Príjmové operácie
Výdavkové operácie
rozdiel
Celkové príjmy
Celkové výdavky
zostatok

361 263
329 012
32 251
12 973
72 138
-59 165
51 280
17 005
34 275
425 480
418 155
7 325

11 991 735
10 921 198
1 070 537
429 430
2 394 543
-1 965 113
1 702 184
564 463
1 137 721
14 123 349
13 880 203
243 146

Počas roka neboli naplnené plánované kapitálové príjmy nakoľko sa nezrealizoval predaj
pozemkov na Kráľovskej ulici a pozemku pri čerpacej stanici Shell, ktorý bol pozastavený
rozhodnutím súdu. Popri tom mesto malo veľké výdavky v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ
Murgaša , Horná, Šaľa;
-návrh na umorenie straty spoločnosti MeT Šaľa,s.r.o. za rok 2008 vo výške 5 860 581,48 Sk
( 194 585, 67 EUR);
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-

-

odpredaj pozemku o výmere 1 383 m2 na Námestí sv. Juraja pre spoločnosť Kiara
s.r.o., Čierna Voda v hodnote 67 000,-Eur čo je 49,-Eur/m2. Kiara plánuje na
pozemku vybudovať polyfunkčný objekt s obchodnými , kancelárskymi a bytovými
priestormi. Primátor mesta transakciu , ako pre mesto nevýhodnú , nepodpísal.
Pôvodný návrh na odpredaj bol 59, 749 Eur/ m2;
odpredaj objektu COV v Šali-Veči nájomníkom priestorov;úlohy: stanoviť kúpnu
cenu, záujem o kúpu – aspoň 80-90% nájomníkov, presťahovanie mestskej polície,
rekonštrukcia objektu;
postup MsÚ v Šali pri zriaďovaní nového šalianskeho cintorína – výber lokality- za
Murgašovou ulicou, výkupná cena pozemkov 4,98 Eur/m2;

-

Štvrté riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 2.7. 2009 prerokovalo a schválilo:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o zákaze požívania alkoholických nápojov na
vymedzených priestranstvách. čase od 5.00 do 3.00 hod. nasledujúceho dňa je
zakázané podávať a požívať alkohol vo vzdialenosti 100 m od škôl,kostolov,
športovísk, cintorínov, obchodov, zastávok MHD, námestí, vybraných ulíc,
zdravotníckych zariadení...Za porušenie ustanovení VZN môže podnikateľ dostať
pokutu 165 až 6 638 EUR, fyzická osoba 33 EUR;
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-podanie žiadosti na financovanie projektov z eurofondov.Ide o projekt zníženia energetickej
náročnosti MŠ Hollého v hodnote 487 950 Eur a ďalšie projekty : okolie kaštieľa, verejné
osvetlenie , domov dôchodcov, ulice , útulok;
-odpredaj pozemku na Námestí sv. Juraja pre spoločnosť KIARA, s.r.o. Čierna Voda za
pôvodne navrhnutú cenu 59,749 Eur na 1m2.
-presťahovanie mestskej polície z priestorov COV do budovy bývalej základnej školy na ulici
Komenského. Komplexná rekonštrukcia objektu si vyžiadala náklady vo výške päťsto tisíc
Eur ( 15 mil. Sk);
-nákup hypotekárnych listov vydaných emitentom Dexia banka Slovensko, a.s. v počte 46
kusov v nominálnej hodnote 1 000 eur za jeden hypotekárny záložný list;
Úprava rozpočtu mesta:
-príjmy celkom
18 619 825 Eur
Výdavky celkom
18 619 825 Eur
Rozdiel
0
Eur
Prvé mimoriadne zasadnutie Msz , ktore sa konalo 23.7.2009 prerokovalo a schválilo:
-zmenu uznesenia číslo 2/2009 zo dňa 26.3.2009 – druhé riadne zasadnutie MsZ; zmena sa
týka zámennej zmluvy medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Duslo, a.s. Šaľa, ktorou sa
upresňuje nehnuteľný majetok vo vlastníctve Dusla, a.s.
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Nasledovne: parcela číslo 2507/1-7- zastavaná plocha o celkovej výmre 20 656 m2;
Parcela číslo 2424/11 – orná pôda o celkovej výmere 3 565 m2;
Piate riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 10.9. 2009 prerokovalo s schválilo:
-návrh na zvolanie Ing. Františka Botku za člena mestskej rady namiesto Lászlóa
Gyurovszkého, ktorý z nej ako nominant SMK po ukončení členstva v strane vystúpil;
-zmluvný odplatný predaj budovy COV v Šali-Veči a zastavanej plochy o výmere 4 348 m2
pre jednotlivých nájomníkov priestorov za kúpnu cenu 1 milión EUR,14 % -ný podiel zostáva
naďalej vo vlastníctve mesta – priestory mestskej polície ;
-program úpravy verejných priestranstiev za účelom ich užívania na parkoviská s možnosťou
parkovania osobných motorových vozidiel . Priestor upraví mesto. Mesto uzavrie s občanom
Zmluvu o spoluúčasti na úprave. Občan uhradí poplatok vo výške 500,-eur a získa miesto na
parkovanie na 3 roky.Prvá etapa ,,Programu...“ – cca 90 parkovacích miest do 30. mája 2010;

-financovanie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev vo výške 5% z celkových
výdavkov na projekt , t.j. vo výške 82 975, 23 Eur;
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-rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I.polrok 2009 s prihliadnutím na trvajúcu hospodársku
krízu;
-úpravu rozpočtu na rok 2009:
Príjmy celkom
17 968 633 EUR
Výdavky celkom
17 436 250 EUR
Rozdiel
532 383 EUR
-dotáciu 1500 EUR pre Nemocnicu sv. Lukáša v Galante na zakúpenie videoendoskopického
systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky;
Šieste riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 22.10 2009 prerokovalo a schválilo:
-zriadenie rozpočtovej organizácie – Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali so sídlom ul.
Hlavná č. 15/61, ako samostatného právneho subjektu , ku dňu 1.11. 2009 a s tým súvisiace
dokumenty:
Zriaďovaciu listinu
Delimitačný protokol
Majetok
Budova
52 243,61EUR
Pozemok
359m2
1 787,49 EUR
Umel.diela
8 763,19 EUR
Kniž.fond
161 962,12 EUR
Drobný hmot.majetok
33 942,33 EUR
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Druhé mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 28.10 2009 prerokovalo a schválilo návrh
úpravy rozpočtu mesta Šaľa , rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009
Rozpočtové
Bežné príjmy
11 375 772 EUR
Bežné výdavky
11 942 228 EUR
rozdiel
- 566 456 EUR
Kapitálové príjmy
2 495 306 EUR
Kapitálové výdavky
1 628 354 EUR
rozdiel
866 952 EUR
Príjmové fin. operácie
2 139 031 EUR
Výdavkové fin. operácie
2 439 527 EUR
rozdiel
- 300 496 EUR
Príjmy celkom
16 010 109 EUR
Výdavky celkom
16 010 109 EUR
rozdiel
0 EUR
Mestské zastupiteľstvo schválilo:

-poslanecký návrh ,aby sa o financovaní škôl hlasovalo osobitne;
-výdavky na vzdelávanie a činnosť škôl :
Bežné výdavky
5 501 448 Eur
Kapitálové výdavky
797 269 EUR
Spolu
6 298 717 EUR
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-transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Mestskú knižnicu Jána Johanidesa v Šali –
nenávratný finančný príspevok vo výške 32 654 Eur;
-5 %- ný podiel z celkových výdavkov na projekt ,,Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej
knižnice Jána Johanidesa v Šali ´´ t.j. vo výške 12 189, 90 EUR;
-kapitálový výdavok 33 600 Eur na projekt „ Opatrenia na zlepšenie ovzdušia v Šali“ a 5 %
predpokladaných oprávnených výdavkov t.j. 120 270,54 Eur;
-zriadenie dočasnej nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánska v Šali na dobu určitú od
1.decembra 2009 do 31.marca 2010;
-návrh ,aby predložená úprava rozpočtu na rok 2009 ako celok nebola prijatá pre nedostatočné
naplnenie príjmovej časti rozpočtu;
Siedme riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 10.12. 2009 prerokovalo a schválilo:
-dodatok k návrhu o zriadení nocľahárne pre bezdomovcov ktorým sa upravil termín služieb
z 1.12. na 21.12. 2009 do 31.3.2010 a úhrada za sociálne služby vo výške 0,70 E za osobu
a noc;
-správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl;
-návrh na stiahnutie predloženého rozpočtu mesta na rok 2010 – počíta s veľkou úverevou
zaťaženosťou mesta;
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-

-

-

zriadenia nocľahárne pre ľudí bez domova na Partizánskej ulici 1032 v časovom
rozhraní december 2009 – marec 2010 s následným využitím priestorov na účely
centra pre osamelých rodičov. Ubytovanie bezdomovcov riešiť s predstihom v inej
lokalite;
návrh počtu poslancov MsZ v Šali a volebných obvodov v meste pre volebné obdobie
2010-2014
počet poslancov 18
(12- Šaľa; 6 Šaľa- Veča)
počet obvodov
2
(
1 + 1
)
návrh na udelenie ocenení za rok 2009
Cena mesta Šaľa . Ružena Bóriová , Ján Humpl, Eduard Kukan
Cena primátora : Lajos Tóth ; Zoltán Vitko

Čestné občianstvo mesta: Ján Johanides ; Alžbeta Szabová
Cenu mesta navrhli udeliť organizačnému tímu súťaže
Šaliansky Maťko J.C. Hronského
-návrh uznesenia, ktorým vyjadrilo nesúhlas so zámerom zmeniť nájomcu
nemocnice z Forlife, n.o. na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave;
-poslanecký návrh na prepracovanie predloženej úpravy rozpočtu na rok 2009
podľa pripomienok predloženej úpravy rozpočtu na rok 2009 podľa pripomienok
poslancov;
-poslanecký návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva do 10 dní k prerokovaniu pripravenej úpravy rozpočtu;
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Deň samosprávy mesta Šaľa
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo 11.
decembra 2009
Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli ôsmim osobnostiam ,
ktoré svojou činnosťou , prácou a celoživotným dielom obohatili mesto a jeho
občanov, udelené
Ocenenie mesta
„Vysoko si vás vážim práve pre to, čo ste pre naše mesto urobili a robíte!“
Týmito slovami a odovzdaním ocenení vzdal primátor mesta Šaľa MUDr.
Martin Alfoldi hold tým, ktorí rozšírili galériu vynikajúcich osobností mesta.
Cenu mesta za rok 2009 si prevzali:
Ružena Bóriová,
Za osobný prínos a záslužnú prácu v oblasti rozvoja bábkového divadla
v Šali, založenie súboru Materinky v ktorom pôsobila 17 rokov. Súbor pod jej
vedením získaval mnohé ocenenia v mestských, krajských i celoštátnych
súťažiach. Ocenenie jej bolo udelené i pri príležitosti jej životného jubilea- 70.
narodenín.
Ing. Ján Humpl,
Za významný prínos v pedagogickej a výchovnej činnosti a za vynikajúce
výsledky v oblasti chovu koní. Zaslúžil sa o vznik Strednej poľnohospodárskej
technickej školy v Šali, odboru chovu koní, jazdectva a voltížneho oddielu na
SOU poľnohospodárskom Šaľa.
JUDr. Eduard Kukan,
Za propagáciu a zviditeľnenie mesta Šaľa doma i v zahraničí. Od roku 1964
pôsobil v zahraničných službách ako diplomat. Bol tajomníkom, radcom,
veľvyslancom. Je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a poslancom
Európskeho parlamentu.

Organizátori súťaže Šaliansky Maťko
Jozefa Cígera Hronského,
Za zviditeľnenie mesta Šaľa v kultúrnej činnosti a organizovanie
celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž , ktorá je zameraná na prednes
slovenských povestí sa začala organizovať na pôde MO Matice slovenskej
v Šali v roku 1991 a od roku 1993 má celoslovenský a dnes i medzinárodný
charakter. Jej cieľom je zveľaďovať a rozvíjať duchovné dedičstvo, národné
povedomie i sebavedomie u detí a mládeže. Za celým dianím je skryté veľké
množstvo úsilia a organizátorskej práce. Cenu mesta prevzal zakladateľ
a hlavný organizátor Šalianskeho Maťka MUDr. Svetozár Hikkel.

