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Úvod do roku 2013 

Vláda Slovenskej republiky si dala v roku 2013 za cieľ znížiť deficit verejných financií a zastaviť tak 
zadlženosť krajiny. Aby tento cieľ naplnila, bolo nutné prijať opatrenia zamerané na výber a odvody 
daní do štátnej pokladnice, ako aj úpravy a škrty vo výdavkoch na jednotlivých ministerstvách. Na 
pomoc si prizvala i obce a mestá, ktoré sa zaviazali šetriť už i tak krátenými financiami pridelenými 
z podielových daní. Ani naše mesto nerozbiehalo nové, náročné investičné akcie, ale sa zameralo na 
akcie pripravené, rozpracované, ako bola Centrálna mestská zóna Šaľa, Dom dôchodcov Šaľa, 
Digitalizácia kina. Nepokračovalo sa, po výrube stromov, v II. Etape pešej zóny a výstavbe parkoviska 
na Hlavnej ulici po odstúpení dodávateľa stavby, ani v CMZ Šaľa-Veča, ani v rozsiahlej oprave ciest 
a chodníkov. Nedosiahli sa výrazné pokroky pri riešení jedného z najvážnejších dlhoročných problémov 
mesta, ktorým je cestný obchvat a stým súvisiace spoplatnenie cesty 1/75. 

 Úbytok počtu obyvateľov mesta v dôsledku nízkej dlhoročnej pôrodnosti a vysokého počtu 
odsťahovaných rodín s deťmi sa odráža aj v počte žiakov zapísaných na jednotlivých základných školách. 
Potrebu doriešiť optimalizáciu siete škôl zrušením, či spájaním škôl, sa mestskému zastupiteľstvu 
nepodarilo rozhodnúť a tak osemročný problém sa posúva do budúcnosti. 

 Kultúrno-spoločenská činnosť v meste bola bohatá, rôznorodá. Divadlo striedali koncerty, 
výstavy, zábavné podujatia, súťaže i festivaly. Dôstojne boli pripravené a uskutočnené oslavy 900. 
výročia prvej písomnej zmienky  
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o Veči, Dni Veče 2013, Jarmok remesiel 2013 v Šali, Kultúrne leto, Dni židovskej kultúry a všetky 
podujatia v roku 2013, ktoré sa niesli v znamení 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila 
a Metoda a naše územie, na Veľkú Moravu. 

 V športovej oblasti je možné vyzdvihnúť úspechy žien, mužov i dorastu v hádzanej, voltížnych 
jazdcov, strelecký a plavecký športový klub, karatistov, mladé futbalistky a futbal žiakov. 

 Mesto Šaľa úzko spolupracuje s a. s. Duslo Šaľa, podnikateľskými a obchodnými spoločnosťami, 
bankami, prevádzkami a vytvára im priaznivé podmienky pre činnosť a rozvoj. 

 Veľkou neprekonateľnou bolesťou a krivdou pre mesto Šaľa a celý šaliansky región bolo zrušenie 
nemocnice. Nemocnica chýba a keďže sa po častiach predáva, obnovenie jej pôvodnej činnosti sa javí 
ako nereálne. 

 Mestská polícia v Šali, ako poriadkový útvar mesta vykazuje v oblasti ochrany majetku mesta 
a občanov mesta, bezpečnosti, ochrany životného prostredia, ochrany mládeže pred nepriaznivými 
vplyvmi činnosť, ktorú jej vymedzuje zákon. Spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré sa podieľajú 
na tvorbe a ochrane životného prostredia v meste a jeho okolí i v okolí Váhu. 

 Mesto Šaľa už tradične aj v roku 2013 udelilo ocenenia významným osobnostiam, ktoré sa 
zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie mesta, ocenilo popredných učiteľov, dobrovoľných darcov krvi, 
výborných študentov a žiakov a ocenilo aj najlepších športovcov za rok 2012. 
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Hlavné úlohy mesta Šaľa 2013 

Mestské samosprávne orgány a Mestské zastupiteľstvo v Šali v snahe optimálne nasmerovať 
rozvoj mesta, ktorým sa zabezpečí spokojnejší a kvalitnejší život občanov, každoročne upravujú 
a dopĺňajú dlhodobú koncepciu rozvoja mesta, pričom nutne vychádzajú z prísnych finančných 
kritérií, z možností odhalenia finančných zdrojov a získania financií za prijateľných podmienok. 

 Súčasné zdroje príjmov mesta sú: dane občanov, podiel z daňových príjmov od štátu, 
odpredaj prebytočného majetku mesta, úvery v bankách, štrukturálne fondy EÚ. Po zvážení 
všetkých možností, kritérií, návrhov a pripomienok, si mesto vytýčilo nasledovné hlavné úlohy: 

1. Centrálna mestská zóna Šaľa; 
2. Dom dôchodcov Šaľa; 
3. Modernizácia verejného osvetlenia mesta; 
4. Čistota ovzdušia; 
5. Elektronizácia samosprávy; 
6. Získavanie finančných prostriedkov na chod a rozvoj mesta; 
7. Vysporiadanie majetkoprávnych a finančných záležitostí mesta a NSK; 
8. Optimalizácia siete škôl; Podpora rozvoja školstva; Opravy budov škôl; 
9. Príprava volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK); 
10. Spolupráca mestských orgánov s podnikom Duslo, a. s. a podnikateľskými spoločnosťami 

pôsobiacimi v meste; 
11. Riešenie aktuálnych úloh: obchvat mesta, nemocnica, ulice, CMZ Veča; 
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Zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva 

Šaľa 2013 

Zasadnutia mestského zastupiteľstva viedol primátor mesta Martin Alföldi v súlade s §12 ods. 
1a a §13 ods. 4 písmena a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ v Šali. 

Program zasadnutí 

Časť I. 

 Otvorenie: voľba komisií, pracovného predsedníctva, zapisovateľov 

Časť II. 

       Predkladané materiály a správy 

A. Informatívne materiály a správy 
B. Všeobecné záväzné nariadenia - VZN, normy a uznesenia 
C. Hospodárenie mesta 
D. Majetkové záležitosti 
E. Personálne záležitosti 
F. Právne záležitosti 
G. Vystúpenie verejnosti 
H. Rôzne 

Časť III. 

1. Interpelácie poslancov 
2. Interpelácie verejnosti 

Časť IV. 

 Záver 
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Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Šali 

Zasadnutie sa uskutočnilo 14. februára 2013, prerokovalo a schválilo: 

1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na rok 2013. 
Pôvodný návrh rozpočtu na rok 2013, predložený na decembrovom zasadnutí v roku 
2012, poslanci neschválili, nakoľko neprešiel schvaľovaním v komisiách, neobsahoval 
priority aj v iných oblastiach života mesta, nie len v investíciách a chýbala kvantifikácia 
rizík rozpočtu. Mesto vstúpilo do nového roku s rozpočtovým provizóriom. 

                                      ROZPOČET MESTA ŠAĽA 2013                                         EUR 

PRÍJMY   VÝDAVKY   ROZDIEL 

BEŽNÉ 

11 690 737   11 360 324   330 413 

KAPITÁLOVÉ 

4 311 701   4 345 900   -34 199 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

521 000   745 714   -224 714 

 CELKOM 

16 523 438   16 451 938   71 500 

 

 Priority rozpočtu vychádzajú z hlavných úloh mesta, ktoré pokrývajú všetky oblasti 
života mesta. 

Riziko pre rozpočet predstavujú podielové dane, ktoré samospráve prideľuje štát. Ďalším 
rizikom je aj financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie a úverové zaťaženie mesta. 
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2. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu“: 

a) Nebytových priestorov v objekte COV Šaľa-Veča, Hollého ulica; 
b) Nehnuteľností v areáloch centrálnej kotolne CK 32 na Orechovej ulici; 
c) Pozemkov na Kráľovskej ulici v Šali. Súťaž na predaj pozemkov bola vyhlásená už 

osemkrát a neúspešne. Poslanci sa zhodli na tom, že na základe výsledkov tejto 
poslednej súťaže sa pripravia zmeny v podmienkach a územnom pláne; 

d) Pozemkov za čerpacou stanicou PHM SHELL v Šali-Veči; 
3. Návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov so spoločnosťami Shin 

Heung Precision Slovakia, s. r. o. a Euro Dabo, s. r. o. so sídlom v Šali-Veči za účelom 
výstavby chodníka popri ceste smerom k obom výrobným prevádzkam na okraji Veče 
(smer Duslo). Hodnota zákazky bola stanovená na 120 000,- Eur. Podiel firiem, každá 50 
% hodnoty. Mesto Šaľa má vystupovať ako stavebník. 

4. VZN č. 1/2013 o ďalších výstrojových súčiastkach príslušníkov MsP; 
5. Návrh „Organizačného poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“; 
6. Novelizácia interného predpisu: „Rokovací poriadok komisií MsZ v Šali“ v časti §6 bod 1 

pís. c ...členstvo v komisii zaniká po troch neúčastiach na zasadnutiach nasledujúcich za 
sebou, mimo chorobnosti; 

7. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta 
Šaľa na roky 2013-2015. 
V koncepcii sa počíta so zapojením verejnosti v projektoch: 

 Komunikácia so správcami spoločenstiev vlastníkov bytov; 
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 Spolupráca s klubmi dôchodcov; 
 Spolupráca s občanmi - poskytovanie informácií polícii; 
 Spolupráca so školami - prednášky, besedy, akcie; 
 Ostražitosť pred bezdomovcami a okrádačmi; 
 Rozšírenie kamerového systému -      kamery pri každej škole; 

- kritické miesta - obchody; 
Náklady na projekt 25 000,- Eur. 

8. Rozdelenie komisie kultúry a športu na dve komisie, určenie počtu členov, menovanie 
predsedov: 

a) Komisia kultúry  9 členov (4 poslanci a 5 neposlancov) 

      predseda:   Mgr. Július Morávek 

b) Komisia mládeže a športu  (3 poslanci a 5 neposlancov) - 8 členov 

   predseda:   Ladislav Košičár 

9. Návrh o forme poskytovania informácií poslancom MsZ, členom komisií - neposlancom 
o rozhodujúcich faktoch, opatreniach mesta, vývoja rizík rozpočtu mesta, plnenia 
dlhodobých cieľov a to: 

a) elektronicky, raz mesačne; 
b) na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva; 

10. Návrh na odpustenie nájomného v Spoločenskom dome Šaľa-Veča OZ Fotoklub Šaľa; 
11. Majetkové záležitosti spojené s prevodom majetku mesta v prospech: 

a) Spoločnosti MÁHRMONT, s. r. o. Šaľa - výmera 715 m2 

    v cene  35 000,- Eur; 
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b) Spoločnosti HP CENTRUM, s. r. o. Šaľa - výmera 418 m2 
     v cene 34 687 Eur; 

c) Jednotlivcom - obyvateľom mesta Šaľa - výmera 2 020 m2 
     v cene 89 705 Eur; 

Interpelácie poslancov: 

Na otázku, ako sa riešia nedoplatky na daniach za psov a pozemky, reagovala prednostka úradu 
a predseda komisie životného prostredia: 

Výber dane za psa sa z roka na rok zvyšuje. V roku 2011 bola vyzbieraná suma 11 639,- Eur a rok 
neskôr 18 064,- Eur. Od neplatičov daní, vo všeobecnosti, mesto uplatňuje formu exekúcie. Od 
roku 2011 bolo podaných tisíc návrhov na exekúcie za nedoplatky na daniach v hodnote 
102 000,- Eur. Do 31. 12. 2012 na základe exekučných návrhov mesto získalo 36 000,- Eur. 
Exekúcie naďalej prebiehajú. 

Na otázku - koľko sa zaplatilo za digitalizáciu kina a aká je návštevnosť, odpovedali primátor 
a zástupca primátora: 

a) Platby sa plnia podľa splátkového kalendára 
1. splátka 45 000,- Eur 2. splátka 21 696,- Eur   k 31. 1. 2013 

3.    splátka 21 969,- Eur k 28. 8. 2013 

4.    splátka 21 969,- Eur k 31. 3. 2013 

b) v januári 2013 sa premietalo 19 dní (23-krát)  13 filmov  926 divákov 
   2012 sa premietalo   17-krát   444 divákov 
   čistý príjem: 2013 1 302,13 Eur;  2012 417, 88 Eur 

  vo februári 2013 sa premietalo 16 dní (20-krát) 13 filmov 1 000 divákov 

           2012 sa premietalo 18 dní  10 filmov 300 divákov  

           čistý príjem: 2013   1 315, 55 Eur; 2012 292,70 Eur 
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Druhé zasadnutie MsZ v Šali 

sa uskutočnilo 18. apríla 2013 prerokovalo: 

1. Informačné materiály a správy 
a) o dodržiavaní „Zmluvy o spolupráci medzi Duslom, a. s. a mestom Šaľa“; 
b) o plnení uznesenia o Koncepcii rozvoja kultúry v meste Šaľa. Ucelenú koncepciu 

do 31. decembra 2013 vypracovať a predložiť k posúdeniu; 
c) o ukončení verejného obstarávania „ Údržba futbalového štadióna Šaľa.“ 

Úspešný uchádzač - FK Slovan Duslo Šaľa; 
d) o činnosti a hospodárení Mestského kultúrneho strediska v Šali; 
e) o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012. 

2. Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Šaľa. 
V návrhu sa, s prihliadnutím na počty žiakov v jednotlivých a energetickú náročnosť 
objektov jednotlivých škôl, odporúčalo zrušiť ZŠ na Bernolákovej ulici v Šali-Veči, žiakov 
presunúť do ZŠ na Hollého ulici v Šali-Veči a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na 
ulici Pázmaňa v Šali presunúť do uvoľnených priestorov ZŠ Bernolákova ulica. 
Petície predložené poslancom na zasadnutí MsZ vyjadrovali nesúhlas s optimalizačným 
návrhom. S návrhom nesúhlasili ani riaditeľky ZŠ Bernolákova a ZŠ s VaVJM ul. Pázmaňa. 
Rozčlenil sa aj poslanecký zbor a keď bol predložený návrh na presun žiakov ZŠ J. 
Hollého do priestorov ZŠ Bernolákova, emócie a napätie dosiahli vrchol. Keďže sa 
problém doriešiť nedal, zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta na najbližšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva zabezpečiť: 
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a) prepočty ekonomickej náročnosti škôl na ulici J. Hollého a ulici Bernolákovej so 
zameraním na predpokladané počty žiakov a reálne počty tried; 

b) prehľad nákladov na presťahovanie a zdrojov financovania; 
c) návrh na využitie priestorov zrušenej školy; 
d) zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva k aktuálnej problematike do 23. 

mája 2013; 
K spracovaniu podkladov zastupiteľstvo zvolilo 13-člennú dočasnú komisiu. Jej 
odporúčania majú byť vodítkom k riešeniu optimalizácie škôl v rámci mesta Šaľa. 

  Návrh Všeobecne záväzných nariadení (VZN) - schválenie: 

a) VZN č. 2/2013 o financovaní Základnej umeleckej školy, Materských škôl 
a školských zariadení na území mesta Šaľa; 

b) VZN č. 3/2013, ktorým sa na základe protestu prokurátora OP v Nových Zámkoch 
nahrádzajú VZN č 6/2009 o požívaní alkoholických nápojov na vymedzených 
priestranstvách a VZN č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky; 

c) VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o miestnych daniach 
a poplatkoch za komunálny, drobný a stavebný odpad; 

d) VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom; 

Návrh platu primátora  a odmeny hlavnej kontrolórky mesta Šaľa: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali odsúhlasilo od 1. januára 2013 podľa § 3 ods. 1 
zákona č. 253/ 1994 Z. z. primátorovi mesta 
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Martinovi Alföldimu plat v základnej výške 2 327,- Eur/mes. 

Hlavnej kontrolórke MsZ odhlasovalo 0 % (nula) mesačného platu za obdobie od 
1. júla do 31. decembra 2012. 

Návrh prevodu a prenájmu pozemkov - schválenie: 

a) prevod v prospech obyvateľov 3 037 m2 v cene     141 545, 76 Eur; 
b) prenájom                    817  m2              238, 82 Eur;     

Návrh „Dodatku zmluvy o diele“ so spoločnosťou EURO-BUILDING, a. s. 
Bratislava, na realizácii stavby Domov dôchodcov, ul. Nešporova, Šaľa. Predmet 
dodatku - doplňujúce stavebné práce v hodnote bez DPH 124 192, 45 Eur. Návrh 
vzalo zastupiteľstvo na vedomie. 

Interpelácie poslancov boli zamerané na: 

 postup pri prijímaní detí do materských škôl, aká je naplnenosť; 
- rodičia predložia na riaditeľstvo školy žiadosť o prijatie; 
- riaditeľka materskej školy po posúdení príslušných kritérií (vek, 

hygienické návyky, naplnenosť tried) vydá „Rozhodnutie o (ne) 
prijatí, proti ktorému sa môže odvolať príslušný rodič na 
Mestskom úrade v Šali; 

 výrub stromov v meste a nakladanie s drevom 
- odvoz dreva je v réžii dodávateľov stavby AVA-STAV, s. r. o. 

a STRABAG, s. r. o.; 

Interpelácie občanov boli zamerané na: 

- opravu miestnych komunikácií po zimnej údržbe - výtlky; 
- výstavbu prevádzok na výrobu anilínu v Dusle, a. s., Šaľa a s tým 

spojený vplyv na životné prostredie; 
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Tretie zasadnutie MsZ v Šali 

sa uskutočnilo 31.  mája 2013: 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa v prítomnosti 19 poslancov, otvoril primátor mesta, 
Martin Alföldi. 

Podľa odporúčania poslancov prijatého na 2. zasadnutí  MsZ sa opätovne prerokúval Návrh 
optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. 

Súčasne s návrhom optimalizácie bol prerokovaný:  

1. Návrh VZN, ktorým sa zrušuje ZŠ Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti; 
2. Návrh VZN, ktorým sa zrušuje ZŠ J. Hollého 48, Šaľa a jej súčasti; 
3. Materiál vypracovaný 13-člennou dočasnou komisiou so zameraním na stav objektov, 

energetickú a ekonomickú náročnosť, počet žiakov v porovnaní s možnou max. 
kapacitou, prostredie - areál, výchovné a vzdelávacie výsledky, možnosť využitia školy na 
iné účely. 

V diskusii k predkladaným materiálom vystúpili aj riaditelia príslušných škôl, ktorí prezentovali 
výchovno-vzdelávacie výsledky školy, mimoškolskú činnosť a vybavenosť školy. 

Z vystúpení a prehľadu o školách, 

 ZŠ Bernolákova 190 žiakov 10 tried  (kapacita 14 tried) 

 ZŠ J. Hollého  375 žiakov 18 tried  (kapacita 22 tried), 
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jednoznačne vyplynulo, že prevádzkovanie dvoch škôl v Šali-Veči pri súčasnom stave 
a financovaní školstva (podľa počtu žiakov) je neúnosné. Popritom zabezpečiť zníženie 
energetickej a ekonomickej náročnosti na objektoch ZŠ J. Hollého si vyžaduje vysoké náklady 
spojené s výmenou okien a zatepľovaním. ZŠ Bernolákova zatepľovanie nevyžaduje - murovaná 
tehlová stavba a okná boli už vymenené. Areál školy a jej poloha sú ideálne, kapacitou sa 
zaraďuje medzi školy menšieho typu. 

Kľúčovým bodom pri posudzovaní zrušenia niektorej zo škôl mal byť návrh, ako voľné objekty 
a priestory využívať. K tomu nikto, ani komisia, nezaujali stanovisko. 

Všetky okolnosti, i postoje poslancov, viedli k záveru, že návrh na uznesenie, ktorým sa malo 
schváliť VZN č 6/2013 o zrušení niektorej zo škôl podľa optimalizačného návrhu nezíska 
podporu poslancov. A to sa i stalo, poslanci návrh neschválili a stav školstva zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta zostáva nezmenený. Optimalizácia siete škôl, ktorá sa meste rieši už šesť 
rokov, sa posunula na ďalšie obdobie. Hlasovanie bolo pre primátora veľkým sklamaním 
a alibizmom. Z pohľadu financovania škôl zostalo to najhoršie možné riešenie. 

Hlasovanie poslancov: 

POČET 
POSLANCOV 

ZRUŠENIE ZŠ BERNOLÁKOVA  ZRUŠENIE ZŠ JÁNA HOLLÉHO 

ZA PROTI ZDRŽAL 
SA NEPRÍT.  ZA PROTI ZDRŽAL 

SA NEPRÍT. 

21 11 7 2 1  6 12 1 2 

 

NA ZRUŠENIE ZŠ BERNOLÁKOVA CHÝBAL 1 HLAS 
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Štvrté zasadnutie MsZ v Šali 

sa uskutočnilo 4. júna 2013 a prerokovalo: 

Návrh na úpravu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta 
Šaľa na rok 2013. 

Predkladateľ: Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP MsÚ 

PRÍJEM CELKOM 14 993 326,- EUR 

VÝDAVKY CELKOM 14 964 143,- EUR 

ROZDIEL 29 183,- EUR 

 

Poslanci MsZ, na základe odporúčania finančnej komisie, návrh neschválili, nakoľko do 
výdavkovej časti bol zahrnutý výdavok, ktorý MsZ neschválilo. 

--------o    o   o-------- 

Revitalizácia verejných priestranstiev Centrálnej mestskej zóny (CMZ) Šaľa 

 Dodatok č. 1, „naviac práce“, 

k zmluve č. 270/2012 uzatvorenej so spoločnosťou AVASTAV, s. r. o., Z. Kodálya, Galanta na 
realizáciu stavby. 

Predmetom dodatku boli podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote 
45 040,03 Eur bez DPH, celkom s DPH 54 048,05 Eur. 

V úvode bola poslancom daná informácia, že dodávateľ stavby k 30. máju 2013 vyfakturoval 
mestu Šaľa sumu  
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182 000,- Eur a že požiadavka „naviac prác“ predstavuje práce pri prekládke kábla vysokého 
napätia a úprave teplovodných kanálov. 

Vzrušujúca diskusia sa viedla okolo dodávateľa stavby, jeho výberu, o príprave Zmluvy o diele, 
jej kontroly po právnej, obsahovej a vecnej stránke, o možných - nepredvídaných okolnostiach 
pri stavbe, ich riešení a dofinancovaní i o dodatkoch. 

Na záver poslanci uznesenie o dodatku neprijali. 

 

Piate zasadnutie MsZ v Šali 

sa uskutočnilo v dvoch častiach - z technických príčin 

1. časť     27. júna 2013 
2. časť     2. júla 2013 

Správy a plány z útvaru hlavného kontrolóra - ÚHK: 

1. Správa o verejnom obstarávaní: Rekonštrukcia športového povrchu - Mestská 
športová hala. 
Zákazku získal Sport Real Nitra, s. r. o., s cenovou ponukou 99 100,- Eur s DPH; 

2. Spracovanie vízie kultúry v meste Šaľa. Materiál pripraviť do septembra 2013. 
Zodpovedná Mgr. Ľudmila Iványiová a kol. DK; 

3. Plán kontroly ÚHK- II. polrok 2013; 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) 

1. VZN č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchodoch a o čase služieb; 
2. VZN č. 7/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
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v školách a školských zariadeniach. VZN 7/2013 mení VZN 6/2008, 8/2011, 8/2012; 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa – aktualizácia a informácia o novom 
programe 2014-2020 

Bolo konštatované, že ide o strategický dokument, ktorý dlhodobo určuje priority mesta 
a neviaže sa na rozpočet mesta. Ide o výhľadový plán, ktorý určuje poradie aktivít, čo vykonať 
skôr a čo následne. Dokument má byť otvorený, s možnosťou doplnenia úloh. Zastupiteľstvo 
mesta vzalo na vedomie plnenie merateľných ukazovateľov Programu..., ako aj informáciu 
o programovacom období. 

Niektoré pozoruhodné úlohy: 

 znižovanie komunálneho odpadu; 
 riešenie úloh v oblasti zdravotníctva; 
 zvyšovanie čistoty ovzdušia; 

 

Záverečný účet mesta Šaľa 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov a bude opätovne prerokovaný na septembrovom 
zasadnutí MsZ. 

Vývoj rizík rozpočtu mesta Šaľa k 10. aprílu 2013 

Vystúpenie poslancov sa dotýkali nasledovných oblastí: 

 centrálna mestská zóna, stav stavebných prác; 
 postup stavebných prác na stavbe Domov dôchodcov; 
 dodatky k projektom a zmluvám: možnosti ich dofinancovania; 
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Záverečný účet a náhrada straty MeT Šaľa, s. r. o. za rok 2012 

Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta Šaľa schváliť úhradu straty spoločnosti 
MeT, s. r. o., za rok 2012 vo výške 122 905, 26 Eur z kapitálových prostriedkov - fondu 
tepelného hospodárstva. 

Prevod a prenájom pozemkov 

MsZ schválilo: 

 prevod  2 286 m2 pozemkov v cene 48 711, 72 Eur; 
 prenájom 2 341 m2 pozemkov v cene   3  608,92 Eur; 

 

--------o    o   o-------- 

Interpelácie poslancov boli zamerané na nasledovné oblasti: 

Kto dal súhlas na odstránenie oplotenia pred budovou vodoregulačného družstva (teraz ZUŠ) 
Šaľa. Budova je zapísaná medzi pamätihodnosti mesta a oplotenie tvorilo súčasť budovy už od 
roku 1906. 

--------o    o   o-------- 

Aký je postup prideľovania vyhradených miest z verejného priestranstva na parkovanie miesta, 
keďže podľa VZN 4/1993 možno vyčleniť na základe žiadosti na parkovanie 40 % priestoru a 60 
% priestoru musí zostať na voľné parkovanie. 

--------o    o   o-------- 

Ako sa vybavila žiadosť na odkúpenie kotolne CK 32, ktorá bola doručená MsÚ Šaľa a na 
vedomie MsZ Šaľa. 