Cenu primátora si prevzali:
Zoltán Vitko
Pri príležitosti životného jubilea-70. narodenín, ako aj za dlhoročnú novinársku
prácu, ktorú začal v chemickom závode Duslo Šaľa. Bol pri zrode podnikového
časopisu Hlas Dusla
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A neskôr pôsobil ako redaktor Slovenského rozhlasu v relácii Na modrej vlne.
Pre svoje postoje bol komunistickým režimom pozbavený novinárskeho štatútu
so zákazom činnosti v tlači, rozhlase a v televízii. K žurnalistike sa vrátil po
20- tich rokoch po revolúcii 1989. Pôsobil v rozhlase, neskôr v mestskom
periodiku a posledné roky pomáha ako dôchodca v redakcii mesačníka Slovo
Šaľanov.
Lajos Tóth,
Za celoživotnú pedagogickú činnosť a spoločenskú angažovanosť.Pôsobil ako
učiteľ na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Šali. Pred
sedemnástimi rokmi založil v Galante bilingválne súkromné gymnázium, kde
pôsobí aj v súčasnosti vo funkcii riaditeľa. Bol vždy v popredí spoločenského
a kultúrneho diania. Založil šaliansky Vorosmárty klub, Literárnu spoločnosť
Theátrum, verejne protestoval proti vpádu spojeneckých vojsk do
Československa v roku 1968. V roku 1989 patril k aktívnym členom hnutia
Verejnosť proti násiliu. Ocenenie si prevzal pri príležitosti životného jubilea70. narodenín.
Čestné občianstvo mesta bolo udelené:
Alžbete Szabovej,
Za osobnú aktívnu činnosť, ktorou sa zaslúžila o zachovanie a rozvoj
slovenskej kultúry v družobnom maďarskom meste Oroszlány. Je
predsedníčkou Slovenskej menšinovej samosprávy, zaslúžila sa o obnovu
Slovenského pamiatkového domu v ktorom zriadila múzeum.
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Spolupracuje s Maticou slovenskou v Šali, podieľa sa na prípravách kultúrnospoločenských podujatí v rámci družobného vzťahu našich miest.
Pri odovzdávaní ocenenia bol prítomný veľvyslanec Maďarskej republiky Jeho
Excelencia Antal Heizer a zástupca primátora mesta Oroszlány Antal Székely.
Jánovi Johanidesovi, in memoriam,
Za významnú literárnu tvorbu , ktorou zviditeľnil mesto Šaľa a obohatil
duchovný život Slovenska. V meste Šaľa žil od roku 1972 a prežil tu väčšinu
svojho tvorivého života. Za svoje dielo získal viacero literárnych ocenení
a takto si jeho tvorbu a život uctilo aj naše mesto.
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Rok 2009 – rok demokracie
V roku 2009 si obyvatelia mesta Šaľa spoločne s orgánmi mesta pripomínali
jednu z najvýznamnejších udalostí našich národných dejín, 20. výročie nežnej
revolúcie a pád totalitného režimu. Mestského zastupiteľstvo vyhlásilo na
návrh zástupcu primátora Ing. Jozefa Mečiara tento rok za
Rok demokracie
Počas roka sa v meste uskutočnilo viacero spoločensko-kultúrnych podujatí
zameraných na pripomenutie si revolučných udalostí , ako aj predrevolučného
obdobia.Prvú akciu, ktorá zapadala do prvomájových osláv , pripravilo MsKS
Šaľa a Divadlo ŠOK v dramaturgii a réžii Romana Haču Hatala pod názvom
Pamätáte sa na ....1.máj 1989
V dlhom sprievode sa objavili pionierske šatky, zväzácke košele, mávadlá,
heslá, transparenty, traktor- veterán s vlečkou plnou jasajúcich žien
a alegorické vozy. Z tribúny zneli siahodlhé príhovory predstaviteľov
komunistickej strany a bratských komunistických strán. Okrem spomienkových
manifestačných osláv bol pripravený bohatý zábavný hudobný program a jazda
zručnosti.
Od totality k slobode
Po prvomájových oslavách Mesto Šaľa a Ústav pamäti národa zorganizovali
cyklus prednášok a besied o našej nedávnej minulosti, o živote a dianí
v totalitnom režime.
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Podujatia vyvrcholili v novembri 2009.
Pred MsÚ sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom „Od totality
k slobode.“ Išlo o dobové fotografie z Československa ale aj samotnej Šale.
Výstavu pripravilo Fotocentrum Šaľa.
Brutálny zásah
Inscenovanú spomienku na revolučné udalosti pripravili hercie Divalda ŠOK
v réžii Romana Hatalu.
Chladný novembrový deň , dav ľudí na námestí žiadajúci odstúpenie čelných
predstaviteľov vládnucej strany, túžba po slobode, slobodných odboroch ,

štrngajúce kľúče, sviečky ,ale aj brutálny zásah policajných zložiek- scéna
približujúca udalosti spred dvadsiatich rokov.
Pamätník obetiam komunizmu
V parku pri šalianskom Dome kultúry, na ktorý sa spomienkové udalosti viažu,
keďže práve tu sa ľudia v tom čase zhromažďovali , predstavitelia mesta
slávnostne odhalili „Pamätník obetiam komunizmu. “
„ Nech je tento pamätník spomienkou na ľudí ,ktorí sa kvôli režimu tejto chvíle
nedožili a mementom pre ďalšie generácie, že diktatúra jednej strany nie je
nikdy dobrá “, povedal pred jeho odhalením primátor mesta MUDr. Martin
Alfoldi.
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Pamätník , ktorého tvorcom je šaliansky umelec, sochár Andrej Csillag, nemá
tradičné umelecké stvárnenie. Ako materiál bola použitá oceľ a text tvorí
citácia zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 125/1996 Z.z.
„ Komunistický režim nedával občanom možnosť vyjadriť politickú vôľu.....“
17.november 1989 v Šali
Dňa 27.novembra 1989 sa pri DK ROH zhromaždilo asi 2000 osôb, aby
štrajkom podporili úsilie študentov a občianskej iniciatívy Verejnosť proti
násiliu. Na zhromaždenia boli prevolávané heslá za zrušenie vedúcej úlohy
KSČ v spoločnosti. Z tribúny odzneli prejavy vyjadrujúce túžbu po skutočnej
demokracii.
Na čele manifestačného štrajku stáli študenti šalianskeho gymnázia. Po jeho
ukončení sa zišla skupina občanov, aby založili Občianske fórum, ktoré sa 30.
novembra 1989 prihlásilo k celo-občianskemu hnutiu Verejnosť proti násiliuVPN. V sobotu 2. decembra sa uskutočnilo manifestačné zhromaždenie na
ktorom vystúpili zástupcovia VPN za mesto Šaľa a viacero rečníkov z rôznych
sociálnych a záujmových skupín, 3.decembra vycestovali zástupcovia
Verejnosti proti násiliu zo Šale do Bratislavy, aby nadviazali kontakt
s vysokoškolákmi a celoslovenským výborom Verejnosti proti násiliu.
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Počas roku 2009 občania našej vlasti a teda i nášho mesta vstupovalo do
volebných miestností trikrát: 21.3. a 4.4. 2009 sa konali voľby prezidenta SR;
6.6. boli voľby poslancov do Európskeho
parlamentu
14.11. sa konali regionálne voľby predsedu
a poslancov vyšších územných celkov;
Mesto Šaľa sa na priebeh volieb pripravilo dôsledne. Určilo sa 17 volebných
okrskov, zriadili sa volebné komisie , upresňovali sa voličské zoznamy.
Dňa 21. marca 2009 sa konalo 1.kolo volieb prezidenta SR:Výsledky prvého
kola- mesto Šaľa- kandidát- počet získaných hlasov:
Dagmar Bollová 70; Ivan Gašparovič 2459; Milan Sidor 51;
Iveta Radičová 4408; Zuzana Martináková 365; Milan Melník 133;

František Mikloško 260.
Do druhého kola , ktoré sa konalo 4.apríla 2009 postúpili:
Volebný obvod
Meno kandidáta – počet hlasov 2.kolo a %
Šaľa- mesto
Ivan Gašparovič % Iveta Radičová %
Šaľa –Okres
6 611
30,8
14 815 69,2
Nitra- kraj
140 841
41,1
164 887 53,9
Slovensko
1 234 787
55,5
988 808 44,5
Mesto Šaľa
3 356
36,2
5 911 63,8
Zo 4 339 257 oprávnených voličov Slovenska volilo 2 242 122
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Voličov, čo je 51, 67 %.
Vo voľbách na post prezidenta zvíťazil a prezidentom Slovenskej republiky na
obdobie 2009-2014 sa stal
Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
Voľby poslancov do Európskeho parlamentu
Obvod
Účasť
Politické strany- počet poslancov
%
SMER SDKÚ SMK KDH HZDS SNS
Slovensko
19,63
5
2
2
2
1
1
Šaľa- okres
17,48
Šaľa- mesto
17,23
Voľby poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja
Zapísaných voličov- kraj
Zvolených poslancov za
Spolu poslancov
Poslancov podľa obvodov
Poslanci za obvod Šaľa

582 148
účasť 126 948 čo je 21,81%
-koalíciu SMER,SDKÚ,KDH,HZDS- 38
-SMK- 13; -nezávislých – 3
54
Komárno- 8; Nové Zámky- 8; Levice- 9;
Nitra-13;Štúrovo-3; Topoľčany- 6;
Zlaté Moravce-3;Šaľa-4
Martin Alfoldi; František Botka; Gyula
Borsányi; Štefan Jancsó
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Organizácia sociálnej starostlivosti – OSS

Od 1. januára nadobudol účinnosť zákon o sociálnych službách ,ktorý rieši
proces ich poskytovania. Poslaním a cieľom OSS je pomáhať obyvateľom mesta
pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii, pomáhať preklenúť ich
nepriaznivú sociálnu situáciu, udržať a zvyšovať kvalitu ich života.

RIADITEĽSTVO OSS ŠAĽA
DR. ĽUBOR GÁLL
MÁRIA KURZ
MGR. VLASTA VARGOVÁ
OĽGA SÝKOROVÁ
BOŽENA VARGOVÁ

RIADITEĽ
EKONÓM
SOC. PRACOVNÍK
PERSONALISTA
VNÚT.PREVÁDZKA

POČET ZAMESTNANCOV

71 Z TOHO OPAT. SLUŽBA

ZARIADENIE

NÁKLADY
KLIENT/ROK KLIENT

KLIENTOV

12
DJ NEŠPOROVA
UL.
8
DSS
JEDÁLEŇ PRI DSS
96
DC HORNÁ UL.
DC KRÁĽOVSKÁ 118
UL.
80
DOS NARCISOVÁ
UL
26
DC NARCISOVÁ
UL.
84
DOS V.ŠROBÁRA
35
TERÉNNA OS
24
NÚDZOVÉ BÝV.
13
ÚTULOK
9
ZARIAD.NÁDEJ
JEDÁLEŇ ZPS
20
DC ZP
98
124
NOCĽAHÁREŇ
8

29

PRIEM.ÚHR./ROK
MESTO KRAJ

1513

946

499

4989

259

529

598
248

418
0

178
207

113

0

111

856

99

771

3651

27
6 390
717
3 718
1 237
6 179
958
36
x

0
588
555
390
257
1 595
632
0
8

27
717
3 107
332
2 078
3 725
321
36
583

674
498

HOSPODÁRENIE OSS K 31.12. 2009 PRÍSPEVKY

MAJETOK

VÝNOSY:606 631 EUR
NÁKLADY: 618 121 E.
ROZDIEL: -11 490
EUR

265 246 EUR
Z TOHO BUDOVY
259 667 EUR

MESTO: 380 602 EUR
NSK:
42 953 EUR
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Mestská polícia Šaľa
Mestská polícia je poriadkový útvar, ktorý zabezpečuje verejný poriadok, ochranu
životného prostredia, občanov , majetku mesta, zariadení a inštitúcií pôsobiacich
na území mesta Šaľa. Plní úlohy vyplývajúce zo všeobecno - záväzných nariadení,
uznesení MsZ a rozhodnutí primátora tak, ako to ustanovuje zákon SNR č. 564/
1991 Zb.
NÁČELNÍK
ZÁSTUPCA

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA OBDOBIE 1.1. – 31.12. 2009
MGR. PETER KROKAVEC
MIROSLAV MARTINČEK

POČET PRÍSLUŠNÍKOV
CIVILNÝCH ZAMESTNANCOV
CHRÁNENÉ DIELNE
ČINNOSŤ POLÍCIE- AKCIE
ZÁKROKY
70
DONUCOVACIE PROSTR. 307/264
OBMEDZENIE SLOBODY
70

23
6
8

PREDVEDENIE NA O-MsP
PREDVEDENIE NA O-PZ
PÁTRANIE

PRIESTUPKY PODĽA ZÁKONA SNR č. 372/1990 Zb.
§ 47-48
§49
§ 50
§ 22
VZN

OST.

55
14
1
SPOLU

ZISTENÉ MsP
130
OZNÁMENÉ MsP 415
ULOŽENÉ
0
ODLOŽENÉ
0
ODOVZDANÉ
0
OZNÁMENÉ
0
ORG.
PREJEDNANÉ
77
POKUTY V EUR. 1 096

15
122
6
2
1
10

2
19
29
0
4
3

497
81
52
1
0
3

110
76
2
0
0
0

21
18
0
0
1
0

775
731
89
3
6
16

3
63

78
1533

111
8943

140
1631

34
365

443
13 631

INÁ ČINNOSŤ A AKTIVITY
-zvýšená obchôdzková činnosť; - hliadky pri školách a na cestných prechodoch ku
školám ; -prednášky na školách – 86 pre 2351 študentov, žiakov a deti v MŠ; projekt „Správaj sa normálne“; - projekt LUMIPER;
-kamerový systém; - odchyt túlavých psov;- spolupráca s OOPZ, OÚ;
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Rok 2009 – počet obyvateľov

Prírastok

úbytok

spolu

OBDOBIE
Narodení
STAV K 1.1.2009

prisťahovaný spolu

úmrtie

odsťahovaný spolu
24 062
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I.
II.
III.
I.štvrťrok
IV.
V.
VI.
II.štvrťrok
I.polrok
VII.
VIII.
IX.
III.štvrťrok
X.
XI.
XII.
IV.štvrťrok
II.polrok
ROK
STAV
K 31.12
2009
ZMENA
za rok

18
11
16
45
12
13

21
9
11
41
13
13

39
20
27
86
25
26

13
10
21
44
17
10

42
42
28
112
59
22

55
52
49
156
76
32

20
45

19
45

39
90

25
52

35
116

60
168

90
32
14
29
75

86
19
29
12
60

176
51
43
41
135

96
21
14
5
40

228
42
23
22
87

324
63
37
27
127

16
34
19
69
144
234
-

26
19
20
65
125
211
-

42
53
39
134
269
445
-

19
24
18
61
101
197
-

29
54
52
135
222
450
-

48
78
70
196
323
647
-

23 992

23 914
23 914

23 922

23 860
23 860
23 860
23 860
- 202

Prvý Šaľan sa v roku 2009, vďaka likvidácii šalianskej nemocnice nenarodil
v Šali, ale v Nemocnici sv. Lukáša v Galante. Veľmi sa na svet neponáhľal.
Narodil sa až 6.januára o 18.50 hodine. Chlapčekovi o hmotnosti 2 870 gramov
a výške 46 cm rodičia dali meno Dominik Herák.
Počas roka prišlo na svet 234 malých Šaľanov. Najviac detí sa narodilo
v novembri (34) a v júli (32).
Najčastejšie krstné mená
Dievčatá: Natália a Viktória (7); Michaela, Laura, Ema (6); Alexandra, Sofia
(5)...
Chlapci: Dávid (9) ; Lukáš, Martin a Samuel (8) ; Filip a Jakub (5)...
Rodičia dosť často pomenúvajú deti cudzojazyčnými a cudzokrajnými menami,
napr. Aylin, Charlena, Chosé, Manuela a iné. Keďže počas roka opustilo tento svet
197 občanov, v matrike bol zaznamenaný prirodzený prírastok 37 osôb.