Mesto žiadosť zaevidovalo 10. apríla 2013 a žiadateľovi odporučilo prihlásiť sa do obchodnej 
verejnej súťaže vyhlásenej mestom Šaľa. 
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Šieste zasadnutie MsZ v Šali 

sa uskutočnilo 30. júla 2013 a prerokovalo: 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPIS - Elektronizácia služieb mesta - „e-
Mesta“, za účelom realizácie projektu 

   Elektronizácia o modernizácia služieb poskytovaných mestom Šaľa 

Predpokladané oprávnené výdavky na projekt  902 500,- Eur 

Úhrada 5 % výdavkov z vlastných zdrojov     45 125,- Eur 

Poslanci považovali výdavky na projekt za vysoké a pre mesto neprijateľné a za predložený 
materiál hlasovalo len 7 poslancov zo 17 prítomných. Podporu nezískal ani poslanecký návrh, 
ktorý výdavky upravoval na 795 500,- Eur za projekt a 39 775,- Eur- 5 % podiel mesta. Materiál 
predkladal zastupiteľstvu Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora mesta Šaľa, ktorý rozhodnutie 
poslancov označil za najhoršie rozhodnutie od roku 1990. 

Siedme zasadnutie MsZ v Šali 

sa uskutočnilo 26. septembra 2013 a prerokovalo: 

Predložené materiály - správy ÚHK 

1. Správa z finančnej kontroly, zameraná na pokladničnú hotovosť; 
2. Správa o plnení uznesení; 
3. Správa o verejných obstarávaniach k 31. augustu 2013; 
4. Správa o zmenách Organizačného poriadku; 
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PRÍJMY VÝDAVKY ROZDIEL

11 205 295 10 741 887 463 408

735 941 957 999 -222 058

11 941 236 11 699 886 241 350

574 727 654 684 -79 957

12 515 963 12 354 570 161 393

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŠAĽA K 31. 12. 2012

BEŽNÉ

KAPITÁLOVÉ

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ- PREBYTOK

SPOLU

FINANČNÉ OPERÁCIE- FO

PREBYTOK V EUR

241 350 ROZDELIŤ 79 957  VYKRYŤ SCHODOK FO

161 393 DO REZERVNÉHO FONDU

ROČNÁ ZÁVIERKA OSS ŠAĽA  - 398, 71  VYSPORIADAŤ

OSS VYSPORIADA V ROKU 2013

 

Hospodárenie mesta 
1.                EUR 

 
 

 

2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPIS - Elektronizácia služieb mesta - „e- 
Mesta“ za účelom Elektronizácie a modernizácie služieb poskytovaných mestom. 
Pri opätovnom prerokovaní  Žiadosti... (6. zasadnutie MsZ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
poslanci 
MsZ schválili 
jej 
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predloženie, realizáciu projektu Elektronizácie i finančné zabezpečenie vo výške 5 % 
oprávnených nákladov na projekt po ich úprave: 

 Náklady na projekt:     696 300,- Eur; 
 5 % oprávnených nákladov mesta:     34  815,- Eur; 

 

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN 

1. VZN č. 8/2013  o zákaze požívania alkoholických nápojov v meste Šaľa, určenie 
miesta, zariadení objektov; 

2. VZN č. 9/2013  o ďalších výstrojných súčiastkach mestskej polície; 
3. VZN č. 10/2013 ktorým sa mení VZN č. 18/2011 o prevode bytov a nebytových  

priestorov v majetku mesta Šaľa; 
4. VZN č. 11/2013 ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2011 o aktualizovaní povodňových 

plánov; 
5. VZN č. 12/2013 o zmenách a doplnkoch Územného plánu mesta Šaľa; 
 
Prevod majetku mesta 

 pozemky  2 150 m2 v cene  80 458, 08 Eur; 

Vyhodnotenie súťaže O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu: 

 bývalej kotolne a priestorov CK 32; MsZ ruší OVS a navrhuje pripraviť nové podmienky 
pre vyhlásenie OVS; 

 pozemku na Kráľovskej ul. v Šali; MsZ nesúhlasí s predajom za 400 000,- Eur pre COOP 
Jednota Galanta, VOS ruší; 
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 pozemkov za ČS SHELL Šaľa-Veča; MsZ schvaľuje zmluvný odplatný prevod: 
a) nehnuteľnosti- pozemku o výmere 6 189 m2; 
b) nehnuteľnosti- pozemku o výmere     441 m2; 

spolu     6 630 m2; 
kúpna cena              250 000,- Eur; 
v prospech spoločnosti BRM 78 BIŽUTÉRIA, s. r. o. ul. Hlavná, Šaľa; 

 Rozdelenie príjmu: 

  15 000,- Eur - čiastočná výmena okien na budove MsÚ Šaľa; 

  50 000,- Eur - rekonštrukčné práce na ZŠ J. Hollého; 

  25 000,- Eur - kúrenie ZŠ s MŠ VJM P. Pázmánya; 

  100 000,- Eur - rekonštrukcia Gorkého a Komenského ulice; 

  35 000,- Eur - oprava Hospodárskej ulice; 

  10 000,- Eur - výmena sedačiek v kine; 

  10 000,- Eur - výmena podlahy v sobášnej sieni; 

  5 000,- Eur - technické vybavenie mestskej polície; 

Zriadenie Nocľahárne 

Mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo zriadenie Nocľahárne v Šali na Partizánskej ulici 1, 
a poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom mesta bez domova od 12. decembra 2013 do 30. 
marca 2014 a súčasne poveruje Organizáciu sociálnej starostlivosti v Šali prevádzkovaním 
Nocľahárne. 
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Ôsme zasadnutie MsZ v Šali 
sa uskutočnilo 7. novembra 2013 a prerokovalo: 
 
Informatívne správy a materiály: 

1. Správa o verejných obstarávaniach (VO) zadaných mestom k 31. 10. 2013. 
MsZ odporučilo na základe odborných pripomienok: 

a) zrušiť VO na modernizáciu verejného osvetlenia mesta - I. etapa; 
b) vyhlásiť nové VO až po odsúhlasení „Koncepcie modernizácie verejného 

osvetlenia mesta Šaľa v MsZ Šaľa; 
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta za šk. r. 2012/2013 a stav školstva v šk. r. 2013/2014. 
MsZ odporučilo dopracovať Správu... o potrebné investície do škôl a školských zariadení, 
ako podklad pre prípravu rozpočtu na rok 2014 a ďalšie roky. Ide predovšetkým 
o modernizáciu jedální, opravy kúrenia, okien, striech, povrchov stien. Investície budú 
závisieť od výšky prísunu financií z podielových daní. 

Všeobecne záväzné nariadenia – VZN 

MsZ schválilo: 

1. VZN č. 13/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd podľa mestských podmienok: 

 zásobovanie  – cisternovými vozidlami 

– z mestských studní 
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SADZBA DANE

   ORNÁ PÔDA, VINICE    0, 27

    ZÁHRADY 0, 80

     STAVEBNÉ POZEMKY 0, 55

B) Z POZEMKOV V %

C) ZA PSA V EUR

RODINNÝ DOM 6,-

BYTOVÝ DOM 30,-

STRÁŽNY PES 6,-

V OSADÁCH KILIČ, HETMÉŇ 2,-

   BYT -BÝVANIE 0, 244

            - PODNIKANIE 1, 145

   POĽNOHOSPODÁRSKY ÚČEL 0, 244

   GARÁŽE 0, 744

    CHATKY- REKREAČNÉ 0, 458

    PRIEMYSELNÉ STAVBY 1, 713

     NEBYTOVÉ PRIESTORY 0, 764

     PODNIKANIE 2, 440

A) 20 STAVIEB EUR/ M2

EUR/ DEŇ ROK- DNÍ

   OSOBA 0, 0781 365 28, 50

   MOŽNOSTI ZNÍŽENIA DANE:

337, 70

                         -ŠTUDENTI UBYTOVANÍ V INTERNÁTOCH

   MNOŽSTVOVÝ ZBER

          O 80%  - PRI ŠTÚDIU V ZAHRANIČÍ

          O 100%- CELOROČNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ/ PRACOVNÝ

          O 30% - PRI DOVŔŠENÍ 65 ROKOV A VIAC A VÝŠKE DÔCHODKU DO 

                          390, 51 EUR- PRIEMERNÝ STAR. DÔCHODOK V SR K 31. 12. 2013

                       - 0, 0099 EUR/ LITER - PRE PODNIKATEĽOV

                                                               - PRE FYZICKÉ OSOBY

D) ZA KOMUNÁLNY A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD V EUR/ROK

           O 50% - PRI PRÍJME POD HRANICOU ŽIVOTNÉHO MINIMA

                         - OSOBY S PRECH. POBYTOM V INEJ OBCI- VIAC AKO 3 MESIACE

 

 odvádzanie  – fekálnymi vozidlami 
2. VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady 
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2.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia 2007-2013. 

      Mestské zastupiteľstvo odporúča: 

 predĺžil platnosť dokumentu do 31. decembra 2015; 
 uložiť prednostke mestského úradu pripraviť do roku 2015 nový Program HSR mesta 

v spolupráci s odbornou komisiou zvolenou mestským zastupiteľstvom; 

3. Zmeny obstarávania, týkajúce sa priestorového usporiadania (výšky) budov na Kráľovskej ulici 
v Šali; 

4. Návrh doplnkov územného plánu Centrálna mestská zóna Šaľa, týkajúcich sa: 

 peších a parkovacích plôch; 
 plôch zelene v priestoroch amfiteátra, kaštieľa, ulíc P. Pázmaňa, Školskej, M. R. 

Štefánika, vo vzťahu k projektu „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Šaľa“; 

5. Návrh koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2014-2018 MsZ Návrh... schválilo 
a navrhlo doplniť: 

 o vyčíslenie finančného krytia činnosti a konkrétnych akcií; 
 o využitie kultúrnych stredísk za účelom získavania finančných zdrojov a iných 

prostriedkov; 
 analýzu Zboru pre občianske záležitosti; 

6.  Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014, schvaľuje ich a navrhuje zapracovať 
prebytok rozpočtu mesta z roku 2013 do východiskovej situácie rozpočtu 2014; 
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7. Prevod a prenájom pozemkov a schválilo: 

a) prevod s výmerou 2 245 m2 v cene 33 622, 82 Eur; 
b) prenájom s výmerou     431 m2 v cene       175, 77 Eur; 

8. Predaj garsónky pre spoločnosť FORS TRADE, s. r. o. Šaľa v cene 16 501,- Eur; 

9. Podmienky OVS na kúpu nehnuteľností v areáli bývalej CK 32 a schválilo návrh na zloženie 
komisie pre verejnú súťaž; 

10.  Ponuku na spätné odkúpenie pozemku na ul. J. Hollého od spoločnosti SPORTER, s. r. o., 
Bratislava o výmere 2 379 m2. MsZ schválilo odmietavé stanovisko mesta a zároveň schválilo 
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 9 516,- Eur za nedodržanie účelu, na ktorý bol pozemok 
predaný; 

11. „Dohodu o vysporiadaní“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom Nitra, mestom Šaľa        
a spoločnosťou INPEK, s. r. o., Nitra o diele „Rekonštrukcia križovatky ciest Družstevná, Dolná       
a Vlčanská.“ Zúčastnené strany podpísali „Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov stavby“; 

12. Návrh osobností na udelenie ocenenia mestom Šaľa 

Cena mesta Šaľa 

       MsZ schválilo nasledovné návrhy: 

Prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.;  Ing. Helena Psotová;  

PhDr. Mgr. Art. Mariana Čengel Solčanská;  

MUDr. Svetozár Hikkel;        Mgr. Alena Demková;      

Centrum voľného času Šaľa;   Tibor Kováč; 
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Deviate zasadnutie MsZ v Šali 

sa uskutočnilo 5. decembra 2013 a prerokovalo: 

 

Predložené správy: 

1. Z finančnej kontroly úradu hlavného kontrolóra 
 o vymáhaní dane z nehnuteľností - splátkové kalendáre; 

        - exekučné konania; 

 o daňových príjmoch z miestnych daní a poplatkov za komunálne a drobné 
stavebné odpady na území mesta Šaľa; 

2. O plnení prijatých uznesení mestským zastupiteľstvom; 

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN 

 VZN č. 15/2013, ktorým sa zrušuje VZN č. 14/1993 o státí vozidiel na 
parkoviskách a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa; 

Hospodárenie mesta 

1. Revitalizácia CMZ 
Na dokončenie centrálnej mestskej zóny bolo nutné v mestskom zastupiteľstve 
schváliť ďalší dodatok, kde sa doplňujúce práce, nevyhnutné pre ukončenie diela 
vyčíslili sumou 45 900,- Eur. Poslanci po výhradách dodatok k zmluve schválili; 

2. Rozpočet mesta na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
Poslanci poukazovali hlavne na nereálnu príjmovú časť rozpočtu, žiadne 
investície do mestskej časti Veča, neschopnosť splácať záväzky po lehote 
splatnosti a návrh rozpočtu neschválili.  
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Deň samosprávy 
Mesta Šaľa 

2013 
 
Dňa 12. decembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ v Šali pri príležitosti Dňa 
samosprávy mesta. Slávnostný program sprevádzali hovoreným slovom a spevom členovia 
Zboru pre občianske záležitosti v Šali. 
 