Aj v roku 2009 dochádzalo k migrácii obyvateľstva. Do Šale sa prisťahovalo
(201+10) – 211 občanov, najviac v mesiacoch august (29) a október ( 26).
Odsťahovalo sa 450 osôb, najviac v mesiacoch apríl (59), október (54) a november
( 52).
Rozdiel 239 vyjadruje počet v prospech odsťahovaných osôob t.j. v úbytku
občanov.
Počet obyvateľov mesta klesol v roku 2009 o 202 občanov.
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Ján Vido
Kňaz Ježiša Krista
Nedeľa pripadajúca na 28.jún 2009 bola pre šaliansku farnosť mimoriadne
slávnostná. V kostole svätej Margity Antiochijskej sa slávila primičná svätá omša.
Svoju prvú svätú omšu po vysviacke slúžil šaliansky rodák Ján Vido. Na tejto
nevšednej , mimoriadnej slávnosti sa spolu s rodičmi, sestrou a blízkymi
príbuznými zhromaždili zástupy veriacich zo Šale a okolia, duchovní otcovia
okolitých farností a tí ktorí mu na ceste k duchovnému povolaniu podávali
pomocnú ruku. Bol to predovšetkým dekan šalianskej farnosti vdp. Andrej Šotník,
ktorý mu ako mladému mužovi prvý sprostredkoval vieru, viedol ho, nabádal
k čítaniu a štúdiu sv. písma, k prehlbovaniu duchovného života. Potom to boli :
emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol, viedenský pomocný biskup Mons.
Franz Scharl, hlohovecký pán farár vdp. Marek Jesenák, u ktorého praxoval,
RNDr. Jozef Kollár, bývalý riaditeľ a.s. Duslo Šaľa, ktorý ho počas náročného
šesťročného štúdia na bohosloveckej fakulte podporoval. Primičným kazateľom
bol Thlic. Vladimír ojtašák, bývalý špirituál v Kňažskom seminári v Bratislave.
Ján Vido bol vysvätený za kňaza v roku 29.roku života 13.januára 2009 trnavským
arcibiskupom J.E. Mons. Robertom Bezákom.
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Počasie – rok 2009
Prehľadná tabuľka o teplotných zmenách počasia v roku 2009 je zostavená podľa
denného amatérskeho pozorovania a údajov z hydrometeorologického ústavu,
oblasť Šaľa- Hurbanovo – Nitra.
JAV/MESIAC I.
teplota
zrážky

II.

III. IV.

V.

VI.

VII.

VIII. IX.

1,0 5,8 13,6 15,9 16,6 18,8 18,0
2,1

X.

XI. XII.

15,5 8,6 5,4 0,6

ROK
12,9

Nový rok 2009 vítalo mrazivé počasie a zasnežená príroda. Posledné dni januára
sa mierne oteplilo. Oteplenie pretrvávalo do 10.2. , kedy začalo nepríjemné
daždivé a veterné počasie. 22.2. klesli nočné teploty na -12 °C a denné na – 7 °C.
Po 25. februári sa oteplilo a teplé , daždivé počasie pretrvalo až do 1. apríla, kedy
došlo k výraznému otepleniu od 17°C do rekordných 23°C (11.-13.4.) . Teplé
veterné a suché počasie trvalo až do 14.5., kedy po 45 dňoch bez kvapky dažďa,
padal chvála Bohu tichý dážď. Júnové počasie bolo premenlivé. Teplé až horúce
dni striedali dni chladné, daždivé a veterné. Mesiac júl bol horúci. V dňoch 14.17.7. a 22.-24.7. boli namerané denné teploty 30-33°C. August bol suchý
a primerane teplý. September priniesol pekné a príjemné počasie. V mesiacoch
október a november vládlo pravé jesenné počasie- sychravo , dážď a vietor.
V decembri už od štrnásteho dňa boli zaznamenané celodenné mrazy -4 °C až 2°C, 21.12. -11°C. Od 23.12. sa oteplilo a počas Vianoc boli denné teploty od
+8°C do +12°C v závere roka – 1°C až +5°C.
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Rekonštrukcie , projekty, diela, prevádzky
Počas uplynulého roka sa v našom meste aj napriek finančnej kríze zrealizovalo
niekoľko významných projektov a vybudovalo viacero diel. Otvoril sa rad
prevádzok, ktoré slúžia obyvateľom mesta.
Rekonštrukcia Materskej školy na ulici 8. mája v Šali
Mesto Šaľa ako zriaďovateľ vzdelávaco- výchovnej inštitúcie MŠ 8. mája, získalo
na jej komplexnú rekonštrukciu finančné prostriedky z fondov EÚ, štátneho
rozpočtu a vlastných zdrojov.Celkové náklady na rekonštrukciu boli 315 298
EUR.Z toho : príspevok EÚ- 85 % ...237 844EUR; príspevok SR-10 % ...27 982
EUR
Príspevok mesta-5 %...49 472 EUR.
Oficiálne odovzdanie zrekonštruovanej školy sa uskutočnilo 12.októbra za účasti
primátora mesta Martina Alfoldiho , ministra výstavby a reg. Rozvoja Igora
Štefanova , zástupcov školských orgánov kraja, okresu a mesta, zástupcov
dodávateľa stavby spoločnosti INTEVO-SK,s.r.o. a ďalší hostia.
Minister Igor Štefanov navštívil aj ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša na Hornej ulici, kde si
prezrel objekt školy, učebne zrekonštruované v roku 2008, prezrel si priestory
materskej školy a ihrisko , ktoré bolo vybudované pre potreby predškolského
zariadenia s finančnou podporou mesta vo výške 16 597 EUR.
Primátor mesta vyjadril podporu príprave ďalších projektov zameraných na
rekonštrukciu školských objektov.
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Mesto počas prázdnin ešte naviac investovalo:
200 tisíc EUR na výmenu strechy a okien na ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským ul. P. Pázmaňa;
242 tisíc EUR na výmenu okien na ZŠ Bernolákova ul., ZŠ Ľudovíta Štúra
a MŠ Budovateľská ulica;
23 tisíc EUR na nové zariadenie v školských kuchyniach.

Historicko- náučný chodník regiónu, je názov návrhu projektu Mesta Šaľa
odsúhlaseného 23.septembra 2009 Ministerstvom školstva SR s finančným
príspevkom 106 364 EUR. Mesto prispieva sumou 5 598 EUR.
Cieľom projektu je zmapovanie historických a geografických zvláštností regiónu
Šaľa vo forme pracovného zošita s využitím vo výchovno- vzdelávacom procese.
Autori projektu: Mgr. Jana Knežová, Ing. Eliška Vargová a kolektív pedagógov
základných škôl;
Manažér projektu: PaedDr. Michal Vrbovský
Odborný garanti : PhDr. Veronika Nováková; Bc. Tibor Karafa
Nové parkovisko na Dolnej ulici s kapacitou 71 parkovacích miest bolo
dobudované v letných mesiacoch. Náklady na jeho vybudovanie dosiahli 110 tisíc
EUR. Parkovisko je osvetlené a bude pod dohľadom kamerového systému.
Jilemnického ulica prešla generálnou rekonštrukciou. Celkové náklady na jej
prebudovanie predstavovali 169 000 EUR.Cesta bola odovzdaná do užívania
v októbri 2009.
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Ďalšie,rozsahom prác menšie ,ale dôležité rekonštrukcie a oprav sa vykonali na
sídlisku Váh, menovite na okružnej ulici, kde sa zrekonštruovalo parkovisko,
vybudovala prepojovacia cesta, vybudovalo a ohradilo sa detské ihrisko a pri
obcodnej zóne Billa, LUX, Tržnica sa vybudoval chodník, ktorý účelne prepojil
celú zónu s obytnou časťou sídliska Váh.
Dom ľudového bývania s prívlastkami Kunov dom, Roľnícky dom či Slamený
domček, je jedinečnou kultúrou pamiatkou nagregionálneho , stredoeurópskeho
významu. Táto vzácna pamiatka je od 25. júna 2009 sprístupnená verejnosti.
Po trojročnom medzikrajovom konaní medzi Trnavským a Nitrianskym
samosprávnym krajom bol objekt prisúdený Nitrianskemu kraju ale pôvodný
inventár zostal naďalej vo vlastníctve Trnavského kraja, menovite Vlastivedného
múzea v Galante.Na objekte bolo potrebné vykonať nasledovné úpravy:
- výmera celého trstinového krovu – realizovalo múzeum Galanta;
- -statický posudok – zabezpečilo Občianske združenie založené na opravu a záchranu
domčeka
3000 EUR
- Oprava fasády, interiéru, exteriéru- NSK 137 754 EUR
- Ponitrianske múzeum sa dohodlo s VM v Galante o zapožičaní predmetov, ktoré
tvorili stálu expozíciu v minulom období.
Na slávnostnom akte otvorenia Domu ľudového bývania sa zúčastnil primátor mesta Šaľa
Martin Alfoldi, poslanci MsZ, občania, predseda NSK Ing.Doc. Milan Belica, PhD.,
zástupcovia TSK.
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Školstvo
„Premena tradičnej školy na modernú“, je cieľom prebiehajúcej reformy nášho
školstva. Ide o zmeny v samej podstate , o zmeny obsahu učiva, metód a foriem
práce. Súčasťou reformy je aj príprava vzdelávacích programov, ktoré
a v školskom roku 2009/2010 pripravujú pre 2. a 6. ročník základných škôl.
Reforma môže byť úspešná len vďaka dobrým, zanieteným učiteľom, pre ktorých
učiť a pracovať s deťmi je viac ako zamestnanie , ktorí do svojej práce vkladajú
nie len vedomosti, ale aj svoje srdce , lásku a svoju ľudskosť.
Zároveň s reformou bol schválený zákon o kariernom raste učiteľa podľa, ktorého
sa učiteľ musí vzdelávať , získavať kredity – body a podľa získaných kreditov mu
bude priznaný platový postup.
Súhrnné správy za šk.rok 2008-2009
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Výchovno- vzdelávacia činnosť v ďalších zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Šaľa
Materské školy zabezpečujú starostlivosť a výchovnú činnosť pre deti
predškolského veku od 2,5 roka do 6 rokov. V meste je 8 materských škôl , z toho
1 MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je organizačne priradená
k základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. K ZŠ Jozefa Murgaša je
priradená ďalšia materská škola.
Materská škola

Tried

Detí

Učitelia

Iní

8.mája
Družstevná
Budovateľská
Hollého
Horná
Okružná
VJM
Šafárika

4
5
3
6
3
4
1
3

96
112
75
147
67
102
16
73

10
13
7
14
9
10
2
7

7
8
5
8
5
4,5
0
6

Základná umelecká škola zabezpečuje nadštandardné vzdelávania mladej
populácie a dospelých. V štyroch odboroch, výtvarnom, hudobnom, tanečnom
a literárno- dramatickom je zapísaných 715 žiakov z toho 41 dospelých. Najviac
navštevuje výtvarný odbor – 331 žiakov a potom hudobný 279 žiakov. Vysokú
úroveň vzdelávania zabezpečuje 25 pedagógov.
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Centrum voľného času zabezpečuje a organizuje v mimo vyučovacom čase
krúžkovú- záujmovú činnosť pre deti , mládež i dospelých. V školskom roku
2008/2009 začalo v 157 záujmových útvaroch pracovať 2 394 žiakov a študentov.
Do konca školského roka stúpol počet na 2 715.
Letnú prázdninovú činnosť v CVČ zabezpečovali celkove pre 1 537 záujemcov.
V centre 14 stálych zamestnancov a 93 externistov.
Školy a zariadenie v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v Šali
Gymnázium Juraja Fándlyho- poskytuje všeobecné stredoškolské vzdelanie.
4- ročné gymnázium 8 tried 252 žiakov
8-ročné gymnázium 8tried 232 žiakov
Riaditeľ školy: do 30. novembra 2009 Mgr. Vladimír Urban
Od 1. decembra 2009 Mgr. Vladimír Takáč
Počet pedagogických zamestnancov
37
Nepedagogických zamestnancov 16 z toho 6 v ŠJ
Prijatých študentov na VŠ
90 z 95
SOU poľnohospodárske – Stredná odborná škola v Šali
-pripravuje odborníkov zameraných na
-agropodnikanie- chov koní a jazdectvo ;
-poľnohospodárstvo;
- profesie- čašník, kuchár, spoločné stravovanie, kaderník;
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Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj – SOŠ 2008
Riaditeľka školy: Ing. Magdaléna Birnšteinová
Počet zamestnancov: pedagogických 28; nepedagogických 25
Počet: tried UD 6
žiakov 158

Tried ŠO 5
žiakov 91
Projekty : Leonardo, Sokrates
Spolupráca: 9 krajín Európy
Výsledky: vynikajúce úspechy v chove koní , parkúrovom, voltížnom, dostihovom
a drezúrovom jazdení v národnom i medzinárodnom meradle.
Spojená škola , Nivy 2 v Šali – poskytuje stredné odborné vzdelanie.
Organizačné zložky
2008/2009 – 30.6.
2009/2010- 15.9.

SPŠ
SPŠCH
SOŠ

Tried
14
12
5

žiakov
387
281
130

tried
14
12
5

žiakov
374
271
129

Spolu

31

798

31

774

UO

3

73

3

74

Spolupráca : Spojená škola má uzavreté partnerské vzťahy so školami
v Nemecku, v meste Frankfurt nad Mohanom a v Nórsku so školou St. Svinthun
vgs. Školy si pravidelne vymieňajú študijno-poznávacie delegácie.
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Pedagogicko- psychologická poradňa je školské poradenské zariadenie. Plní úlohy
odbornej pedagogickej a psychologickej diagnostiky, psychologickej starostlivosti
o deti a úlohy poradenstva v otázkach výchovy , vzdelávania , osobného
a profesijného vývinu.
Priemerný počet evidovaných klientov zo základných, materských a stredných
škôl je 950.
Riaditeľ poradne: Mgr. Marián Šperka
Počet zamestnancov: odborných- 7; administratívnych- 1
Súkromná jazyková škola Rain School už po jedenásty krát otvárala v septembri
2009 dvere svojich tried v ktorých vítala záujemcov o štúdium anglického
a španielskeho jazyka. Škola v prvých rokoch svojho vzniku ponúkala len kurzy
pre deti, mládež a dospelých z jazyka anglického. V súčasnosti už má
medzinárodnú akreditáciu City & Guilds , ktorá je schválená Ministerstvom
školstva SR, študenti môžu od školského roku 2009/2010 maturovať
medzinárodnou skúškou B1B2 priamo na tejto škole. Jazykový diplom je
medzinárodne uznávaný univerzitami a inštitúciami.
Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sikoriaková
Okrem domácich učiteľov a lektorov , pôsobia na škole aj lektori z Veľkej
Británie.
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Deň učiteľov
Za dlhoročnú úspešnú pedagogickú činnosť a angažovanosť v oblasti školstva sa
učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov , ktorý sa konal 25. marca 2009 poďakoval
primátor mesta Šaľa a starostovia obcí okresu Šaľa.
Pamätnú medailu a ďakovný list odovzdal primátor mesta MUDr. Martin Alfoldi
21 učiteľom šalianskych škôl a školských zariadení.
Starostovia obcí ocenili 22 pedagogických zamestnancov z jednotlivých
základných a materských škôl.
Prednosta Krajského školského úradu v Nitre odovzdal ocenenia 31 pedagogickým
zamestnancom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Medzi vyznamenanými bolo 7
pedagógov zo šalianskych stredných škôl.
Noví riaditelia škôl
Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve skončilo 5-ročné
funkčné obdobie deviatim riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Šaľa. Mesto na obsadenie funkcií riaditeľov vyhlásilo výberové
konanie. Na základe výsledkov výberového konania rady škôl predložili
primátorovi mesta návrh kandidátov a primátor na základe návrhu príslušnej rady
školy vymenoval s účinnosťou od 1.júla 2009 do funkcie riaditeľov škôl
nasledovných pedagógov:
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Škola- zariadenie

Riaditeľ do 30.6.

Riaditeľ od 1.7.2009

ZŠ Bernolákova
ZŠ J.C. Hronského
ZŠ Ľ.Štúra
MŠ Budovateľská
MŠ Hollého ul.
MŠ Okružná
MŠ 8.mája
CVČ
ZUŠ

Jozefína Stredanská
Jarmila Husáriková
Lýdia Muráriková
Oľga Trombitášová
Edita Markovičová
Anna Karafová
Beáta Sobotová
Michal Malárik
Milan Jančovič

Mgr. Jozefína Stredanská
Mgr. Jarmila Husáriková
Mgr. Lýdia Muráriková
Eva Reháková
Mgr. Irena Vargová
Anna Karaftová
Beáta Sobotová
Ing. Michal Malárik
Ak.soch. Milan Jančovič

Školský rok 2009/2010
Druhého septembra 2009, po letných prázdninách , sa otvárali brány všetkých
šalianskych škôl. Žiakov vítali riaditelia škôl,učitelia i predstavitelia mesta Šaľa
v obnovených školských objektoch a triedach, ako aj na upravených školských
dvoroch a ihriskách.

Osobitná pozornosť sa venovala prváčikom. Všetkým boli rozdané krásne farebné
žiacke knižky a všetci spolu s rodičmi si želali aby tých 183 vzdelávacích dní bolo
naplnených radosťou, šťastím, láskou ,kvalitnou výchovnou a vzdelávacou prácou
, usilovnosťou ,ktorá je zárukou úspechu a napredovania.
Do 106 tried základných škôl nastúpilo 2 133 žiakov z toho 231 žiakov 1.ročníka
v 13. triedach.

993
KULTÚRNE PODUJATIA 2009
Divadlo
Divadelný súbor ŠOK uviedol 13.marca 2009 novo naštudovanú komédiu Raya
Cooneya „ Všetko je inak .“ Pod vedením režiséra Viktora Vinczeho sa v hre
predstavili Roman Hatala, Valo Kozaňák, Alena Demková a iní. Výborní šalianski
divadelníci úspešne vystupujú aj v úlohách svedkov , zlodejov i vrahov
v televíznej šou stanice JOJ „Súdna sieň.“ Ochotne , priateľsky poskytli pomoc
levickému divadlu, keď spolu s nimi naštudovali hru „ Balada o Eve“ na motívy
Bačovej ženy od Ivana Stodolu. S hrou vystúpili v Šali , zúčastnili sa na súťaži
v Tlmačoch , na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom ,na
festivaloch v Trebišove a v Čadci.
Detský javiskový sen
Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti , scénických miniatúr
a divadla dospelých hrajúcich pre deti - Detský javiskový sen sa konala
v priestoroch Domu kultúry v Šali 2. a 3. apríla 2009. Predstavilo sa 12 súborov .
Odborná porota nominovala na celoštátnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej
tvorivosti Zlatá Priadka Šaľa 2009 Divadlo u Zuzy Múzy z Nitry s hrou Kmotra
Smrť a zázračný lekár.
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Na celoštátnu prehliadku divadla dospelých hrajúcich pre deti „Divadlo a deti“,
ktorá sa konala v Rimavskej Sobote porota nominovala DS Materinky Šaľa s hrou
Prasiatka.
Zlatá Priadka 2009
V dňoch 25.-28. mája 2009 sa v DK Šaľa vďaka podpore Ministerstva kultúry SR,
Ministerstva školstva SR, primátora Mesta Šaľa , otvoril 38. ročník celoštátnej
súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka 2009.
Odborná porota hodnotila 14 predstavení , vrátane šiestich scénických miniatúr.
V kategórií súborov získalo prvé miesto:
Divadlo z Zuzy Múzy z Nitry
S hrou Kmotra Smrť a zázračný lekár. Druhé miesto obsadil DDS Lano
z Bratislavy a o tretie miesto sa podelil súbor Za šecky drobné z Galanty so
súborom Hastroši z Košíc.Zo scénických miniatúr prvenstvo získal
DDS Búrka zo Stropkova,
Druhé miesto udelené nebolo, ako tretí sa umiestnil súbor Trio Famózis z Košíc.

Porota odporučila na postup na 87.ročník Scénickej žatvy súbory Divadlo Zuzy
Múzy a DDS Lano. Zo scénických miniatúr DDS Búrka a súbor Trio Famózis.
Cenu poroty získal súbor Slúchadlo z Nitry a cenu primátora DDS Lano.
995

-

Divadelná chalúpka
Piaty ročník festivalu Divadelná chalúpka 2009 s konal v septembri 2009
v Brezne. Na toto krásne podujatie bol pozvaný aj šaliansky súbor dospelých
amatérskych hercov, hrajúcich pre deti- Materinky. Súbor sa predstavil hrou
„Prasiatka“ v úprave Aleny Demkovej. Materinky hrali pre deti v Polomke,
Závedke a na námestí v Brezne. Ohlas na vystúpenia Šaľanov bol veľký.A odmena
pre hercov- radosť a šťastím rozžiarené očká detí.
Šupitó pod šapitó – je rozprávková hra zo života rodiny klaunov o ktorú DS
Materinky obohatili svoj repertoár v roku 2009 v DK v Šali.
Scenár hry napísala Alena Demková a Viktor Vincze z Divadla ŠOK Šaľa, hudbu
zložil Valentín Kozaňák, ktorý sa podieľal aj na réžií.
Dom kultúry počas roka pravidelne zabezpečoval divadelné predstavenia pre deti ,
mládež i dospelých a tak bolo možné vzhliadnuť:
Divadelné predstavenie SND Bratislava „Zlomatka“ do Zuzanou Krónerovou ; divadelné predstavenie „Mafiánske historky III“; - Ludeka Sobotu v hre „Ze soboty
znova na Šimka“; -v Rozprávkove – Stražanovo bábkové divadlo s Gašparkom a iné
súbory.
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Šaliansky Maťko
Finále šestnásteho ročníka Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského sa
uskutočnilo 27. februára 2009. Významnou udalosťou súvisiacou so súťažou
v prednese slovenských povestí bola účasť prezidenta v prednese slovenských
povestí bola účasť prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča . Vzácneho
hosťa spolu s organizátorom súťaže MUDr. Svetozárom Hikkelom vítal primátor
mesta MUDr.Martin Alföldi a následne skupina detí v slovenských krojoch
privítala prezidenta podľa tradície chlebom a soľou. Recitátorské schopnosti si
v súťaži zmeralo 24 víťazov kôl z celého Slovenska , ktorým predchádzali školské
a okresné kolá.
Pán prezident v príhovore poďakoval organizátorom súťaže , rodičom a učiteľom
za to, že myšlienku hrdosti na Slovensko, cez rozprávky a povesti vštepujú našim
a svojim deťom. Ako spomienku na Šaľu a Šalianskeho Maťka si pán prezident
odniesol fotokompozíciu z ateliéru umelca Igora Boháča.
Medzi poradcov súťaže vybraných z radov pedagógov si zasadli aj poprední
slovenskí herci Ida Rapaičová a Juraj Sarvaš. Umelci ocenili stúpajúcu úroveň
podujatia , zanietenosť mladých recitátorov a krásu slovenského jazyka.
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Porota pri vyhodnotení ocenila vysokú úroveň všetkých zúčastnených recitátorov
a rozhodla o poradí v jednotlivých kategóriách
1. kategória
1. miesto
2.miesto
3.miesto
2. kategória
1.miesto
2.miesto
3.miesto

3. kategória
1.miesto
2.miesto
3.miesto

Timea
Diana
Katarína

Ľochová
Kollárová
Rokošová

Kazimír
Partizánske
Rožkovany

Dorota
Karin
Emma
Jana

Košťálová
Topoľčany
Furstová
Bratislava
Martináková N.Dubnica
Šepešová
Varín

Jana
Róbert
Martina

Beňušková Senec
Balušík
P.Bystrica
Valentierová Nová Baňa

Na záver podujatia podpredseda Matice slovenskej Dr. Miroslav Bielik
Vysoko ocenil zásluhy otca Šalianskeho Maťka a organizátora všetkých
doterajších ročníkov a odovzdal mu najvyššie matičné vyznamenanie
Zlatú medailu Matice slovenskej
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Koncerty a festivaly
Koncert Lívie Agovej
Dňa 10.januára 2009 sa v Dome kultúry v Šali uskutočnil 15.ročník
benefičného koncertu sopranistky Lívie Agovej.
V programe významnej umelkyne vystupovali aj najlepší študenti
muzikálového herectva z pražského Konzervatória Jaroslava Ježka, ktorí
potešili divákov nezabudnuteľnými muzikálovými metódami.
Koncert už tradične zorganizovalo Občianske združenie Pro Vita Šaľa ,
ktoré vedie MUDr. Mária Czeláriková.
Výťažok z koncertu dosiahol 3 320 Eur a bol odovzdaný vo forme daru pre
Dom sociálnych služieb Šoporňa- Štrkovec. Umelkyni za jej angažovanosť
a prezentáciu mesta Šaľa a Slovenska v zahraničí primátor mesta Martin
Alföldi odovzdal Cenu primátora , ktorá jej bola udelená za rok 2008.
Kultúrne leto
Počas letných mesiacov, predovšetkým na víkendové dni, pripravil Dom
kultúry v Šali pre obyvateľov mesta bohatý a pestrý program. Od 5. júla až

do 30.augusta 2009 striedavo koncertovali na námestí pred mestským
úradom alebo na nádvorí šalianskeho kaštieľa hudobné skupiny
produkujúce hudbu rôznych žánrov. Vyvrcholením bol koncert Rity
Záležákovej a jej žiakov , ktorý sa uskutočnil 29.augusta 2009. Na nádvorí
kaštieľa zneli
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Krásne árie z opier, operiet, ale aj populárne melódie v podaní Rity ajej
študentov.
V rámci kultúrneho leta sa konali nasledovné akcie:
týždeň detskej radosti 13.- 17. 7. ; 17.8. – 21.8. 2009;
detské rozprávkové popoludnia
filmové predstavenia pre deti a dospelých
rozlúčka s letom sa uskutočnila v okolí Domu kultúry v Šali 1. septembra 2009 a bola
naplnená bohatým a pestrým programom.
Európsky deň židovskej kultúry
Prvá septembrová nedeľa 2009 sa niesla v znamení židovských sviatkov a tradícií.
Šaľa sa už po tretíkrát pripojila k mestám organizujúcich európsky deň židovskej
kultúry. V tomto roku sa 11. septembra na nádvorí kaštieľa niesli tóny skladieb
a piesní v podaní klezmer kapely z Maďarska Budapest Klezmer Band, ktorá patrí
k popredným klezmer skupinám v Európe. Hlavným iniciátorom organizovania dní
židovskej kultúry je vedúci odboru školstva , sociálnych vecí a kultúry MsÚ v Šali
PhDr. Rudolf Kuklovský.
Manifest speváckych zborov
Manifest zborov sa konal 21. a 22. novembra 2009 v kostole sv. Margity v Šali. Tu sa
konal 26. decembra 2009 i benefičný Vianočný koncert cirkevného zboru Ceacilia
chórus. Skladby a piesne zneli na oslavu narodenia Ježiša Krista.
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Mini March Fest – festival hudby, filmu a hier
V dňoch 27. a 28. marca 2009 sa v DK v Šali predstavilo sedem hudobných skupín
rôzneho hudobného žánru.Okrem hudby si milovníci zábavy mohli v kinosále pozrieť
štyri oscarové filmy a vo foyeri mohli podľa žánru hrať spoločenské hry.
COLOURFEST ŠAĽA
Festival Colourfest , jeho siedmy ročník otvorili 24. októbra 2009 v DK v Šali:
-výstavou fotografií prezentujúcich život na Kube- fotoklub;
- premietaním filmov francúzskej a americkej produkcie ;
-koncertom domácich a zahraničných skupín, ktoré predstavili hudbu rôznych
svetových kultúr.
Program festivalu pokračoval nasledujúci deň prehliadkou ďalších filmov
a vystúpením skupín produkujúcich írsku , škótsku hudbu, salsu a latinsko-americkú
hudbu, či klezmer.
Colourfest priniesol prostredníctvom umelcov do nášho mesta pestrosť, krásu,
tajomstvá nášho sveta a atmosféru rôznych kultúr. Veď počas doterajších ročníkov
festivalu sa prezentovalo 52 hudobných skupín, 9 tanečných skupín, premietalo sa 20

celovečerných a 22 dokumentárnych filmov, usporiadalo sa 7 výstav. Poriadané akcie
zhliadlo viac než 6000 divákov z mesta a okolia.
1001