Program slávnostného zasadnutie 

1. Príhovor primátora mesta Martina Alföldiho 
2. Udelenie 

Ceny mesta Šaľa laureátom 

za rok 2013 

Ceny mesta si z rúk primátora Martina Alföldiho a poslankyne MsZ v Šali Eriky Velázquezovej 
prevzali: 

prof. RNDr. Ivana Černá,  CSc. 

Cena mesta udelená za vynikajúce a významné výsledky vo vedeckej, pedagogicko-výchovnej 
činnosti a pri príležitosti životného jubilea. 

Rodáčka zo Šale, od roku 1994 pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne. Je prorektorkou pre 
vzdelávanie, oblasť výpočtovej techniky, publikuje doma i v zahraničí. Má za sebou bohatú 
prednáškovú a pedagogickú činnosť. 
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PhDr. Mgr. Art. Mariana Čengel Solčanská 

získala ocenenie za vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej činnosti a propagácii. Má podiel, ako 
režisérka, na úspešných celovečerných filmoch Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Obhliadka, ako 
aj v Šali natočenom filme Miluj ma alebo odíď, ktorým zviditeľnila mesto doma i v zahraničí. 

Ing. Helena Psotová 

získala ocenenie za dlhoročný prínos v oblasti kultúry, za vedenie Zboru pre občianske 
záležitosti v Šali, za celospoločenskú verejno-prospešnú činnosť, ktorú dlhodobo vykonávala ako 
poslankyňa mestského zastupiteľstva, ako aj za činnosť pre Nitriansky samosprávny kraj. 

MUDr. Svetozár Hikkel 

ocenenie udelené za propagáciu a zviditeľnenie mesta Šaľa doma i v zahraničí, za založenie 
a organizovanie súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko - celoslovenská súťaž 
od roku 1993, ako aj za angažovanosť a aktivitu zanieteného matičiara. 

Mgr. Alena Demková 

získala ocenenie za dlhoročný prínos v oblasti kultúry, kde osobitne vynikla ako režisérka, 
scenáristka, divadelníčka i autorka 14 hier pre súbor Materinky. Je držiteľkou viacerých ocenení 
za divadelnú činnosť. Aktívne pracuje s mládežou v Centre voľného času v Šali. 
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Centrum voľného času Šaľa 

Cena mesta bola CVČ udelená za vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy mládeže 
a pri príležitosti 45. výročia vzniku Domu detí 7. č. CVČ - Centra voľného času v Šali. Inštitúcia 
otvárala prvýkrát svoje brány 1. júna 1968, začínala v piatich miestnostiach so 198 žiakmi. Svoju 
činnosť orientovala na rozvoj vedy, techniky, umenia, športu a neskôr aj na archeológiu v rámci 
krúžku. Činnosť krúžkov sa postupom času rozširovala a aktualizovala. V školskom roku 2011/ 
2012 aktívne pracovalo 166 krúžkov s 2 458 členmi. 
Ocenenie prevzal súčasný riaditeľ CVČ Ing. Michal Malárik. 
 

Cenu mesta za celoživotné dielo udelilo mesto Šaľa 

Tiborovi Kováčovi in memoriam 

Celý svoj život zasvätil kultúre, športu a práci s mládežou. Založil folklórny súbor Chemik, 
organizoval mnohé mládežnícke podujatia a súťaže v meste, či už ako riaditeľ kultúrneho 
strediska, alebo zamestnanec Centra voľného času v Šali. Silným dojmom zapôsobil najmä na 
milovníkov športu, folklóru a divadla. Ľudí si vážil a oni v ňom videli osobnosť.  
Zomrel 22. júna 2013 vo veku 62 rokov po ťažkej chorobe. 
Česť jeho pamiatke!  
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Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) - samosprávnych krajov 
Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do VÚC v SR na 9. november 2013, prípadne druhé 
kolo volieb na 23. november 2013. 
Dôležitosť volieb do krajských samosprávnych orgánov spočíva v ich rozsiahlej kompetencii. 
VÚC rozhodujú o zásadných otázkach života v obciach a mestách                           
kraja: 

 zodpovedajú za cesty II. a III. triedy; 
 zriaďujú a spravujú stredné školy; 
 zriaďujú, rušia a zodpovedajú za nemocnice; 

Nitriansky samosprávny kraj je jedným z ôsmich samosprávnych krajov SR a člení sa na sedem 
okresov: Šaľa, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno. 
Prvé kolo volieb do VÚC Nitra: 9. november 2013 
 Počet kandidátov na post:  - predsedu NSK Nitra - 7 
     - poslanca NSK Nitra - obvod Šaľa - 10 
Volebná účasť v NSK: z 584 770 voličov volilo 104 706 voličov, čo je 17,9 %  
Na post predsedu NSK nebol zvolený ani jeden z kandidátov. 
Do druhého kola postúpili: 
    Milan Belica  SMER-SD 47 127 hlasov 46, 87 % 
    Tomáš Galbavý MOST-HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SAS, OKS, NOVA 37,34 % - 37 548 hlasov 
Za poslancov NSK, za okres Šaľa boli zvolení: 
    Martin Alföldi  MOST- HÍD, SDKÚ-DS, SaS, OKS, NOVA 2 402 hlasov 
    Zsolt Baranyay  SMK-MKP 2 004 hlasov 
    Gyula Borsányi  SMK-MKP  2 263 hlasov 
    Štefan Jancsó  SMK-MKP 1 922 hlasov 
Volebná účasť v okrese Šaľa - 17,2 % 
Druhé kolo volieb - voľba predsedu NSK 23. novembra 2013 
 Pozíciu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja obhájil štvrtýkrát 

Milan Belica 

počet získaných hlasov 50 071 čo je 55,61 % (v okrese Šaľa 1 965 hlasov - 34,21 %) 
Tomáš Galbavý získal 39 958 hlasov - 44,38 % (v okrese Šaľa 3 778 hlasov - 65,75 %) 
Mandáty v zastupiteľstve NSK: SMER/KDH - 32; SMK-MKP - 14; NEKA - 4; SNS - 1;  

  MOST-HÍD, SDKÚ, SaS, OKS, NOVA - 3 
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Organizácia sociálnej starostlivosti 

mesta Šaľa 

Štatistické údaje OSS mesta Šaľa za rok 2013 približujú poskytované služby 94-členného 
kolektívu zamestnancov v 12 zariadeniach organizácie, ako aj opatrovateľskú službu 
v domácnostiach na území mesta. Prijímateľmi služieb sú deti v jasliach, zdravotne postihnutí 
i seniori v denných zariadeniach a centrách. Za rozhodujúce kritérium úspešnosti považujú 
v OSS spokojnosť klientov. 

RIADITEĽ OSS DR. ĽUBOR GÁLL

EKONÓM MÁRIA KURZ

SOC. PRACOVNÍK MGR. VLASTA VARGOVÁ

SOC. PRACOVNÍK MGR. MIRIAM GAJDOŠOVÁ

PERSONALISTA OĽGA SÝKOROVÁ

VNÚT. PREVÁDZKA BOŽENA VARGOVÁ  

KLIEN- NÁKLADY

EUR

KLIENT/ROK

DENNÉ CENTRUM 1 138 218

DENNÉ CENTRUM 2 91 87 DHM- BUDOVY 174 754, 93

DENNÉ CENTRUM 3 76 43             AUTÁ 8 397, 00

DENNÉ CENTRUM ZPO 108 57

DETSKÉ JASLE 10 3 819 MAT. ZÁSOBY 2 327, 32

COS* 21 1 287 SPOLU 18 5479, 25

DOS* 36 982 FINANCIE- SPOLU 38 741, 85

DSS* 9 5 403 DOTÁCIE   ºMESTO 513 430, 00

JEDÁLEŇ PRI DSS 106 720                       º ŠTÁT 3 188, 00

JEDÁLEŇ PRI ZPS 119 941                       ºNSK

NOCĽAHÁREŇ 13 1 297 POZNÁMKY *

OPATR. SLUŽBA 51 14 353

ÚTULOK 11 2 186       DOS- DOM OS

ZAR. NÚDZ. BÝVANIA 12 2173

ZAR. PRE SENIOROV 20 7 743

      DSS- DOM SOC. STAROSTLIVOSTI

DHM- DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

STREDISKO

MAJETOK OSS K 31.12. 2012

TOV DRUH HODNOTA             EUR

     COS- CENTRUM OPATROV. SLUŽBY
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Mestská polícia Šaľa 

Mestská polícia v meste Šaľa bola zriadená Mestským zastupiteľstvom Šaľa ako poriadkový 
útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste 
a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení zastupiteľstva 
a rozhodnutí primátora mesta. 

MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2013 

FUNKCIA PLÁN SKUTOČNOSŤ MENO 

NÁČELNÍK 1 1 KPT. MGR. PETER KROKAVEC 

ZÁSTUPCA 1 1 MIROSLAV MARTINČEK  

PRÍSLUŠNÍCI 25 22 AKCIA POČET 

CHRÁNENÉ DIELNE 8 8 VYKONANÉ ZÁKROKY 221 

CIVILNÍ 
ZAMESTNANCI 

6 6 
DONUCOVACIE 
PROSTRIEDKY 

218/173 

 

Rôzne iné akcie: 
 mimoriadne hliadky a služby na inkriminovaných miestach, spolupráca s OOPZ; 
 besedy na materských, základných a stredných školách - bezpečnosť na cestách, šikanovanie, boj 

proti drogám, fajčeniu a alkoholu; 
 kontroly účasti mladistvých v nočných zábavných podnikoch, požívanie alkoholu; 
 spolupráca s úniou slabozrakých a nevidiacich; 
 spolupráca s vedúcimi spoločenstiev bytov a nebytových priestorov; 
 zabezpečenie odchytu túlavých psov; 

PRIESTUPKY PODĽA ZÁK. SNR Č. 372/1990 Z6. 

POČET § 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN OSTAT. SPOLU 

ZISTENÉ 116 8 2 342 30 5 503 

OZNÁMENÉ ÚMsP 391 79 16 65 32 19 602 

ULOŽENÉ 0 1 31 83 2 0 117 

ODLOŽENÉ 0 1 0 0 0 0 1 

ODOVDZANÉ 0 0 2 0 0 0 2 

OZNÁMENÉ- ORGÁNU 0 3 2 0 0 0 5 

POTRESTANÉ  8 5 56 868 38 17 1 002 

POKUTA 290 75 1 063 8 552 467 160 10 607 
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OBYVATEĽSTVO ŠAĽA 2013 

MESIAC 
PRÍRASTOK  ÚBYTOK   

SPOLUNARO- PRISŤA- SPOLU  ZOMRE- ODSŤAHO- SPOLU + 
DENÍ HOVANÍ    LÍ VANÍ   - 

ROK 2012 STAV K 31. DECEMBRU 2012   23 285 
I 21 32 53  14 43 57 -4   
II 17 24 41  20 47 67 -26   
III 13 22 35  16 40 56 -21   
IV 28 20 48  18 32 50 -2   
V 22 19 41  20 34 54 -13   
VI 7 23 30  12 32 44 -14   
I. POLROK 108 140 248   100 228 328 -80 23 205 
VII 14 25 39  15 65 80 -41   
VIII 21 10 31  16 46 62 -31   
IX 21 29 50  16 26 42 8   
X 15 20 35  11 52 63 -28   
XI 10 21 31  9 38 47 -16   
XII 15 25 40  13 41 54 -14   
II. POLROK 96 130 226   80 268 348 -22   
ROK 2012 204 270 474   180 496 676 -202 23 083 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K ROKU 2013 
PRIRODZENÝ PRÍRASTOK  +24  MIGRÁCIA  -226   ÚBYTOK OSÔB  -202 
NAJVIAC: NARODENÝCH V MESIACOCH  I.; IX.; VII.; XII.  PRISŤAHOVANÝCH        IV.; V.; I.; 
     ZOMRELÝCH V MESIACOCH     II.; V.; IV.;  ODSŤAHOVANÝCH      VII.; X.; II.; 
PRVÝ ŠALIANSKY OBČAN ROKU 2013: MIŠKA LALÁKOVÁ, NAR. 3. 1. 2013 V NEMOCNICI GALANTA 
ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA: 

A) MUŽI: 11 222  ŽENY:  11 861 
B) ŠAĽA: 15 551  HETMEN:      61 

VEČA:   7 436  KILIČ:          35 
C) PREDPRODUKČNÝ VEK      3 672 

PRODUKČNÝ VEK    16 621 
POPRODUKČNÝ VEK      2 790  
PRIEMERNÝ VEK            39 

D) PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ 
VEK   OSÔB 

00 - 05   1 305 

06  -14   1 670 

15 - 29   4 539 

30 - 59              11 226 
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60 - VIAC  4 343 

Školstvo 2013 

Základné školy Mesta Šaľa 

Základné školy vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti sa zameriavajú na prípravu žiakov pre 
život, ktorý od nich vyžaduje schopnosti kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. 
Základné školy umožňujú žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 
všetkých všeobecno-vzdelávacích i voliteľných predmetoch. Dávajú žiakom šancu, aby sa 
rozvíjali podľa svojich individuálnych schopností. 