-

Výstavy
Galéria umenia a tvorby
Fotoklub Šaľa prevádzkuje Galériu umenia a tvorby v Spoločenskom dome v ŠaliVeči. Galéria bola slávnostne otvorená 6.decembra 2008 spolu s vernisážou výstavy
„Šaľania na cestách“. Prostredie spoločenského domu je príjemným kultúrnym
stánkom s dlhodobými expozíciami fotografií a stálou galériou.
Po úvodnej výstave domácich fotografov nasledovali výstavy:
marec 2009 – fotografie členov Fotoklubu Banská Bystrica;
-máj 2009 – Výstava o bratoch Čapkovcoch- fotografie a dokumenty z rokov 19101936, kedy Jozef a Karel navštevovali Oravu , Vysoké Tatry , Topoľčianky,
Trenčianske Teplice a iné;
-máj 2009- zábery z prírody , portréty, momentky , fotoexperimenty, prezentovali
životné dielo Gabriela Hupku- fotografa ;
- máj 2009- „Návraty“ bol názov výstavy prác učiteľov a bývalých žiakov ZŠ
Bernolákova Šaľa- Veča. Okrem fotografií boli vystavené olejomaľby , akvarely,
textil, sochy a iné. Kurátorom výstavy bol bývalý žiak školy sochár Andrej Csillag;
-jún 2009- do medzinárodnej fotosúťaže Wis Wap sa zapojili fotografi zo Slovenska ,
Maďarska, Česka, ktorí zaslali 1800 fotografií. Zo sto najkrajších bola inštalovaná
v galérií výstava;
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-jún 2009 – už začiatkom roka bol vyhlásený druhý ročník súťaže amatérskej fotografie
Fotoobjektív Františka Kollára. Do súťaže sa prihlásilo 30 autorov , ktorí zaslali 100
fotografií, ktoré tvorili výstavu v galérií a počas šalianskych slávností aj v záhrade pri kostole
sv. Margity ;
- september 2009- výstavou na tému „Včeličky“ sa prezentovali členovia Fotoklubu Galanta;
-november 2009- vzácna kolekcia 43 fotografií umeleckého fotografa, Šaľana Igora Boháča „
Spomienky na november ´89“ putovala z galérie umenia po meste Šaľa a na 14 rôznych
miestach bolo možné vzhliadnuť historické , odvážne zábery z Václavského námestia a jeho
okolia nasnímané v revolučných dňoch 20.-21. novembra 1989;
-december 2009 – výstava fotografií „ Šaľania na cestách III“ priblížila divákom videnie
fotografov putujúcich po Indii, USA, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku , Španielsku, Afrike ,
Taliansku a Slovensku. Sú to ukážky krásy prírody, miest, bohatstva ale i chudoby a biedy.
Osvienčimský album
V šalianskom renesančnom kaštieli bola koncom júna 2009 otvorená výstava fotografií
„Osvienčimský album – O nás, pre nás, bez nich“
Výstava zobrazila osudy Židov spred 65 rokov, násilné deportácie do vyhladzovacieho tábora
v Osvienčime aj
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Z nášho mesta, ktoré bolo v tej dobe pričlenené k Maďarsku. Medzi obeťami bolo celkove
850 Židov zo Šale a okolia.
„Holokaust sa musí stať mementom pre budúcnosť , pre dnešnú ,ale aj budúce generácie“,
povedal v príhovore primátor mesta Martin Alföldi, v ktorom vzdal hold postihnutým
ukrutným násilím. Súčasne s touto výstavou bola odprezentovaná aj šalianska židovská
komunita a všetky dokumenty boli dané k dispozícií Dokumentárnemu centru v Budapešti.
Na vernisáži výstavy sa okrem predstaviteľov mesta a pozvaných hostí zúčastnil honorárny
konzul Slovenskej republiky v Hessenku Imrich Donáth , rodák zo Šale , spomínajúc na
svojich rodičov, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov a založili rodiny. Ďalším hosťom
bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec štátu Izrael v SR Jeho Excelencia pán Zeec
Boker.
Deň kubánskej kultúry
Vernisáž výstavy , ochutnávanie kubánskych špecialít a salsa na námestí , to všetko
sprevádzalo obyvateľov Šale počas soboty 11. júla 2009.
Fotograf Andrej Palacka výstavou fotografií predstavil Kubu ako „raj , kde sa zastavil čas“.
Po vernisáži sa pokračovalo v ochutnávaní kubánskych i domácich špecialít a na záver
zaplnené námestie sa roztancovalo s päticou
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Kubáncov a jedným Slovákom zo zoskupenia Cuba Team.
Nechýbali vzácni hostia, ako veľvyslanec Kubánskej republiky Jeho Excelencia David
Pavlovich Escalona, konzulka Kubánskej republiky na Slovensku Mercedes Veciana Pita.
Primátor mesta ocenil myšlienku poznávania národov a kultúr vzdialených krajín.
Storočná lokálka Šaľa Neded- ČANGÓ
Železnica spájajúca obce Neded, Vlčany, Žihárec, Diakovce a mesto Šaľa dovŕšila 17.
októbra sto rokov od začiatku premávky vlakov po tejto trati.
Pri tejto príležitosti Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, pod vedením PhDr. Veroniky
Novákovej, pripravil putovnú výstavu mapujúcu dejiny tejto železničky.O povolenie na
výstavbu železnice požiadal kráľovský radca a predstaviteľ nitrianskej župy Kolomán
Pongrácz v roku 1907. Projektové práce a výstavbu začal realizovať Ármír Pallós, potom
spoločnosť Gregerson a synovia. Na financovanie diela vznikla samostatná akciová
spoločnosť s účasťou zainteresovaných obcí. Skúšobná prevádzka začala 17. októbra 1909.
Trať vznikla predovšetkým pre potreby nákladnej dopravy- preprava zeleniny, cukrovej repy.
Súbežne bola v prevádzke aj osobná doprava. V súčasnosti je zaznamenaný pokles
prepravovaného tovaru i osôb.
1005
Kalendár Igora Boháča
Kalendár na rok 2010 Reflexie mesta Šaľa zostavili v roku 2009 Igor a Lukáš Boháčovci,
textami prispel Mgr. Július Morávek, PhDr. Rudolf Kuklovský a Štátny archív Bratislava,
pobočka Šaľa.
Reflexie mesta sú skôr umeleckým dielom ako kalendárom. Archívne dokumenty , historické
fotografie doplnené súčasnými, približujú ľudí , ktorí vtlačili svoju pečať na listinu dejín
nášho mesta, miestnou sľachtou , ochranármi pred povodňami, ľudovým bývaním, dielami
architektov , začiatkom chovu koní, židovskou komunitou, sinagógou.
Rôzne podujatia v roku 2009

7.1.- koncert poprednej umelkyne z Českej republiky Lenky Filipovj očaril všetkých
návštevníkov koncertu;
17.1.- 17. reprezentačný prel Mesta Šaľa, ktorý otvoril bohatú plesovú sezónu 2009 v meste;
15.2.- karneval na ľade – zábavný program pre deti a mládež;
8.3.- Deň žien v Dome kultúry a v kluboch dôchodcov s predstaviteľmi mesta a štátu;
1.4.- veľkonočná výstava kraslíc , ikebán – KS Večierka, Klub dôchodcov, SD Šaľa- Veča;
22.4.- akcia Deň Zeme- čistenie okolia Váhu a verejných priestranstiev ; ochrana životného
prostredia;
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9.5.- Deň matiek oslávili obyvatelia Šale na námestí pred mestským úradom. Pestrý program
pripravili deti z materských škôl , žiaci základných škôl, tanečná skupina Jumping ,
divadelníci DS Materinky a šaliansky spevák Robo Papp.
4.7.- Mesto Šaľa a Mestské kultúrne stredisko v Šali už po tretíkrát zorganizovali zábavné
popoludnie pre deti a dospelých v priestoroch Váhu „Otváranie Váhu.“
1.10.- mesiac október je zasvätený starším občanom . Mesiac úcty si pripomínali
predovšetkým v domovoch dôchodcov spomienkovými besedami, kultúrnym programom
a spoločenským posedením;
15.11.- Posedenie pri šalianskej histórii už tradične zorganizovala pani Gabriela Alföldiová
z CK Z-Travel Šaľa. Hovorilo sa o obyvateľoch, udalostiach a predovšetkým o večianskej
aristokratickej rodine Ajtics- Horváthovej a jeho predkoch, ich živote ale i o žijúcich
potomkoch. Na stretnutí bola prítomná dcéra Anikó Dvořáková – Ajtics- Horváthová žijúca
na Morave, nevesta pani Gabriela, vnučka a pravnuci.
V ďalšej časti stretnutia sa hovorilo o vysťahovaní šalianskych rodín do maďarskej Zali pri
Siofoku v roku 1999.O zážitkoch zo stretnutia s rodákmi hovoril prednosta mestského úradu
Ing. Ladislav Gáll.
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5.12.- Mikulášsky víkend otvorili v Šali tvorivými dielňami a premietaním rozprávok.
V nedeľu 6. decembra 2009 DS Materinky odohral pre deti hru Cirkus Šapitó...
Podvečer prišiel do mesta Mikuláš. Po sprievode mestom rozsvietil pred mestským úradom
vianočný stromček.
22.12.- prišlo do Šale rýchlikom Horehronec Betlehemské svetlo. Plamienok svetla bol
odpálený v Bazilike narodenia Pána v Betleheme 21. novembra a tým sa začala Púť
Betlehemského svetla do celého sveta. Na Slovensku bolo slávnostne prijaté 13. decembra.
Skauti ho zaniesli do prezidentského paláca, na Lomnický štít a do všetkých kútov Slovenska.
Z kostolov si občania odniesli svetlo do svojich príbytkov.

Krajská výstava- Výtvarné spektrum
V roku 2009 sa uskutočnil XII. Ročník krajskej výstavy amatérskych umelcov v Dunajskej
Strede. Na výstave sa zúčastnilo 50 autorov, medzi ktorými nechýbali šalianski amatérskí
výtvarníci Anna Klimková, Mária Líšková, Miriam Podbehlá a František Tóth.
V kategórií autorov nad 25 rokov získali ocenenia:
Anna Klimková, za olejomaľby- Slovenský vidiek;
Miriam Podbehlá, za akvarel a hodváb.
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Šalianske a Večianske slávnosti
Bohatý dvojdňový hudobný festival Večianskych slávností sa konal 15.-16. mája 2009 pred
HM Tesco Šaľa- Veča.Festival otvorila šalianska dychovka Duslanka a po nej sa na pódiu
striedali poprední speváci a hudobné skupiny, ktoré vytvorili príjemnú a veselú náladu. Prvý
deň festivalu uzavrela rómska skupina Sendreiovcov.
Začiatok druhého dňa ( sobota) patril deťom. V detskom bloku vystúpil divadelný súbor
Materinky a prebiehali rôzne zábavné súťaže.
V extrémnom bloku sa predstavili siláci.
Hudobnú časť programu otvoril Team revival, pokračovala skupina Mukatado a po nej
populárny Tomáš Bezdeda. Vašo Patejdl a jeho hity prijali diváci s ováciami. Slávnosť
uzavrela domáca kapela Imrichova klebeta.
Šalianske slávnosti spolu s tradičným jarmokom sa konali 26.-27. júna 2009 a aj v tomto roku
sa tešili veľkému záujmu občanov vďaka bohatému a pestrému programu, ktorý sa naplno
rozprúdil po oficiálnom otvorení slávností primátorom mesta MUDr. Martinom Alföldim
o 13.00 h. prvého dňa. Následne sa predstavili hudobné skupiny z družobných miest
Oroszlány- Maďarsko a Konskie – Poľsko. Nasledovala módna prehliadka a vystúpenia
popredných hudobných skupín.
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Druhý deň slávností otvoril už o 10.00hod. detský spevácky zbor, mažoretky a TK Jumping.
Po divadelnej vložke Vranovského chodúľovského divadla vystúpila Skýcovanka
a Podjavorínčan z českého Telča. Nasledoval historický šerm a potom vystúpenia hudobných
skupín. Slávnosti ukončila večerná ľudová veselica.
Návštevníci slávností si program mohli spestriť prehliadkou predajných stánkov a stánkov
v ktorých sa prezentovali šikovní majstri ľudových remesiel.
Predstavitelia mesta si našli čas a priestor na rokovanie so vzácnymi hosťami z družobných
miest Telč , Konskie a Oroszlány.
Mesto Šaľa počas slávností privítalo aj ďalších vzácnych hostí z maďarskej obce Zala, do
ktorej sa pred sto rokmi vysťahovala početn skupina našich obyvateľov.
Metroklub Šaľa
Centrum víkendovej kultúry a zábavy v Šali je Metroklub v budove Olympie. Ale taký
metalový sviatok, ako sa udial 5. júla 2009 v Metroklube mesto Šaľa ešte nezažilo . V rámci
svojho turné tu vystúpila brazílska trashmetalová skupina Sepultura, ktorá prezentovala svoj
nový album A–LEX. Koncert skupiny si vypočulo a pozrelo do 600 nadšených návštevníkov
klubu.
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Tanečný klub Jumping Šaľa
Klubové majstrovstvá v tancoch disco a hip-hop sa konali 28. februára 2009 v DK v Šali.

Jednoducho tanec 2009- bola tanečná súťaž, ktorej 15. ročník usporiadali 17.-18. apríla v DK
v Šali. Do súťaže v tancoch hip- hop , street dance a disco dance sa zapojilo 700 tanečníkov
z 30 tanečných súborov a klubov. Tancovalo sa v kategóriách: deti, juniori a dospelí.
Majstrovstvá Slovenska v tancoch sa uskutočnili v Liptovskom Hrádku v dňoch 8. a 9. mája
2009. Viktória Borovská a družstvo junioriek z TK Jumping Šaľa obsadili v tancoch hip-hop ,
street dance show druhé miesto.
Majstrovstvá sveta a Európy sa konali v septembri 2009 v Bratislave. V konkurencii
tanečníkov zo 17 krajín sveta si Viktória Borovská v kategórii street dance show vybojovala
titul vicemajsterky sveta.
Záver tanečne sezóny sa mal uskutočniť 6.-7. novembra spoločne s českými tanečníkmi
v rámci Česko- Slovenského pohára, ktorý organizoval TK Jumping Šaľa. Českí tanečníci
odriekli účasť z technických príčin a tak na pohárovom stretnutí súťažili len tanečníci z 24
tanečných klubov Slovenska. Šaľa získala 2x 3.miesto a 4x5. miesto.
Galaprogram TK Jumping pre občanov Šale, milovníkov tanca , sa konal v DK Šaľa 18.
decembra 2009.
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Jozef Sellyei Miškovič
Dňa 1.januára 2009 uplynulo 100 rokov od narodenia šalianskeho ľudového spisovateľa
Jozefa Sellyeiho- Miškoviča. Počas svojho krátkeho života , zomrel vo veku 32 rokov 6.
marca 1941, vytvoril pozoruhodné dielo. Je autorom 400 poviedok, písal divadelné hry. Pre
bratislavský Rádio- žurnál pripravoval zo šalianskeho regiónu reportáže. Na počesť
spisovateľa bolo pod vedením súčasných Šaľanov Júliusa Morávka, amatérskej herečky
Aleny Demkovej, Jozefa Búrana zo Šoporne – vedúceho folklórneho súboru, pripravené
hudobno- dramatické pásmo pripomínajúce život , dielo a dobu v ktorej autor žil. Pásmo,
ktoré bolo pre verejnosť uvedené 9. marca 2009 v DK v Šali nieslo názov „ Bol som Šaľan“,
malo mimoriadne priaznivý ohlas vo verejnosti.
Odbor kultúry MsÚ v Šali v spolupráci so štátnym archívom a mestskou knižnicou pripravili
spomienkovú slávnosť spojenú s výstavou v štátnom archíve s názvom
Život a dielo Jozefa Sellyeiho – Mičkoviča
Beseda o živote a diele spisovateľa sa uskutočnila v Mestskej knižnici Jána Johanidesa.
Čítanie z knihy Obrázky z rodného kraja pripravila knižnica v Klube dôchodcov na Hornej
ulici v Šali a tak v senioroch oživila spomienky na roky detstva a na starú Šaľu.
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Knižnica
V roku 2009 oslávila knižnica 85. výročie svojho založenia. Počas rokov prešla mnohými
organizačnými i priestorovými zmenami. Rástol knižný fond čo do počtu i obsahu a rástol
i počet čitateľov. Služby knižnice sú aj v čase elektronizácie vyhľadávané.
V poslednom období knižnica mala 2 438 čitateľov a zaznamenala 35 045 návštev, najviac
v oddelení literatúry pre deti a mládež. Toto oddelenie vedenie knižnice každoročne v marci –
Mesiaci knihy predstaví žiakom prvého ročníka základných škôl a ponúkne im ročné
bezplatné členstvo. Vysoké percento z nich sa stáva pravidelnými návštevníkmi knižnice.
Aktívny knižný fond knižnice predstavuje 64 023 kníh v hodnote 157 tisíc Eur. Fond je
priebežne dopĺňaný o nové tituly a to v každom oddelení. Do fondu formou darov prispievajú
aj občania mesta.

Ku skvalitneniu činnosti prispelo i spustenie internetovej stránky knižnice v závere roku
2008. Stránka sa v roku 2009 dotvárala. Postupne sa sprístupňovali dôležité dokumenty ,
cenník služieb a informácie o pripravovaných a uskutočnených akciách. Najdôležitejšie bolo
spustenie on-line katalógu a postupné dopĺňanie zoznamu titulov.
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Knižnica dostala k 85. výročiu existencie krásny dar. Dňa 24. marca 2009 ,symbolicky
v Mesiaci knihy, Týždni slovenských knižníc, bola na knižnici slávnostne odhalená pamätná
tabuľa prozaikovi, esejistovi, autorovi rozhlasových hier Jánovi Johanidesov.
Na slávnostnom akte odhalenia tabule sa zúčastnila rodina zosnulého spisovateľa, syn, režisér
Juraj Johanides, vnučka Juliana, blízki priatelia a vydávateľ časti jeho diela, majiteľ agentúry
L.C.A. Všetci vysoko ocenili iniciatívu mesta, že ani nie rok po smrti spisovateľa sa šalianska
knižnica pomenovala jeho menom a odhalila sa jeho pamätná tabuľa.
Mestská knižnica Jána Johanidesa je od novembra 2009 rozpočtová
organizácia. O zmene právnej subjektivity rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na 6. riadnom
zasadnutí 22. októbra 2009. Knižnica je napojená na rozpočet mesta a hospodári samostatne
podľa pridelených finančných prostriedkov zriaďovateľa. Môže sa uchádzať o ďalšie finančné
prostriedky z garantov i z fondov Európskej únie na rekonštrukciu ( 243 798 Eur).
Uznesením MsZ bola odsúhlasená Zriaďovacia listina a tiež Delimitačný protokol.
Do funkcie riaditeľky na dobu určitú bola ustanovená Mgr. Adriana Gerová
Počet zamestnancov : 9
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Mesiac knihy
Mestská knižnica Jána Johanidesa pripravila v roku 2009 rad akcií pre učiteľov a všetkých
záujemcov o živé stretnutia s literatúrou. V knižnici znelo autorské čítanie Pavla Vilikovského
z knihy Čarovný papagáj a iné gýče, ktoré obohatilo poslucháčov, predovšetkým tých ktorí
dielo poznali.
Do knižnice zavítala aj bývalá herečka, potom diplomatka veľvyslankyňa v Poľsku v rokoch
2000-2005, v súčasnosti politička a poslankyňa NR SR Magda Vašáryová , ktorá svoje
zážitky a poznatky z diplomatických kruhov premietla do knižky Polnočný sused. Je to knižka
o Poľsku a slovensko-poľských vzťahoch. Čítanie z knihy doplnila zaujímavým rozprávaním
o Poľsku.
Kierkegaardov deň
Pod záštitou primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho, Jeho Excelencie dánskeho
veľvyslanca na Slovensku Jorgena Munka Rasmusena, sa 9. decembra 2009 uskutočnil štvrtý
Kierkegaardov deň v Šali. V rámci dňa Doc. Dr. Roman Králik, ThD., predstavil ďalšiu knihu
o dánskom filozofovi. Kniha vznikla v spolupráci s Univerzitou v Toronte.
Pozvanie na podjatie prijali zástupcovia ambasád na Slovensku i vysokoškolskí predagógovia
z UKF v Nitre.
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Šport 2009
Prvá futbalová liga
Jarné odvetné zápasy prvej futbalovej ligy začali 20.-tym kolom 7. marca 2009 nkoľko 19.-te
kolo bolo pre nepriaznivé podmienky odložené. V úvodných dvoch zápasoch sa futbalistom
nedarilo a po prehrách s Interom Bratislava 1:0 a Lučencom 0:4 došlo k výmene na poste
trénera. Vedenie klubu v závere mesiaca odvolalo trénera Martina Babinca a vedením
mužstva poverilo Tibora Meszléniho. Martin Babinec zostal pri mužstve vo funkcii asistenta
trénera, kde nahradil Ondreja Takácsa.
Slabé, nepresvedčivé výkony mužstvo v jarnej časti súťaže prinášalu viac prehier ako
víťazstiev a tak po poslednom 33. kole , ktoré sa odohralo 2. júna 2009 Slovan Duslo Šaľa
obsadil v tabuľke 7. miesto.
Konečná tabuľka- ročník 2008- 2009
1. miesto Inter Bratislava 33
19
10
4
64:27 67b.
2.-6.miesto Trenčín, Podbrezová, Lučenec, Rimavská Sobota, Prievidza
7.miesto Slovan Duslo Šaľa 33
13
6
14
35:43 45b.
8.-12. miesto Ružomberok-B, Michalovce, Humenné, Košice – B, Dunajská Streda-B
Inter Bratislava postúpil do Corgoň ligy, DAC Dunajská Streda- B a Košice- B zostúpili do II.
Futbalovej ligy.
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I.futbalová liga
Po nevydarenej jarnej časti ročníka 2008/2009 odišlo z kádra futbalového klubu 5 hráčov.
Prípravu na nový ročník začali futbalisti 20. júna 2009 a nový prvoligový ročník otvorili
úvodným kolom 11. júla 2009. Prvé štyri zápasy prehrali , nestrelili ani jeden gól a mužstvo
sa ocitlo na poslednom mieste tabuľky. Po piatom kole vystúpil zo súťaže futbalový klub
Podbrezová. Všetky výsledky s Podbrezovou boli anulované. Po ôsmom kole, ktoré sa hralo
29. augusta 2009 a prehre 0:4 v Trenčíne, vedenie FK Slovan odvolalo z funkcie trénera
Meszléniho. Novým trénerom sa stal Peter Ančic.
Tabuľka po 18. kole súťaže
1.-10. miesto MFK Púchov, ViOn Zlaté Moravce, AS Trenčín,Liptovský Mikuláš,
Michalovc, MFK Dolný Kubín, LAFC Lučenec, Rimavská Sobota, Prievidza. Ružomberok B
11. miesto
Slovan Duslo Šaľa 18
3
6
9
9:27 15 bodov
FK Podbrezová zo súťaže odstúpil.
V.liga- Šaľa „B“ /Veča/
Futbalista FK Šaľa „B“ /Veča/ nedokázali v jarnej časti súťaže zachrániť pre Šaľu piatu
ligovú súťaž a zostúpili do I.triedy. V jesennej časti ročníka 2009/2010 tejto nižšej súťaže si
viedli veľmi dobre a po 15. kole obsadili v tabuľke 2.-hé miesto so stratou jedného bodu za
prvým Vinodolom.
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Hádzaná- ženy

Medzinárodná hádzanárska súťaž WHIL pokračovala po prestávke od 10. januára 2009 12.
kolom. Zo súťaže odstúpil ŠKP Banská Bystrica. Výsledky ŠKP boli anulované.
Siedmy ročník interligy uzavreli stretnutiami 20. kola 18. apríla 2009. Šalianske hádzanárky
v tomto ročníku obsadili v tabuľke až šieste miesto.
Tabuľka po ukončení WHIL súťaže
1.miesto
Iuventa Michalovce 20
16
0
4
547:454
32b.
2.-5.m.
Veselí na Morave, ŠKP Bratislava, Olomouc, Slávia Praha;
6.miesto
Slovan Duslo Šaľa 20
11
2
7
530:478
24b.
7.-11.m.
Trenčín, Písek, Zlín, Jidřichov Hradec, Partizánske
Národná hádzanárska play off
Semifinálové stretnutia
25. a 26. apríla 2009
Slovan Duslo Šaľa – ŠKP Bratislava
21:22 a 18:29

2. a 3. mája 2009
21:20 a 26:25

Piate stretnutie 6. mája v Bratislave vyhral ŠKP 22:18 a pomerom zápasov 3:2
postúpil do finále.
Semifinálové stretnutia Iuventa Michalovce- Štart Trenčín vyhrala Iuventa v pomere
3:0.
Finálové stretnutia
ŠKP Bratislava- Iuventa Michalovce skončili pomerom
3:1
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V súboji o 3.miesto 9. a 10. mája 2009 zvíťazil Slovan Duslo Šaľa nad Štartom
Trenčín v pomere 3:0.
Konečná tabuľka play off
1.miesto ŠKP Bratislava
Majster Slovenska
2.miesto Iuventa Michalovce – strieborná medaila
3.miesto Slovan Duslo Šaľa – broznová medaila
4.miesto Štart Trenčín
Slovenský pohár- hádzaná ženy
Ročník 2008/2009
Semifinálové zápasy- 31.január 2009
Šaľa- Michalvce 22:25; ŠKP- Trenčín 30:24
Finálový zápas
- 1. februára 2009
ŠKP Bratislava –Iuventa Michalovce 26:23
Víťazom Slovenského pohára sa stal ŠKP Bratislava.
Ročník 2009/2010
Záverečný turnaj Slovenského pohára sa odohral v Šali v dňoch 19. a 20. decembra
2009