Pri vzdelávaní v 1.-4. ročníku, v školskom roku 2012/2013, sa postupovalo podľa školského 
vzdelávacieho programu primárneho vzdelávania ISCED 1, v rámci ktorého je podľa rozhodnutia 
riaditeľa školy, na základe odporúčania pedagogickej rady, možné posilniť vyučovanie 
vybraných vyučovacích predmetov. 

Pri vzdelávaní žiakov 5.-9. ročníka školy postupovali podľa školského vzdelávacieho programu 
nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 s možnosťou posilniť vyučovanie jazykov, 
prírodovedných, estetických predmetov, matematiky, telesnej výchovy, alebo zavedenia 
nového predmetu. 

Špeciálna trieda v ZŠ Jozefa Murgaša, Horná ul., postupovala podľa učebných plánov pre 
špeciálne základné školy - Variant A. 
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TRIED ŽIAKOV INTEG. NAD. TR. ŠKD ŽIACI ŠKD

1  ZŠ BERNOLÁKOVA UL. 9 136 6 0 2 30

2  ZŠ JÁNA HOLLÉHO 18 371 10 0 4 116

3  ZŠ MŠ JOZEFA MURGAŠA 27 541 24 0 8 198

4 ZŠ J. C. HRONSKÉHO 20 333 17 107 4 113

5 ZŠ Ľ. ŠTÚRA 20 417 3 0 7 153

6  ZŠ MŠ VJM 9 133 7 0 2 52

SPOLU 103 1 931 67 107 1 662

INTEG.- INTEGROVANÍ ŽIACI; NAD.- NADANÍ ŽIACI

POČET TRIED A ŽIAKOV ŠK. ROK 2012/ 2013
ŠKOLA

Výchovno-vzdelávací program školského klubu detí (ŠKD), „Škola hrou“, je zameraný na 
využívanie činností, ktoré rozvíjajú u detí dôležité zručnosti potrebné pre život v spoločnosti. 
Učia sa žiť v kolektíve, spolupracovať, tolerovať individualitu ostatných. Pozornosť sa venuje 
boju proti šikanovaniu a ochrane práv dieťaťa. Školské vzdelávacie programy sú v školách 
vypracované v zmysle školského zákona 245/2008 Z. z. a v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom. 

TAB. 1 

    

ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŠAĽA 
    

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
ZAMERANIE 

    

1. ZŠ BERNOLÁKOVA UL. JAZYKY, INFORMATIKA, ŠPORT 

2. ZŠ JÁNA HOLLÉHO JAZYKY, HÁDZANÁ, STREĽBA, FUTBAL 

3. ZŠ MŠ JOZEFA MURGAŠA JAZYKY, MATEMATIKA, INFORMATIKA 

4. ZŠ JOZEFA C. HRONSKÉHO JAZYKY, NADANÉ DETI 

5. ZŠ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA JAZYKY, ŠPORT - HÁDZANÁ, STOL. TENIS 

6. ZŠ MŠ VJM PETRA PÁZMÁNYA JAZYKY, MATEMATIKA, PRÍRODOVEDA 

   

    

TAB. 2 

Z POČTU 1 931 ŽIAKOV JE 356 DOCHÁDZAJÚCICH Z OKOLITÝCH OBCÍ 
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TRIED ŽIAKOV PROSPELI NEPROSP. NEKLAS. SLOV. HOD.

1  ZŠ BERNOLÁKOVA 9 136 123 12 1 0 8, 82 2, 01

2  ZŠ JÁNA HOLLÉHO UL. 18 371 358 11 2 0 2, 96 1, 72

3  ZŠ HORNÁ 27 541 533 4 4 59 0, 73 1, 47

4 ZŠ J. C. HRONSKÉHO 20 333 326 7 0 68 2, 10 1, 57

5 ZŠ Ľ. ŠTÚRA 20 417 417 0 0 46 0 1, 37

6  ZŠ  VJM 9 133 132 0 1 0 0 1, 32

103 1 931 1 889 34 8 173 2, 21  -

 -  - 97, 82 1, 76 0, 41 8, 96  -  - 

% 
NEPROS

.

PRIEMER 
ZNÁMOK

SPOLU

PERCENTO- %

ŠKOLA
PROSPECH ŠK. ROK 2012/ 2013

TAB. 3 

TAB. 4 

DOCHÁDZKA ŠK. ROK 2012/2013 
         

ŠKOLA 
POČET HODINY 

OSPRAVEDLNENÉ 
HODINY 

NEOSPRAVEDLNENÉ 
TRIED ŽIAKOV POČET ŽIAK Ø POČET ŽIAK Ø 

1. ZŠ BERNOLÁKOVA  9 136 17 815 130,99 1 006 7,39 
 2. ZŠ JÁNA HOLLÉHO  18 371 38 098 102,69 1 179 3,17 
3. ZŠ J. MURGAŠA 27 541 47 641 88,06 181 0,33 
4. ZŠ J. C. HRONSKÉHO 20 333 32 595 97,88 565 1,69 
5. ZŠ Ľ. ŠTÚRA 20 417 35 987 66,29 142 0,34 
 6. ZŠ  VJM 9 133 9 898 74,42 518 3,89 
SPOLU/PRIEMER 103 1 931 182 034 94,27 3 591 1,86 

 

Oproti minulému roku sa celkový počet vymeškaných hodín zvýšil o 1 076 hodín 

Počet neospravedlnených hodín sa znížil o 1 077 hodín. 

Spoločný školský úrad evidoval priestupky zanedbávania povinnej školskej dochádzky. 

Nárast neospravedlnených hodín zaznamenali na ZŠ J. C. Hronského, Ľ. Štúra a ZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským. Naopak výrazný pokles v počte neospravedlnených hodín zaznamenali 
v ZŠ J. Murgaša, ul. Horná. 
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TAB. 5 

PRIJATIE ŽIAKOV ZŠ NA STREDNÉ ŠKOLY 

P.Č. ŠKOLA 

VYCHÁDZAJÚCI 
ŽIACI PRIJATÍ ŽIACI 

Z 9. ROČ. 
INÉ 

ROČ. 
OGY GYM. SŠ INÉ 

                  
1. BERNOLÁKOVA 23 3 0 5 18 3 

2. J. HOLLÉHO 38 4 0 7 32 3 

3. J. MURGAŠA 60 3 0 26 30 7 

4. J. C. HRONSKÉHO 34 3 0 6 24 7 

5. Ľ. ŠTÚRA 53 2 0 11 42 2 

6. VJM P. PÁZMÁNYA 24 0 0 9 16 0 

                  
  SPOLU 232 15 0 64 161 22 

OGY - osemročné gymnázium  GYM - štvorročné gymnázium  SŠ - stredné školy 

TAB. 6        

TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA T9 - 13 

ŠKOLA - ZŠ  ÚSPEŠNOSŤ V ZŠ ÚSPEŠNOSŤ V SR 

 MAT. SJL MJL MAT. SJL MJL 

1. BERNOLÁKOVA  64,57 67,65  - 

60,07 67,51 

 -  

2. J. HOLLÉHO  65,27 72,65  -  -  

3. J. MURGAŠA  65,00 72,34  -  -  

4. J. C. HRONSKÉHO  49,00 64,69  -  -  

5. Ľ. ŠTÚRA  62,36 62,79  -  -  

6. VJM P. PÁZMÁNYA  73,04 86,09 73,04 62,74 

                 
SJL - slovenský jazyk a literatúra   MJL - maďarský jazyk a literatúra   VJM - vyučovací jazyk maďarský 

celoslovenské testovanie vedomostnej úrovne žiakov deviateho ročníka základných škôl sa uskutočnilo 
v marci 2013. 

Predmetové súťaže a olympiády 

Všetky základné školy v meste Šaľa sa aktívne každoročne zapájajú do okresných a obvodných 
kôl olympiád (PO) a postupových súťaží (PS), 
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kde sa umiestňujú na popredných miestach a patria k úspešným školám v kraji. 

TAB. 7   

UMIESTNENIE ŠKÔL V SÚŤAŽIACH ŠK. ROK 2012/2013 

ŠKOLA - ZŠ 
PO - PS ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

KRAJ OKRES 

1. BERNOLÁKOVA 64. 5. 

2.  HOLLÉHO 35. - 36. 3. 

3. J. MURGAŠA 1. 1. 

4. J. C. HRONSKÉHO 19. - 20. 6. 

5. Ľ. ŠTÚRA 18.  4. 

6. VJM 48. - 49. 17. 

HODNOTENÝCH ŠKÔL 320 20 

 

OV - odborné vyučovanie 

NOV - neodborné vyučovanie  

Vysoké percento neodborného vyučovania na I. stupni vykazuje ZŠ J. Murgaša a ZŠ J. C. Hronského, na II. 
stupni ZŠ Bernolákova a ZŠ s VJM P. Pázmánya. Neodborne sa prevažne vyučujú cudzie jazyky na I. a II. 
st., H. v. - II. stupeň, technika, svet práce II. st., informatická výchova I. a II. stupeň, občianska náuka II. 
st. 

TAB. 8                                                                    ODBORNOSŤ VYUČOVANIA 

ŠKOLA - ZŠ 
I. STUPEŇ % II. STUPEŇ % PRIEMER V ZŠ % 

OV NOV OV NOV OV NOV 

1. BERNOLÁKOVA 100 0 59,0 41,0 79,6 20,4 

2.  HOLLÉHO 93,1 6,9 91,5 8,5 92,3 7,7 

3. MURGAŠA 83,3 16,7 83,3 16,7 83,3 16,7 

4. HRONSKÉHO 80,0 20,0 80,5 19,5 80,26 19,74 

5. ŠTÚRA 98,26 1,74 82,1 17,9 89,6 10,4 

6. VJM 100 0 57,9 42,1 78,95 21,05 

ZŠ PRIEMER 92,2 7,8 76,7 24,3 83,95 16,05 



1337 
 

TAB. 9 

PREHĽADNÁ TABUĽKA PODĽA STAVU K 15. 9. 2013 - ŠK. R. 2013/2014 

ŠKOLA- ZŠ 

POČET 

ŽIAKOV TRIED
TRIED 
ŠKD 

PEDAGOG. 
ZAM. 

NEPED. 
ZAM. 

Z 
TOHO 

ŠJ 

1. BERNOLÁKOVA 120 8 1 11 6 3 

2. HOLLÉHO 369 18 3 27 13 6 

3. J. MURGAŠA 535 26 7 42 18 8 

4. J. C. HRONSKÉHO 334 22 4 31 13 5 

5. Ľ. ŠTÚRA 414 20 7 32 14 7 

6. VJM 128 9 2 17 4 0 

SPOLU ZŠ 1 900 103 23 160 69 28 

ZUŠ 661 41  - 26 5  - 

CVČ 1 072 82  - 8 5  - 

ZUŠ – základná umelecká škola  ŠKD – školský klub detí  

CVČ – centrum voľného času  VJM – vyučovací jazyk maďarský  

  Materské školy (MŠ) 

V školskom roku 2012/2013 sa výchovno-vzdelávacia činnosť realizovala v šiestich samostatných materských 
školách a v dvoch materských školách pri základných školách. Všetky MŠ majú právnu subjektivitu a ich 
zriaďovateľom je Mesto Šaľa. 
Výchovno-vzdelávací proces pre 760 detí zabezpečuje 76 pedagogických zamestnancov podľa vypracovaných 
vzdelávacích programov zostavených na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, pre 
predprimárne vzdelávanie. MŠ si do svojho vzdelávacieho programu dopĺňa vlastný zámer rozšírený 
o prierezové formy, ako je environmentálna, dopravná výchova,  
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ochrana človeka a zdravia, výchova k tvorivosti, rozvíjaniu zručností. Celá výchovno-vzdelávacia činnosť je 
zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa. 
TAB. 10  

MATERSKÉ ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 

P. 
ŠKOLA 

TRIE- POČET
ML. 
AKO 

PRED- INTEG- 
OPŠD

PEDAGOG.

Č. DY DETÍ 
3 

ROKY 
ŠKOLÁCI ROVANÍ ZAMEST. 