Semifinálové zápasy
Šaľa – Bánovce 31:26; ŠKP Bratislava 31:21
Finálový zápas
Slovan Duslo Šaľa- ŠKP Bratislava 26:21
Hádzanárky Dusla už po jedenásty krát vybojovali Slovenský pohár a tým aj účasť
v súťaži o Pohár víťaza pohárov (PVP).
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WHIL- ročník 2009/2010- jesenná časť
V rámci prípravy na nový ročník súťaže hádzanárky pod vedením trénerky Dariny
Braunovej absolvovali týždenné sústredenie v Liptovskom Jáne, medzinárodné turnaje vo
Váci (4.miesto) ,v Olomouci (1.miesto) a doma v Pohári generálneho riaditeľa Dusla ,a.s.
Šaľa, kde obsadili druhé miesto za víťazným ŠKP Bratislava, pred Olomoucom a českým
majstrom Veselí na Morave.
Jesennú časť súťaže otvorili 4. septembra 2009 a ukončili desiatym kolom 28.
novembra 2009.
Priebežná tabuľka súťaže
1.ŠKP Bratislava
10
9
1
0
296:227
19 bodov
2.-5. Slávia Praha, Olomouc, Veselí na Morave, Písek
6. Slovan Duslo Šaľa 10
5
1
4
296:229
11bodov
7.-12. Michalovce, J. Hradec, Zlín, Trenčín, Inter Bratislava, Partizánske
Súťaž bude pokračovať 11. kolom 9.januára 2010.
Hádzaná muži
V ročníku 2008/2009 pôsobili v najvyšších súťažiach dve družstvá Hádzanársky klub
Rondis Šaľa si v prvej hádzanárskej lige mužov vybojoval 10. miesto v tabuľke a udržal si
prvoligovú príslušnosť v ročníku 2009/2010.
Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa bojoval v druhej hádzanárskej lige o prvenstvo
a postup do prvej ligy v ročníku 2009/2010. Pri rovnosti bodov s HK Malacky postúpili
Malacky vďaka skóre.
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Rozhodnutie HK Považská Bystrica , že nereflektuje na štart rezervy v prvej lige
využili Šaľania a tak prvoligový ročník 2009/2010 odštartovali spolu s HK Rondis aj
hádzanári Slovana Duslo Šaľa. Trénerský post po Štefanovi Kelecsenovi prevzal ako hrajúci
tréner Peter Szalay.
Manažér klubu: Ján Klačko; Počet hráčov: 23
Postavenie šalianskych hádzanárov v tabuľke I. ligy po 12. kole.
6.miesto
Slovan Duslo Šaľa 12
6
0
6 391:395 12b
12.miesto
Rondis Šaľa
12
3
0
9 313: 397 6b
Počet účastníkov 13.Odvetná časť štartuje 6. februára 2010.
Slovenský pohár- I. kolo
V Šali sa odohral turnaj I. kola Slovenského pohára
Slovan Duslo Šaľa- Pezinok 37:30
Finále I. kola Šaľa: Malacky 26:35 – postupujú Malacky.
Prvá futbalová liga- ženy

Strata piatich bodov šalianskych futbalistiek na Slovan Bratislava z jesennej časti
súťaže sa v odvetnej časti ukázala ako rozhodujúca. Slovan Bratislava po výborných
výkonoch a víťazstve 3:0 nad futbalistkami Dusla získal majstrovský titul. Duslo Šaľa
obsadilo v tabuľke druhé miesto pred treťou Žilinou.
Nový ročník prvej ligy 2009/2010 otvorili 1. kolom 29.8 2009. Po desiatom kole 7.
novembra 2009 patrilo šaliankam v
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Tabuľke 3 miesto s 23 bodmi, skóre 32:5 za sedem víťazstiev, dve remízy a jednu prehru.
3.miesto Duslo Šaľa 10
7
2
1
32:5 25 bodov
Slovenský pohár
V semifinálovom zápase odohratom 4. apríla 2009 vyhrali futbalistky Slovana Duslo Šaľa nad
FK Humenné 5:2. Vo finálovom stretnutí so Slovanom Bratislava prehrali v pomere 3:2 po
streľbe z pokutových kopov. Stretnutie sa v riadnom hracom čase skončilo remízou 1:1.
D- skupina kvalifikačnej fázy Ligy majstrov žien- Women´s cup
Stretnutia D- skupiny sa odohrali začiatkom augusta 2009 v Slovinsku, v meste Ivančna
Gorica. Súperkami našich hráčom boli družstvá z Talianska, Slovinska a Turecka.
Konečná tabuľka D- skupiny
1.ASD Torres Calcio ( Taliansko)
2.Slovan Duslo Šaľa (Sk)
3.Tralozon sport (Turecko)
4.ŽNK Krka ( Slovinsko)

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

13:0 9 bodov
4:4 4b.
3: 11 3b.
2:7 1b.

Postup si vybojovalo ASD Torres Calcio.
Volejbal- muži II. Liga- ročník 2008/2009
1.miesto
VK Šaľa
24
20
4
63:29 44bodov
2.-3. miesto Žilina, Zlaté Moravce
4.-6. miesto Hliník nad Hronom, Vráble, Vráble- juniori.
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Športový strelecký klub Šaľa
Šalianski strelci aj v roku 2009 vykazovali mimoriadnu ,aktívnu bohatú a úspešnú činnosť.
Prehľad akcií a dosiahnuté výsledky:
Národná strelecká liga mládeže I. a II. Kolo sa uskutočnilo 31. januára 2009 v ZŠ J. Hollého
v Šali- Veči za účasti 150 streleckých nádejí z 11 streleckých klubov Slovenska. Šalianski
strelci vystriedali v I. kole 3x1.;2x2 ; 3x3. miesto v II. Kole 5x 1.; 3x3.; 1x(4.a 6.) miesto.
Otvorené majstrovstvá kraja seniorov a juniorov sa konali 7. februára 2009 v ZŠ J. Hollého
z účasti strelcov zo 16. klubov. Šalianski strelci získali 1x2. ; 3x3.; 2x4. miesto.
Druhé kolo národnej streleckej ligy mládeže sa uskutočnilo 7. marca 2009 v Prašiciach pri
Topoľčanoch za účasti strelcov z 15 streleckých klubov Slovenska. Športový strelci zo ŠSK
Šaľa vybojovali 7x 1.; 4x2. ; 2x3. miesto a stali sa najúspešnejším streleckým klubom.

Majstrovstvá Žilinského kraja usporiadal Krajský klub 14. marca 2009 v Žiline za účasti
strelcov z 25 klubov Slovenska. Strelci zo ŠSK Šaľa získali 2x 1.; 3x2.; 3x3.; 1x4. miesto.
Otvorené majstrovstvá Nitrianskeho kraja sa konali v Šali 28. marca 2009 za účasti strelcov
mládežníckych kategórií z 11 klubov Slovenska. Strelci zo šalianskeho klubu získali 4x 1.;
7x2. ; 3x3. ;1x4.; 2x6. miesto.
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Strelecká liga. Cena oslobodenia mesta Šaľa Dvojprogramové zápolenie športových strelcov
zo streleckých klubov sa konalo 16. mája 2009 v Šali. Úspešné účinkovanie v lige i na Cene
oslobodenia potvrdili šalianski strelci ziskom 11 medailí z ktorých 9 bolo v kategóriách
mládeže.
Medzinárodné strelecké majstrovstvá Nitrianskeho kraja sa konali za účasti 17 streleckých
družstiev z Maďarska, Česka, SR 4.júla 2009 v Šali. Strelci SŠK Šaľa získali 2x 1.; 3x2. ;
3x3.; 2x4.; 4x5. ;1x6.; 2x7. miesto.
Majstrovstvá Slovenska v streľbe z guľových zbraní sa konali 15. augusta 2009 v Domaniži
pri Považskej Bystrici za účasti 160 pretekárov z 33 streleckých oddielov, z toho bolo 8
strelcov zo ŠSK Šaľa.
Krajská strelecká liga sa uskutočnila v Nitre 12. októbra 2009 za účasti 40 puškových a 16
pištoľových strelcov. Šaľania získali 3x (1.; 3.) ; 1x4. miesto.
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Krajská strelecká liga žiakov – druhé kolo sa uskutočnilo 2. novembra 2009 v Bánove.
Súťažili žiaci v kategóriách do 13 a nad 13 rokov. Šalianske strelecké nádeje získali
v kategórii do 13 rokov 2x1. ; 1x 2. miesto, v kategórii nad 13 rokov 1x 1.miesto.
Majstrovstvá okresu Šaľa v streľbe – žiaci ZŠ. Súťaž sa konala v novembri 2009 v ZŠ
Hollého v Šali a súťažili strelci z desiatich základných škôl. Najlepší jednotlivci na 1.-3.
mieste boli zo ZŠ Hollého. Poradie družstiev:
Chlapci : ZŠ Hollého, J.C. Hronského, Bernolákova Šaľa
Dievčatá: ZŠ Vlčany, ZŠ Hollého, ZŠ s VJM Vlčany.
Krajská strelecká liga- štvrté kolo sa konalo v ZŠ Hollého v novembri 2009 za účasti
základných škôl Nitrianskeho kraja. Vysokú úroveň a prioritu potvrdili strelci Šale, Sv. Petra
a Bánova. Šaľania získali 2x (1.;2.) ,1x (3.,4.,5.) miesto.
Prvé kolo Národnej ligy mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní sa uskutočnilo:
12. decembra 2009 v ZŠ Hollého v Šali- Veči. V streleckej súťaži sa stretli strelci z deviatich
klubov Slovenska. Výborné výkony podali strelci ŠSK Šaľa, keď potvrdili následne v druhom
kole Národnej ligy ,keď vybojovali 3x (1.;3.) , 4x2.; 2x4.; 3x5.; 4x6. miesto.
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Tritón- klub športového plávania
Plavecká liga mládeže- I. kolo ročníka 2009 v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou
usporiadali v bazéne v Banskej Bystrici 21. februára 2009. Do nového ročníka vstupovali
šalianski plavci ako majstri plaveckej ligy. Po dobrých výkonoch obsadili chlapci 1. miesto so
ziskom 1 105 bodov a dievčatá obsadili 2. miesto so 780 bodmi. Plavci KŠP Tritón Šaľa

obsadili so ziskom 1 885 na druhom mieste za Caretou Banská Bystrica ( 1 909 bodov)
a pred Calypso Zvolen (1 366 bodov), Neptún Bratislava ( 855b.) a Delfín Žilina (642b.)
Pohár Iuventy mal charakter medzinárodných pretekov, konal sa 28. marca 2009 v Bratislave.
V konkurencii 10 plaveckých oddielov Pohár Iuventy získal KŠP Tritón Šaľa.
1. KŠP Tritón Šaľa 2 017 bodov; 2.Žralok Bratislava 1 562b.;
2. Delfín Tábor ( ČR 1 192b.) ; 4. Calypso Zvolen (997b.)
3. Svetový pohár sa konal v talianskej Ravenne v mesiaci apríl 2009 za účasti pretekárov
42 klubov z 12 štátov sveta. Sedem pretekárov Tritónu viedol predseda oddielu
a reprezentačný tréner František Czemez. Zásluhou Barbory Pohlovej- 1.miesto
v plávaní na 200m, Nikoly Marinčákovej – 2. miesto plávanie 800m a Ivany
Hanákovej- 3.miesto – 800m, stúpala na stožiare Svetového pohára aj slovenská
vlajka. Šalianski plavci získali ešte:
2x (4.;5.) ; 3x 8.miesto.
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Tritón Cup- IV. ročník medzinárodných plaveckých pretekov sa konal 2. mája 2009
v plaveckom bazéne Aquasport v Šali. Na podujatí športovalo 18 plaveckých klubov
Slovenska a Maďarska. Šalianski plavci v silnej konkurencii vo svojich kategóriách
vybojovali 9x 1. ; 12x2.; 10x 3. miesto. Podľa celkového hodnotenia zvíťazili plavci
Calypso Zvolen ( 7007 bodov) pred maďarským DVSC UBSE ( 6942b.) a KŠP Tritón
Šaľa ( 6 843 bodov) .
Slovenská plavecká liga mládeže, jej druhé kolo prebehlo 23. mája 2009 na Pasienkoch
v Bratislave pri účasti deviatich plaveckých klubov. Plavci Tritónu vybojovali vo svojich
kategóriách 13x1.; 9x2.; 4x3. miesto a ziskom 4097 bodov sa posunuli na 1. miesto
Slovenskej plaveckej ligy pred Carettu Banská Bystrica a Žralok Bratislava.
Otvorené majstrovstvá Slovenska v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou sa konali na
Pasienkoch v Bratislave 20. mája 2009 pri účasti všetkých slovenských družstiev a klubu
Nemo Zlín. Šalianski plavci získali 27x 1.; 20x2.; 9x3. miesto a ďalšie dobré umiestnenie.
Juniorské Majstrvstvá Európy sa konali v Belehrade 13.- 19. júla 2009. Na majstrovstvá
bola nominovaná aj Ivana Hanáková, 15 ročná plavkyňa zo šalianskeho Trirónu.
Štartovala v disciplínach 100m, 400m PP, 200 m PP a obsadila 7. a 6. miesto pri
Slovenskom a 2x osobných rekordoch.
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Medzinárodný plavecký maratón na Balatone. N jeho 28. ročníku nechýbali ani šalianski
plavci, aby si na 5200 metrov dlhej trati spolu s 9299 plavcami otestovali svoje sily.
Pätica našich plavcov doplávala na 342.,557. , 670. , 1954. a 6689. mieste (11ročný
plavec).
Memoriál Petra Ladiča – 27. ročník sa konal v Bratislave 17. októbra 2009 za účasti
plavcov z 13 oddielov z Česka a Slovenska. Plavci šalianskeho KŠP Tritón , kategórie do
15 rokov vybojovali 10x1. , 16x2., 11x3. miesto a zaradili sa medzi najúspešnejšie oddieli
memoriálu.
Slovenská plavecká liga- záverečné kolo sa uskutočnilo v decembri 2009 v plavárni
Aquasport v Šali. Plutvoví plavci KŠP Tritón Šaľa si opätovne vyplávali titul