1. MŠ BUDOVATEĽSKÁ 3 77 1 28 0 1 8 

2. MŠ DRUŽSTEVNÁ 6 140 21 33 0 2 15 

3. MŠ HOLLÉHO 8 208 0 63 0 7 19 

4. MŠ ZŠ J. MURGAŠA 2 30 4 11 0 1 5 

5. MŠ OKRUŽNÁ 4 97 2 30 1 0 10 

6. MŠ 8. MÁJA 4 92 6 18 0 3 10 

7. MŠ ŠAFÁRIKA 3 73 4 19 0 0 7 

8. MŠ PRI ZŠ VJM 1 23 1 9 0 0 2 

  SPOLU 31 760 38 212 1 14 76 
OP ŠD – odklad povinnej školskej dochádzky 

Základná umelecká škola – ZUŠ Šaľa 

V školskom roku 2012/2013 v prvom až štvrtom ročníku primárneho vzdelávania a v prvom ročníku 
nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania sa na škole vyučovalo podľa štátneho vzdelávacieho 
programu pre ZUŠ a školského vzdelávacieho programu. V ostatných ročníkoch sa vyučovalo 
a postupovalo podľa učebných plánov z roku 2003. Škola poskytuje základy umeleckého vzdelávania 
a zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie mladej populácie v štyroch odboroch s počtom žiakov podľa 
stavu k 30. 6. 2013: 

výtvarný odbor  335 žiakov,  literárno-dramatický  57 žiakov; 

hudobný odbor  268 žiakov;  tanečný    40 žiakov; 
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ZUŠ dosahuje úspechy v príprave žiakov na štúdium na odborných stredných a vysokých školách, kde 
vyžadujú talentové skúšky. 

Počet prijatých absolventov v školskom roku 2012/2013: 

 stredná umelecká škola výtvarnícka  1 
 vysoká škola - umeleckého zamerania  5 

         - hudobného zamerania  12 

Aktivity školy a žiakov: 

 kultúrne podujatia a koncerty v rámci mesta, škôl, DK, v kostoloch, regionálnych aktivít; 
 výstavy prác v rámci okresu - Vesmír očami detí, Európa v škole, Talent 2013; v národnom kole 

Ex libris; 

 

Centrum voľného času – CVČ 

CVČ, na rozdiel od ostatných výchovno-vzdelávacích zariadení zabezpečuje podľa výchovného programu 
výchovno- vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť predovšetkým pre mládež, ktorá sa vzdeláva 
v základných a stredných školách, ale aj pre rodičov a iné osoby do veku 30 rokov. 

 Počet záujemcov zapísaných v šk. roku 2012/2013 2 286; 

 Počet záujmových útvarov       183; 

 Počet zamestnancov:  interných 10, ktorí viedli  121 krúžkov; 

    externých 48, ktorí viedli   62 krúžkov; 

    prevádzkových    5 z toho 1 adm. sila; 

 CVČ usporiadalo 109 podujatí, počet účastníkov    7 595;  

    letnú činnosť v CVČ, účasť   1 446 osôb; 
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    letná činnosť v posilňovni   954 osôb; 

    sústredenie Gýmeš - Jelenec     28 osôb; 

    archeologická expozícia - múzeum CVČ  567 osôb; 

    45. výročie inštitúcie - akadémia   júl 2013; 

 Školský rok 2013/2014 - stav po zápise k 15. septembru 2013 

  Počet: záujmových útvarov/členov    82/1 072 

 

Spojená škola, Krátka 11, Šaľa, šk. rok 2012/2013 

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 

Organizačné zložky školy: 

 Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola 

 Praktická škola 

 Školský klub detí 

Škola je zameraná na rozvíjanie individuálnych schopností mentálne postihnutých žiakov s rôznym 
stupňom postihnutia a autistov. Ide o osvojenie si vedomostí, návykov a zručností potrebných pre ďalšiu 
profesionálnu orientáciu. 

Riaditeľka školy:  Magdaléna Bajlová, Mgr. 

Počet zamestnancov:   19 

     z toho pedagogických: 16;  nepedagogických: 3 

Počet tried:   10; v ŠKD:   2 

Počet žiakov:   76;  postihnutých autizmom: 6;  v ŠKD:  13 

Reprezentácia školy a iné aktivity: výtvarná, spevácka a športová súťaž, Týždeň - lesov, zdravej výživy; 
Deň: vody, Zeme, byliniek. 
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Stredné školy v Šali, školský rok 2012/2013 

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 

    Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali 

Riaditeľ školy: PaedDr. Vladimír Takáč 

Organizačné zložky školy:  počet tried  počet žiakov 

 osemročné gymnázium  7   168 
 štvorročné gymnázium  9   242 

Počet učiteľov: 36 

Škola poskytuje všeobecné vzdelanie a pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium. 

    Spojená škola, Nivy 2, Šaľa 

Riaditeľka školy: PaedDr. Alžbeta Botorčeová 

Organizačné zložky školy:  počet tried  počet žiakov 

 stredná priemyselná škola   8   187 
 obchodná akadémia    8   186 
 stredná odborná škola   3                 63 

spolu SŠ   19   436 
 učebné odbory    2     40 
 nadstavbové odbory    2     26 

škola spolu   23    501 

Počet zamestnancov spolu  78 

 z toho pedagogických  58 

              nepedagogických 20 z toho 5 školská kuchyňa a jedáleň. 
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Zameranie školy: 

Výchova strednotechnických odborníkov s možnosťou uplatniť sa v chemickom, strojárskom, 
elektrotechnickom odvetví priemyslu, a OA v administratíve, obchode a cestovnom ruchu. 

      Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa 

     Szakközépiskola 

Zameranie školy: 

Príprava stredotechnických a odborných kádrov pre poľnohospodárstvo, chov koní, jazdectvo 
a pre prácu a činnosť v službách. 

Študijné odbory     tried  žiakov 

 agropodnikanie, chov koní a jazdectvo 3  62 

Učebné odbory 

 chovateľ - chov koní a jazdectvo  1,5  18 
 čašník- kuchár          1,5 + 1,5  90 
 kaderník     1,5  28 

Nadstavbové štúdium 

 poľnohospodárstvo    1  12 
 spoločné stravovanie    1  20 
 podnikanie a remeslá    1  20 

Riaditeľka školy: Ing. Magdaléna Birnšteinová 

Počet zamestnancov školy  53 kvalifikovaných 

 z toho pedagogických  30  28 

              nepedagogických 23 z toho 3 upratovačky, 4 ŠJ 
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Škola spravuje ubytovacie zariadenia pre vlastných žiakov i žiakov iných stredných škôl so 
sídlom v Šali. 

Kapacita internátu   95 osôb 

   ubytovaných žiakov SOŠ 46 dievčat 6 chlapcov, iné SŠ 0; 

Projekty: Leonardo da Vinci - zvyšovanie kvality obsahu odborného vzdelávania; 

Prezentácia školy: 

Medzinárodné dostihy Bratislava (1.; 3.; 8. miesto); 1. májový parkúr; Memoriál 
Heraldika - 6. ročník (1.; 2.; 3.; 4.; 5.; miesto); 

Drezúrne preteky; Slovenský voltížny pohár; Deň otvorených dverí; 

 

Súkromná jazyková škola Kataríny Sikoriakovej - rok2013 

 Rain School - otvárala 15. ročník vyučovania cudzích jazykov v kurzoch pre deti, mládež 
a dospelých. Okrem anglického jazyka poskytuje vzdelávanie aj španielskeho a nemeckého 
jazyka. 

 18. februára 2013 otvorili letný semester 

16. septembra 2013 otvorili zimný semester a ešte novinku - výučbu v prírodnom 
prostredí, Detský klub Baby Rain School, ktorý môžu navštevovať deti vo veku od 2 do 7 
rokov. 

 

   Súkromné Jazykové centrum v Šali otvorilo prvýkrát svoje brány v auguste 2003. Centrum 
začínalo s vyučovaním angličtiny a nemčiny pre deti zo základných škôl a študentov stredných 
škôl.  
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Postupne za desať rokov pribudol jazyk francúzsky, španielsky, taliansky a ruský. Organizujú 
firemné a iné typy kurzov. Spolupracujú s podnikateľskými spoločnosťami, školami a CVČ. 
Centrum je držiteľom jazykových licencií City & Guilds a TOEIC. 

ooo---ooo 

Novela Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z., ktorou sa upravujú 

 koeficienty pre určenie finančných prostriedkov od štátu pre obce a mestá z podielových 
daní pre oblasť školstva. Z nich obce a mestá schvaľujú rozpočet na originálne 
kompetencie (financie pre materské školy, ZUŠ, CVČ, školské kluby a školské jedálne). 

Dotácie sa upravujú nasledovne: 

 na 1 dieťa MŠ sa níži o 150,- Eur/rok 
 pre ZUŠ sa zníži o   12,5 % 

pre ŠKD sa zníži o   27 %  
pre CVČ sa zníži o   65,6 % 

Zníženie predstavuje sumu 360 189,- Eur (Zdroj MsÚ, Spoločný školský úrad) 

Uvedené financovanie ohrozuje starostlivosť o deti v mimo vyučovacom čase. 

O problematike financovania škôl, a nevyhnutnej racionalizácii siete škôl v meste, okrese a kraji 
sa diskutovalo na neformálnom stretnutí poslancov, predstaviteľov samosprávy mesta, štátnej 
správy okresu a kraja, riaditeľov škôl s prezidentom Slovenskej republiky, pánom 
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Ivanom Gašparovičom, 

ktorý ocenil diskusiu o problematike školstva, prisľúbil o nej informovať rezortného ministra a zároveň sa 
vyjadril, že sa v budúcnosti nebráni ďalším podobným diskusiám na oficiálnej úrovni. 

Akciu Najkrajšia prvácka žiacka knižka vyhodnotili na Mestskom úrade v Šali 25. februára 2013 za účasti 
primátora mesta Martina Alföldiho, vedúceho školského úradu, predsedníčky komisie školstva a rodičov 
ocenených detí. Primátor pochválil prváčikov za usilovnosť, povzbudil ich v ich úsilí a odovzdal všetkým 
jedenástim oceneným Pochvalné listy a darčeky. Pestrý sprievodný program pripravili v CVČ Šaľa. 

 

 Deň učiteľov 2013 

Dňa 27. marca 2013 sa uskutočnili v Šali mestské a celookresné oslavy Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti 
primátor mesta Šaľa Martin Alföldi a starostovia obcí okresu odovzdali 55 pedagogickým zamestnancom 
škôl Ďakovné listy a plakety. 

Odbor školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v tom istom čase ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov 22 
pedagogických zamestnancov stredných škôl kraja. Čestné uznania za vynikajúce výsledky vo výchovno-
vzdelávacom procese oceneným odovzdal predseda NSK Milan Belica.  

Medzi ocenenými pedagógmi bola aj Katarína Zimmermanová zo SŠ Nivy, Šaľa. 
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Jubilujúce školy v Šali 

Základná škola s Materskou školou Jozefa Murgaša 

oslávila 40 rokov 

Základná škola otvorila po prvý raz svoje brány v školskom roku 1972/73. Niesla názov Základná 
deväťročná škola, Sídlisko Váh, Šaľa a jej prvým riaditeľom sa stal Mgr. Juraj Félix. Do školy nastúpilo 845 
žiakov. V školskom roku 1984-1985, ako jedna z desiatich škôl na Slovensku sa zapojila do projektu MFF 
Univerzity Komenského v Bratislave a zaviedlo sa v nej rozšírené vyučovanie matematiky 
a prírodovedných predmetov. Tento projekt zostal škole do súčasnosti, rozšírený o informatiku. 

V roku 1991 do funkcie riaditeľa školy je vymenovaný dovtedajší zástupca riaditeľa Mgr. František Adam, 
ktorý školu už s názvom ZŠ Horná 22, Šaľa, v šk. roku 2000-2001 odovzdáva novej riaditeľke Mgr. Márii 
Oravcovej. V ďalšom roku získava škola právnu subjektivitu a 20. februára 2004 jej bol prepožičaný 
čestný názov po významnom slovenskom vynálezcovi a dejateľovi, kňazovi, vedcovi a maliarovi Jozefovi 
Murgašovi - Základná škola Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa. 

V roku 2006 nastupuje do funkcie riaditeľa školy Mgr. Eduard Lacko, ktorý spolu s učiteľským zborom 
úspešne napĺňa to, čo je poslaním súčasnej školy - kvalita výchovy a vzdelávania. Škole výraze pomohla 
komplexné rekonštrukcia v roku 2008 v hodnote 1, 8 mil. Eur zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
Dostala nový vzhľad, vybavenie, zariadenie, rozšírila priestory o dve triedy materskej školy, s ktorou sa 
v roku 2009 spojili do inštitúcie s názvom Základná škola s Materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, 
Šaľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1347 
 

Oslava 40. výročia založenia školy sa uskutočnila 15. mája 2013 v DK Šaľa. Na slávnostnej akadémii sa 
zúčastnili predstavitelia mesta Šaľa na čele s primátorom MUDr. Martinom Alföldim, poslanci MsZ, 
vedúci SŠÚ Dr. Michal Vrbovský, zástupcovia odboru školstva OGÚ v Nitre a bývalí učitelia školy. Riaditeľ 
školy Mgr. Eduard Lacko si z rúk primátora mesta prevzal pamätné listiny, ktoré budú škole pripomínať 
túto jedinečnú chvíľu. Slávnostný program prezentoval prítomným 40-ročnú históriu školy, úspechy 
žiakov, ktorí šíria dobré meno školy po celom kraji. Veď z 232 ZŠ v kraji bola za šk. rok 2012/2013 
vyhodnotená ako najlepšia škola a získala ocenenie OŠ OÚ v Nitre. 

 

Základná škola Ľudovíta Štúra - 50-ročná 

Vyučovanie v novej škole s názvom Základná škola, Pionierska ul., Šaľa, sa začalo 1. apríla 1963. 
V novostavbe boli umiestnené ročníky 1.- 6. a do školy nastúpilo 760 žiakov. Riaditeľom školy sa stal 
František Patek a zástupkyňou bola Mária Holecová. Slávnostné otvorenie školského roku 1963-1964 sa 
uskutočnilo 2. septembra 1963. Plneorganizovaná škola mala zapísaných 820 žiakov, ktorých v 24 
triedach učili tridsiati učitelia. Školský rok 1964-1965 bol ukončený predčasne, pretože v noci zo 17. na 
18. júna 1965 bolo do jedného z pavilónov školy núdzovo nasťahovaných 150 evakuantov - žien, detí 
a starých ľudí z povodňou zaplavených území na juhu Slovenska. Evakuanti boli na škole do 15. júla 1965 
v plnej starostlivosti učiteľov a zamestnancov školy. 
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Od 1. septembra 1969 sa funkcie riaditeľa školy ujal Ján Tóth po odchode svojho predchodcu do 
dôchodku. V tom čase mala škola, ktorá bola dimenzovaná na 540 žiakov, až 1 057 žiakov. V roku 1972 
bola založená športová trieda pre nadané deti so zameraním na hádzanú. 

V školskom roku 1972-1973 prebiehala delimitácia žiakov a zamestnancov v súvislosti s otvorením ZŠ na 
Hornej ulici - sídlisko Váh. V tom čase bolo na škole 1 170 žiakov v 38 triedach. 

V školskom roku 1983-1984 sa otvorením ZŠ na ulici Krátkej uskutočnila druhá delimitácia žiakov 
a zamestnancov, čím sa proces presunov zastavil. V súčasnosti má škola 414 žiakov, 20 tried, 32 
pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov. 

Škola sa zameriava na výučbu jazykov už od 1. ročníka, šport - hádzanú, informatiku, predmetové 
olympiády, krúžkovú činnosť. 

Projekty: Škola podporujúca zdravie; Škola priateľská deťom; Strom života; 

Významným dňom školy, keď školu viedla Mgr. Lýdia Muráriková, bol 21. november 2008, keď škole bol 
prepožičaný čestný názov po slovenskom národovcovi Ľudovítovi Štúrovi. 

Oslava 50. výročia otvorenia školy sa uskutočnila 1. júna 2013 v kongresovej sále Mestského úradu. Pani 
riaditeľka Mgr. Lýdia Muráriková privítala hostí, osobitne primátora mesta Martina Alföldiho, 
predsedníčku komisie školstva Ing. Helenu Psotovú a potomka rodiny Štúrovcov Prof. Dr. Ivana Štúra, 
CSc., ktorý zhromaždenie aj s primátorom pozdravil a zaželal veľa tvorivých síl. 
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Kultúrno-spoločenská činnosť 2013 

 Koncerty, divadlá, festivaly 

V kinosále DK v Šali sa 4. februára premietal slovenský celovečerný film Miluj ma alebo odíď, 
ktorý je pre Šaľanov výnimočný tým, že sa tvoril a nakrúcal v našom meste a že sa na premietaní 
zúčastnila režisérka Mariana Čengel Solčanská a celé ženské herecké obsadenie. Po premietnutí 
filmu bola s jeho tvorcami usporiadaná beseda. 

 Koncert sopranistky Lívie Ághovej a jej umeleckých hostí sa uskutočnil v DK v Šali 15. 
februára 2013. Zaznela a potešila prítomných zmes piesní rôznych žánrov od muzikálov, opier až 
po ľudové piesne. Výťažok zo vstupného a od OSS Šaľa. V poradí už 19. benefičný koncert 
zorganizovalo OZ Pro Vita, ktoré vedie MUDr. Mária Czeláriková. 

 Prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti sa 
uskutočnila 18. marca 2013 v Nitre. Na prehliadke bolo sedem kolektívov z toho dva zo Šale, DS 
Šálik a DS Materinky, ktoré na prehliadke uspeli a postúpili na krajskú prehliadku Detský 
javiskový sen, ktorá sa konala 18. apríla už tradične v Šali. 

DS Králik pri ZUŠ Šaľa vystúpil s predstavením Žabky od autorky a režisérky Mgr. Magdalény 
Máčikovej, uč. ZUŠ. 

DS Materinky pri CVČ v Šali vystúpil s hrou Rozprávkový orloj, autorka Mgr. Alena Demková, 
réžia Viktor Vincze, hudba Valentín Kozaňák. 

 Koncert a výstava pedagógov ZUŠ v Šali. Mimoriadnym a jedinečným koncertom, 
výstavbou vlastných výtvarných prác vyvrcholili 22. marca 2013 oslavy 60. výročia vzniku 
umeleckého školstva v Šali. 

 Spievankovo, zábavný koncert pre deti sa uskutočnil v marci ako charitatívna akcia. 
Výťažok z akcie bol odovzdaný opusteným deťom prostredníctvom OZ miniBodka. 
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Šaliansky Maťko – 20-ročný 

Súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského oslávila v roku 
2013 dvadsať rokov. Za toto obdobie sa všetkých postupových kôl až po celoštátne v Šali 
zúčastnilo 200 tisíc detí zo Slovenska i zahraničia. Maťkove narodeniny spolu s finalistami súťaže 
prišli 20. marca 2013 osláviť hostia, medzi nimi predseda NSK Milan Belica, predseda Matice 
slovenskej Marián Tkáč a vzácna návšteva, prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. 
Prezident si vypočul súťažiacich a víťazom odovzdal ceny. Na záver vyzdvihol vplyv súťaže na 
mladú generáciu, v ktorej vzbudzuje lásku ku knihe, literatúre, ku kráse jazyka a slova, k histórii 
a kultúre národa. 

Víťazi jubilejného 20. ročníka 

1. kategória: 2. - 3. ročník 
1. Ema Belicová, Zlaté Moravce; 2. Milan Kukučka, Zvolen; 3. Alexandra Havlíková, 

Trnava; cena Slniečka: Martin Gabko; 

2.  kategória: 4. - 5. ročník 

1. Oliver Hasaj, Košice; 2. Ivana Koreňová, Giraltovce; 3. Marko Fehérpataky, Poltár; 
    cena Slniečka: Sofia Jacenko, Užhorod; 

3. kategória: 6. - 7. ročník 

1. Zuzana Ogurčáková, Spišská Nová Ves; 2. Viktória Lesayová, Nitra; 3. Veronika  
    Kružliaková, Bratislava; cena Slniečka: Ľubomíra Filúšová, Vrbovce; 

 

Colourfest 2013 - 10. ročník 

Po ročnej prestávke COLOURFEST opäť v Šali a začal hneď prvým prázdninovým dňom 29. júna 
2013 v medzihrádzovom priestore „Cestou rozprávkovým lesom“, pokračoval bohatými 
hudobnými podvečermi a uzavrel sa 27. - 28. septembra bohatým programom prezentujúcim 
pestrosť nášho sveta prostredníctvom hudby, tanca folklóru z rôznych končín sveta. 

  Koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA, 

sa uskutočnil v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov 15. novembra. Zbor sa predstavil 
dielami Čajkovského, Dvořáka, Suchoňa, Rachmaninova... 
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Zlatá priadka 2013 – 42. ročník 

Šaľa bola 29. - 31. mája dejiskom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej 
dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. 

V Dome kultúry v Šali vystúpilo 14 divadelných súborov, víťazom sa stal súbor TOTE TAM 
Kežmarok. 

Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR, MŠ SR, NSK Nitra, záštitu nad podujatím prevzal 
primátor mesta Martin Alföldi. 

Kultúrne leto Šaľa 2013 

Letné večery plné hier pre mládež, koncertov a výstav pripravil DK Šaľa od 14. júla do 16. 
augusta v Dome kultúry a na nádvorí renesančného kaštieľa, kde odznelo šesť koncertov vážnej, 
ľudovej a populárnej hudby. 

 Koncert pre Daniela. V nedeľu 29. decembra 2013 sa v Kostole Svätej Rodiny v Šali-Veči 
uskutočnil vianočný koncert, ktorý zorganizovalo OZ Zboru sv. Rodiny a venovalo zranenému 
Danielovi Vyslúžilovi. Na koncerte vystúpili súbory z Trnovca, Diakoviec a Denného centra 
seniorov č. 2 zo Šale. 

Výstavy 2013 

 Výber z tvorby Akad. soch. Milana Jančoviča; Galéria FOCESA; 
 Výtvarné práce študentov VŠVÚ v Bratislave; Galéria umenia (GU); 
 Fotografie z ciest po svete s AG Z-Travel, Čajovňa; 
 Fotografie - 900 rokov od prvej písomnej zmienky mestskej časti Veča; GU; 
 Zbierka trofejí - Poľovnícke združenie; Poľovnícky dom; 
 Výtvarná pocta sv. Cyrilovi; FOCESA; 
 Objektív Františka Kollára - amatérska fotografia - 6. ročník; FOCESA; 

počet autorov:  40 počet fotografií: 117 
Ocenené fotografie: 
 Váhová víla   Katarína Palkovičová 
 Svitanie na Kalvárii  Radovan Jamrich 
 Red Hawk Down  Július Korgo 
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 Výšivkárske, maliarske, rezbárske diela - domáci umelci; Dom ľud. bývania 
 Cyril a Metod a ich odkaz, šaliansky umelec František Tóth vystavoval svoje dielo na 

celoštátnej výstave v KOS v Nitre venovanej solúnskym bratom, kde získal Čestné 
uznanie; 

 Ovocie a zelenina, výstava plodov; Večierka; 
 Paličkovaná čipka a patchwork, domáci amat. umelci; Večierka; 
 1 150. výročie príchodu solúnskych bratov, výber z výtvarných diel šalianskych 

výtvarníkov Výtvarná pošta, Galéria FOCESA; 
 Farby Kostariky (Colors of Costa Rica), výstava fotografií umelca Igora Boháča 

nafotených počas 17-dňového pobytu v krajine nádherných pláží, pestrofarebnej 
prírody, vulkánov, dažďových pralesov, ľudí žijúcich na vidieku, v pralese a v mestách; 
Galéria FOCESA; 

 

Rôzne akcie 2013 

Fašiangové plesy 

1.2. Spoločenský dom Šaľa-Veča - Večiansky ples; 
2.2. Šaliansky Retro diskoples; 

Tradičný Ples mesta Šaľa bol pre malý záujem odvolaný; 

Spomienkové oslavy 

30. 3. 68. výročie oslobodenia mesta Šaľa; 

  8. 5. 68. výročie od skončenia II. svetovej vojny; 

29. 8. 69. výročie Slovenského národného povstania; 

Pri týchto príležitostiach predstavitelia samosprávnych a štátnych orgánov, zástupcovia 
politických strán a hnutí, Zväzu protifašistických bojovníkov, pri účasti občanov mesta položili 
k pamätníkom Oslobodenia na Hlavnej a Dolnej ul. na znak úcty a vďaky vence. 

Míľa pre mamu, celoslovenské akcia organizovaná pri príležitosti Dňa matiek oslávila svoje 
desiate výročie. Do akcie sa zapojilo 48 miest a 61 materských centier. V Šali prišli na námestie 
v sobotu 11. mája rodiny s deťmi. Podstatou akcie bolo prejsť jednu míľu ako poďakovanie 
mamám. Odštartoval ju primátor mesta. Štartovalo 328 účastníkov. Detskú radosť znásobila 
prítomnosť mestskej polície a hasičov, ktorí prišli so svojou technikou. 
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Tvorivý čin roka 

Prvé ceny za tvorbu umenia a kultúry v meste Šaľa boli na základe výsledkov ankety Tvorivý čin 
roka slávnostne udelené 2. decembra 2013 v DK Šaľa. Záštitu nad podujatím prevzal primátor 
mesta Martin Alföldi. 

Laureáti prvého ročníka Tvorivý čin roka: 

 cyklus výstav ZUŠ k výročiu školy (výtvarné umenie); 
 Jozef Javurek fotografia - za fotoblogy o Šali, regióne a štátoch EÚ; 
 Valentín Kozaňák, Ing. divadlo, réžia, tvorba hudby pre DS Materinky; 
 Roman Hatala, Mgr. autor filmu Kolaps duše; 
 Miroslav Regitko, Mgr. art., knižná tvorba, ilustrácie v časopise FIFÍK; 
 Slávka Tóthová, Ing. Colourfest - etnografia; 
 Dezider Mészáros, Ing. Colourfest 2013; 
 Šaľa – obrazovo-textová publikácia - propagácia mesta Mgr. Július Morávek 

  Igor Boháč; 
 výstava k 1 150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda, Večierka a Terra Wag; 
 TK Jumping - tanec; 
 benefičný koncert Lívie Ághovej - OZ Pro Vita, spev; 

Ocenení obdržali sošku tancujúcej múzy, ktorá v rukách drží srdce. Veď umenie je aj vecou 
pocitu, srdca, emócií a soška vystihuje podstatu toho, čo sa chcelo tou cenou povedať, povedal 
predseda komisie kultúry Július Morávek. 