Majster slovenskej plaveckej ligy
S celkovým ziskom bodov 7712.
Druhé miesto získala Careta Banská Bystrica – 6988b.
Tretie miesto patrí plavcom klubu Žralok Bratislava, ktorí získali 4547 bodov.
Vianočná cena o Pohár primátora Zvolena- 23. ročník sa konal vo Zvolene, kde šalianski
plavci ziskom 14x1. a 8x (2. a 3.) miesta obsadili 2. miesto za Zvolenom.
Vianočný trojboj sa konal v Bratislave na Pasienkoch, kde 100 plavcov zo Slovenska
a Čiech bojovalo o klubovú prestíž. KŠP Tritón bol druhý za Neptúnom Bratislava.
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Karate- TJ Slovan Duslo Šaľa
Pohár federácie detí, mládeže a seniorov
Pohárové zápolenie prebiehalo turnajovým systémom od februára do apríla 2008.
V konkurencii slovenskej špičky si šalianski športovci viedli veľmi dobre, kedď v I. kole
v Bratislave získali 5 medailí z toho 1 zlatú; v II. Kole v Pezinku získali 4 medaily z toho
3 zlaté; v II. Kole v Pezinku získali 5 medailí z toho 2 zlaté; v IV. Kole v Šali získali 9
medailí z toho 4 zlaté.
Majstrovstvá Slovenska v karate usporiadala federácia karate 25. apríla 2009 v Púchove.
V konkurencii pretekárov z 25 klubov Slovenska a karatistov z Poľska si šalianski
športovci vybojovali 3 zlaté , 1 striebornú a 2 bronzové medaile.
Ľudovít Kocsis vybojoval v kategórii seniorov titul Majster Slovenska, ktorý mu
zabezpečil nomináciu na Majstrovstvá sveta v americkej Floride, kde v júni 2009
v disciplíne kata v organizácii WKC vybojoval titul Majster sveta. Úspešný športovec
v závere októbra 2009 bol účastníkom na Svetovom pohári v japonskej Okinave, kde
absolvoval skúšky na tretí dan. V novembri 2009 sa zúčastnil na Medzinárodných
majstrovstvách sveta tradičného karate, kde v konkurencii pretekárov zo 40 krajín
vybojoval zlatú medailu.
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Voltíž
Jazdecký gala večer usporiadala Slovenská jazdecká federácia v bratislavskom hoteli
Kerametal. Súčasťou večera bolo vyhodnotenie a ocenenie najlepších slovenských jazdcov za
rok 2008. Z ZJ Slávia SOUP Šaľa boli udelené ocenenia:
-juniorskej a seniorskej voltížnej skupine;
-jazdcom Adriánovi Tóthovi a Jovane Pajčicovej;
-trénerke a funkcionárke Jane Majdlenovej.
Slovenský voltížny pohár, ktorý otváral voltížnu sezónu, sa uskutočnil dňa 18. apríla 2009
v areáli SOUP v Šali za účasti klubov z Nitry, Topoľčianok, Popradu a Šale. Domáci pretekári
získali 2x1.; 1x2.; 2x3.; 1x (4. a 6.) miesto.
19. ročník medzinárodných voltížnych pretekov sa uskutočnil v Šali 6. a 7. júna 2009. Na
pretekoch sa zúčastnili cvičenci zo 7 krajín. Počet cvičencov 70, počet koní 37. Šaľania
získali 3x zlatú a 1x striebornú medailu.

Po pretekoch Slovenská voltížna komisia určila nominačný káder na Majstrovstvá Európy ,
ktoré sa konali v auguste 2009 vo švédskom meste Malmö. Neočakávané zranenia koní
a zásahy veterinára a rozhodcov zmarili všetky nádeje Slovákov na úspech, ktorý na základe
prípravy a pripravenosti na podujatie očakávali.
Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach 3. októbra
2009. V konkurencii pretekárov z Poľska,
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Maďarska a Slovenska, Šaľania vybojovali v družstvách 2x1. miesto, v jednotlivcoch 4x2.
a 2x3.miesto.
Slovenský voltížny pohár usporiadal Slovenský jazdecký zväz 10. októbra 2009
v Topoľčiankach. Šalianski jazdci sa prezentovali výbornými výkonmi, keď v kategórii
jednotlivcov získali 1x (1.;2.;3.;6.;7.;10.) miesto a v kategórii družstiev družstvo seniorov
vybojovalo 1. miesto pred družstvom juniorov. Lonžerka Jana Mjadlenová , kone Vilám
a Rambo, ktoré boli vyhlásené za najlepšie kone roku 2009.
Kolky
Kolkársky oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa mal v ročníku 2008/2009 v prvej až tretej lige štyri
družstvá:
I. liga Šaľa A
9.miesto to 14 účastníkov;
II. liga Šaľa B
11.miesto;
III. liga Šaľa C
3.miesto;
Šaľa D
4.miesto;
Ročník 2009/2010 otvorili 4. a 5. septembra 2009
Kolkárske turnaje
Celoslovenský kolkársky turnaj nevidiacich a slabozrakých športovcov sa konal v októbri
2009 v kolkárni v Šali za účasti piatich družstiev Slovenska. Pekné podujatie podporil
Nitriansky samosprávny kraj.
-kolkársky oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa usporiadal tretí ročník Vianočného turnaja, na
ktorom štartovalo šesť družstiev.
Prvenstvo získalo druholigové kolkárske družstvo Slovana Duslo Šaľa pred ligovým
družstvom Cabaj- Čápor a Slovanom Duslo Šaľa A.
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Najúspešnejší športovci mesta Šaľa za rok 2008
Dňa 31. marca 2009 sa už po sedemnásty krát uskutočnil slávnostný akt ocenenia tých, ktorí
vďaka športovému talentu a predovšetkým silnej osobnej vôli, sebazapreniu a náročnému
tréningu dosahujú výborné športové výkony a úspešne reprezentujú naše mesto. Poháre z rúk
primátora mesta Šaľa Martina Alföldiho a predsedu komisie sociálnej, pre mládež , šport
a neziskové organizácia Jozefa Grella si prevzali nasledovní najúspešnejší športovci za rok
2008:
Jednotlivci
Mládež: Viktória Borovská – tanec; Jovana Pejčicová- voltíž; Miroslav Lipovský – streľba
VzP; Richard Figura – viacboj; Ema Lišková a Michal Fulöp- plutvové plávanie; Zuzana
Bachratá, Bibiana Lanczová a Kristína Kurňanová- hádzaná; Tomáš Kačkovič- hokej; Adam
Rusznák- stolný tenis; Alexandra Biroóvá- ž. futbal; Kristián Botka – futbal; Denis Marák
a Jaroslav Hambalko- bojové umenie;

Dospelí:
Adrián Tóth- voltíž; Marcela Martanovičová- hádzaná; Roman Mladý –atletika+ loptové hry;
Henrieta Okruhlicová- kynológia; Patrik Ščasný- plutvové plávanie; Ľudovít Kocsis – karate;
Marian Tóth- kolky; Adrián Klusa- futbal; Alexander Nagy- modely; Slavomír Hátaš – boj.
Umenie Taekwon-do;
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Kolektívy
Mládež: TJ Slávia SOUP- voltíž; TK Jumping- tanec; ZŠ J. Hollého- hádzaná st. ž.; HK
Slovan Duslo – hádzaná- st.ž. a hokej – dorat;
TJ Slovan Duslo- atletika; kolky; MsHK- hokej-dorast;
Dospelí: TJ Slávia SOUP- voltíž; TK Jumping- tanec; FK Slovan Duslo- futbal; KŠP Tritónplutvové plávanie;
Tréneri: Jana Majdlenová- voltížTJ Slávia SOUP; Mgr. Rudolf Petrikovič- hádzaná ZŠ J.
Hollého; Mgr. Vladimír Takáč- viacboj; Mária Kostková- hádzaná, HK Slovan Duslo; Štefan
Vincze – futbal FK Duslo;
Funkcionári:
Milan Bulavcsjak- hokej MsHK; Iveta Kútna- HK Slovan Duslo; František Czemez – Tritón;
Osobitné ocenenie dostal: Erik Tóth- kulturistika a Andrej Petro- hádzaná- Švajčiarsko;
Za mimoriadny čin – záchrana ľudského života- bol ocenený pán Štefan Žigo , masér FK
Slovan Duslo; prvá pomoc hráčovi na futbalovom zápase.
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Zdravotníctvo
Šalianska nemocnica
Po personálnych zmenách v riadnych orgánoch neziskovej organizácie Forlife, ktorá
prevádzkuje šaliansku nemocnicu sa začiatkom roka 2009 nemocnica zaradila do skupiny
zdravotníckych zariadení spoločnosti AGEL SK, a.s. AGEL SK získala kontrolu nad
činnosťou nemocnice, prisľúbila modernizáciu priestorov a navrátenie služieb. Po čase
vyhlásila, že nemocnica v Šali nie je perspektívna problém v znovuoživení vidí aj
v nezazmluvnení zariadenia zo strany poisťovní.
V septembri 2009 o prenájom nemocnice prejavila záujem súkromná Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Táto zmena neriešila problém
nemocnice a obyvateľov mesta Šaľa a okolia, iba problém nemocnice v Komárne, ktorá by
nemusela zaplatiť dlhy šalianskej nemocnice.
Šanca na obnovenie zdravotnej starostlivosti v šalianskej nemocnici sa v roku 2009 výrazne
zmenšila. Kandidáti šalianskeho regiónu zvolení 14. novembra 2009 za poslancov do
parlamentu Nitrianskeho samosprávneho kraja, medzi ktorými je aj primátor mesta Šaľa
MUDr. Martin Alföldi vyhlásil, že podniknú kroky, aby bola v nemocniciach v Šali
a Komárne vykonaná kontrola ,aby bola zrušená nájomná zmluva s Forlife, n.o. a aby sa
postupne riešilo sprevádzkovanie Nemocnice s poliklinikou v Šali.
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Pohotovosť a záchranná služba
Po likvidačných zmenách v šalianskej nemocnici a tým aj zmenách v zdravotnej starostlivosti
o občanov mesta Šaľa a okolitých obcí, bolo útechou ,že ďalší pripravovaný negatívny návrh
poslancov Národnej rady SR o krátení lekárskych služieb prvej pomoci a redukcii staníc
týchto služieb , bol z rokovania parlamentu stiahnutý! Občania tak pri náhlych zdravotných
problémoch mohli v nočných hodinách vyhľadať pohotovostnú službu. Vážnejšie chirurgické
vyšetrenia vyžadujúce RTG vyšetrenie, taktiež služby hematologického či biochemického
laboratórneho vyšetrenia sa v Šali neposkytujú. Tieto služby poskytuje pohotovostná lekárska
služba v Galante.
Najzávažnejšie akútne chorobné stavy, napr. infarkty, porážky, ..., ťažké úrazy vyžadujúce
prevoz sanitkou, sa zabezpečujú rýchlou zdravotnou alebo lekárskou pomocou z krajského
dispečingu v Nitre. Na dispečing sa možno dovolať na telefónnych číslach 112 a 155.
Podľa údajov MZSR je pohotovosť pre dospelých v Šali vyťažená do 22.00 hod. na 46% , do
polnoci na 18% a po 24.00 hod. na 36%.
Zubná pohotovostná služba v Šali nie je. Predĺžené služby je možné využívať od 8.00 hod. do
18.00 hod. Počas sviatkov je pohotovosť v Galante od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Lekárne majú striedavo každodennú službu do 22.00 hod.
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Daruj krv- daruješ život
Dňa 20. augusta 2009 uplynulo päť rokov čo sa v Hematologicko- transfuzologickom
oddelení nemocnice v Šali začali organizovať pravidelné mesačné hromadné mobilné odbery
krvi v spolupráci s pracoviskom Národnej transfúznej služby v Nových Zámkoch. V ten deň
darovalo krv 120 dobrovoľných darcov. Na pravidelných mesačných odberoch krvi sa
zúčastňuje priemerne 50 dobrovoľných darcov.
V Šali každoročne oceňujú bezpríspevkových darcov krvi. Oficiálna slávnosť oceňovania sa
uskutočnila 3. novembra 2009. Bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety MUDr. Jána
Jánskeho si prevzalo 90 darcov a darkýň okresu Šaľa. Medailu prof. MUDr. Jána
Kňazovického za 150 odberov obdržal darca Ján Melo.
Svetové zdravotnícke dni
Dňa 12. marca 2009 sa v rámci Svetového dňa obličiek a Svetového dňa glaukómu konali
v Šali preventívne vyšetrenia. V nefrologickej ambulancii dialyzačného strediska sa
uskutočnili vyšetrenia záujemcov zamerané na ochorenia obličiek. V očnej ambulancii na
Nemocničnej ulici sa záujemcom vyšetril zrak a meral vnútroočný tlak, ktorý je príčinou
glaukómu – zeleného zákalu, ako i poškodenia zrakového nervu. Lekári poskytovali
záujemcom odborné rady, pri vážnejších prípadoch objednávali na ďalšie vyšetrenia.
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