Mestská knižnica Jána Johanidesa Šaľa 

Deň sprievodcov v cestovnom ruchu sa v roku 2013 uskutočnil 23. februára. „Cesta za 
minulosťou“ začala v kaštieli, v štátnom archíve prehliadkou výstavy venovanej matrikám, 
rodokmeňom a erbovým listinám. Účastníci sa po prehliadke presunuli do knižnice, kde sa 
virtuálne prechádzalo ulicami starej Šale, cintorínom a v debatách sa spomínalo na pamätné 
miesta a na bývalých obyvateľov. 

Marec v knižnici bol pestrý s bohatým programom. Každé oddelenie pripravilo zaujímavé 
podujatie: 

 oddelenie pre deti a mládež: súťaž o kráľa detských čitateľov; rozdávanie členských 
preukazov žiakom 1. roč. ZŠ - zdarma; hodiny informačnej výchovy; 

 oddelenie beletrie: 13. marca besedu so spisovateľkou Martou Fartelovou, 
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šalianskou rodáčkou, autorkou siedmich románov; 

 oddelenie náučnej literatúry: 22. marca besedu o diele Prof. MUDr. Miroslava Danaja, 
CSc., ktorý v Šali žil a študoval až do maturity na gymnáziu. Je atraktívnym, príjemným 
človekom i rozprávačom, autorom kníh: Niečím ťa možno liečim, Roztratená nahota, 
Onaqjšia káva, V pohode dá sa. Zdrojom jeho inšpirácie je aj jeho povolanie, lekár - 
špičkový chirurg a s tým súvisiace udalosti v otázkach bytia. 

V apríli sa besedovalo s mladou spisovateľkou Janou Benkovou o najnovšom už siedmom 
románe Čistá láska. 

Kútik českých kníh sa v apríli 2013 obohatil o päť kníh Jana Wericha, ktoré daroval poslanec 
Jozef Mečiar. V kútiku je 32 titulov kníh. 

 Esej Jána Johanidesa - tretí ročník súťaže 

Dňa 24. apríla 2013 sa v Kongresovej sále MsÚ v Šali stretli na slávnostnom vyhlásení 
výsledkov študenti stredných škôl Nitrianskeho kraja, ktorí poslali svoj príspevok do tretieho 
ročníka súťaže. Celkove sa zapojilo 32 stredoškolákov, ktorí si mohli vybrať jednu z troch 
myšlienok spisovateľa: Úzkosť ma naučila vidieť; Umenie zabraňuje spraviť si z človeka 
cynickú jednotku; Láska je vyjadrený úžas jedného tajomstva pred druhým; 

Vyhodnotenie: 1. Diana Veculová, študentka z Topoľčian 

         2. Nina Protušová, Gymnázium, Šaľa 

           3. Jozef Bari, Obchodná akadémia SŠ, Šaľa 

Hostia podujatia: Veronika Šikulová, prozaička; Anton Baláž, spisovateľ; Michaela Jurovská,  
   esejistka; 
Pri hrobe spisovateľa 

Po pripomienkach o nedôstojnom hrobe spisovateľa Jána Johanidesa, ktorý zomrel 5. júna 
2008 a je pochovaný v Šali, bol jeho hrob upravený, stojí na ňom vkusný a dôstojný pomník. 

 Dňa 22. októbra 2013 sa v MsK uskutočnilo literárne popoludnie poézie a prózy so 
spisovateľkami Danou Janebovou, Adrianou Macháčovou a Ruženou Scherhauferovou. 
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Gorazdov Močenok, jeho XXI. ročník sa uskutočnil 27. - 30. júla 2013. Dominantnou témou 
celonárodného festivalu kresťanského divadla bolo 1 150. výročie príchodu solúnskych bratov 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Bohatý program začal putovaním po ceste sv. bratov, 
pokračoval výstavami, koncertmi, sv. omšami a vyvrcholil súťažnými vystúpeniami 7 
divadelných súborov zo Slovenska. V nesúťažnej časti sa predstavil DS zo Srbska. 

Európsky deň židovskej kultúry 

Festival židovskej kultúry v Šali si za sedem rokov získal veľa priaznivcov. Ani v tomto ročníku 
nechýbala výstava, prednášky, koncerty a ochutnávky židovskej kuchyne. Prednášky a výstava 
starých židovských pohľadníc boli  v Galérii Focesa. Do festivalu prispeli aj divadlo Šok úspešnou 
hrou Kyanid o piatej. Počas festivalu bol otvorený a sprístupnený židovský cintorín vo Veči. 
Festival pripravovala OZ Maceva pod vedením dr. Rudolfa Kuklovského, za podpory Úradu vlády 
SR, NSK, sponzorov. 

 Katarínska zábava. Záhradkári v Šali-Veči združení v ZO Slovenského zväzu záhradkárov 
neporušili tradíciu a 29. novembra 2013 už po 19-krát zorganizovali v DK Veča populárnu 
„katarínku“, na ktorej okrem rôznych dobrôt nechýbala špecialita - mastný chlieb s cibuľou 
a predovšetkým dobrá, priateľská zábava. 

 Vianočné koncerty. Okrem tradičných koncertov v Kostole sv. Margity Antiochijskej 
a Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov, OZ Zboru sv. Rodiny Šaľa-Veča zorganizovalo 
v Kostole Svätej Rodiny koncert, ktorý bol venovaný na pomoc nešťastne zranenému 
spoluobčanovi Danielovi Vyslúžilovi a jeho rodine. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil 29. 
decembra vystúpili zbory z Diakoviec, Trnovca a Denného centra seniorov v Šali, ako aj miestny 
zbor. 
Diváci prijali koncert s patričným porozumením a uznaním. Vystúpenia súborov jednotlivcov 
odmenili potleskom, cieľ a zameranie podujatia podporili finančným príspevkom. 
 

 

 

 

 

 

 



1356 
 

Prvá písomná zmienka o Veči 

Mestská časť Šale si v roku 2013 pripomenula významnú historickú udalosť. Uplynulo práve 

900 rokov od prvej písomnej zmienky o Veči. 

Prvý záznam o Veči sa nachádza v tzv. Zoborskej listine z roku 1113, ktorej originál je uložený 
v Nitre, v biskupskom archíve. V listine sa uvádza pod názvom „Veza“, jej dejiny sa na základe 
archeologických nálezov datujú do skoršieho obdobia ako je rok 1113. 

 Pri tejto príležitosti sa v Spoločenskom dome Veča konalo 17. mája slávnostné 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pozvanie na oslavu prijali aj zástupcovia našich 
partnerských miest z Maďarska a Poľska. Ostatní partneri poslali blahoželania. 

 Na slávnosti primátor mesta Martin Alföldi odovzdal viacerým Šaľanom i Večanom 
pamätnú plaketu za prínos a rozvoj mestskej časti po kultúrno-spoločenskej stránke. Ocenenie 
obdržali: Jozef Rehák, Zuzana Krištofová, Vendelín Sloboda, Karol Takáč, RNDr. Jozef Kollár, 
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., Mgr. Július Morávek, Mgr. František Adam, Mgr. Vojtech 
Jakubec. 

 Oslava pokračovala Večianskymi slávnosťami, zábavou, vystúpením súborov, koncertom 
kapely Vidiek. K sprievodným akciám patrila výstava dobových fotografií, beseda o histórii 
a živote vo Veči, beseda s osobnosťami, večianskymi rodákmi. 

 Z ohľadu na Večianske slávnosti bol rozsah i obsah Šalianskych slávností a Jarmoku 
tradičných remesiel v roku 2013 upravený. Vystupovali deti miestnych škôl, domáce súbory 
a zoskupenia, uskutočnila sa výstava fotografií a výtvarných prác, novinkou bola burza kníh, 
hračiek a rôznych vecí. Darilo sa najviac knihám. 
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Počasie 2013 

Prehľad o počasí za rok 2013 vychádza z výsledkov pozorovaní Slovenského 
hydrometeorologického ústavu v Bratislave, údajov o počasí z dennej tlače, internetu 
a vlastných pozorovaní na území Šale 

 MESIAC 
ROK 

Ø   I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

TEPLOTA -1,0 +1,0 +3,1 7,1 13,4 16,3 18,0 18,5 11,4 12,9 6,3 2,4 9,1 

ZRÁŽKY                   

 

Do nového roku 2013 sme vstupovali s miernym nočným ochladením. 8. a 9. januára sa 
ochladilo ešte viac a pekne zasnežilo. Až do konca mesiaca bolo prevažne oblačno až 
zamračené, teplota ovzdušia kolísala v rozpätí od -4 °C do -7 °C v noci a od +3 °C do +6 °C počas 
dňa, kedy pretrvávala hmla a poľadovica, čo sa prejavilo na úrazoch a ochoreniach. 

Vo februári bolo oblačno a hmlisto s nočnými teplotami od 0 °C do -3 °C, cez deň od 0 °C do +6 
°C. Zvýšená oblačnosť priniesla 6. a 7. 2., potom 11. až 13. 2. snehové zrážky. 

Marec privítalo slnečné počasie trvajúce do 6. marca s dennými teplotami +4 až +12 °C. Od 7. 
marca bolo zamračené, 14. a 15. marca bolo chladno, silno snežilo, fúkal silný vietor, čo 
spôsobilo vážne problémy v doprave a veľké škody na majetku. Aj záver mesiaca bol 
doprevádzaný silným vetrom, chladom a zrážkami vo forme snehu a dažďa. 

V prvej dekáde apríla bolo oblačno až jasno s dennými teplotami  
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okolo 10 °C, v noci od +2 °C do 6 °C. V nasledujúcich dňoch mesiaca bolo jasno, teploty počas 
dňa od 18. do 30. apríla vystúpili na 22 °C až 26 °C. Veľmi teplé počasie, bez zrážok, malo za 
následok veľké sucho. Podľa meteorológov také vysoké teploty neboli v apríli zaznamenané 40 
rokov. 

Druhý májový deň priniesol mraky, dvojdňové búrky a dážď. Oblačno a daždivo pretrvávalo do 
14. 5.. Po dvoch jasných a teplých dňoch sa ochladilo, od 17. 5. prevládalo oblačné počasie 
a v záverečných dňoch mesiaca 28. a 29. 5. boli silné búrky a dažde, ktoré nebezpečne naplnili 
hneď prvý júnový týždeň korytá riek (Dunaj v Bratislave: 4. 6. 869 cm; 5. 6. 1 001 cm, 6. 6. 
kulminoval na 1 034 cm). Naše mesto Váh neohrozoval, ale povodňová vlna ohrozovala celý juh 
Slovenska až po Komárno. Druhá dekáda júna bola horúca s teplotami 26 °C až 34 °C. 24. júna sa 
mierne ochladilo. 

Od 4. 7. bolo horúco s teplotami do 30 °C. Extrémne teploty boli zaznamenané aj v noci (až 27 
°C). Bolo veľké sucho. Júl 2013 bol druhým najsuchším júlom za posledných 133 rokov, suchším 
bol len júl 1928, kedy úhrn zrážok bol 24 mm. Počas júla 2013 to bolo 28 mm (údaje SHMÚ, 
bežne zrážky dosahujú 91 mm). 

August vítalo horúce počasie s teplotami 32 °C až 39 °C. 8. augusta bolo v neďalekom Senci 
nameraných 39,6 °C, v Piešťanoch najvyšší priemer v histórii 32,6 °C, na Lomnickom štíte 
namerali v noci 12,2 °C (!). Až 26. 8. a 28. 8. sa mierne ochladilo a výdatne napršalo. 

Prvá septembrová dekáda bola príjemná s daždivým záverom. V polovici mesiaca bolo sychravo. 
Záver a prechod do októbra bol bez zrážok. 
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Október bol bezoblačný a teplý. Prvá dekáda bola príjemne teplá s teplotami od 12 °C do 15 °C. 
Záverečná dekáda bola, podľa meteorológov, najteplejšou v histórii merania teploty ovzdušia. 
Denné teploty dosahovali 19 °C až 20 °C. 

November začínal ochladením, oblačnosťou, sychravým a daždivým počasím, pretrvávajúcim 
celý mesiac. V závere mesiaca sa ochladilo na -1 °C až -3 °C. Bolo veterno. 

December nepriniesol očakávané zimné počasie. Teploty v prvej dekáde kolísali od -2 °C v noci 
po +5 °C cez deň. Na Mikuláša nesnežilo, boli len mraky, chlad a silný vietor. V druhej dekáde 
pribudla hmla. Záverečná dekáda sa niesla v plusových teplotách. Počas vianočných sviatkov 
boli teploty v noci +2 °C až +5 °C, cez deň +6 °C, na Božie narodenie bolo +11 °C. Rok 2013 končil 
bez snehu, polooblačným počasím, teploty +3 °C až +6 °C. Silvester bol dopoludnia daždivý, 
odpoludnia slnečný. Rok 2013 odovzdával roku 2014 teplé, zamračené a hmlisté počasie. 

  

Počasie a Roľnícke družstvo v Šali 

Hospodárske výsledky poľnohospodárov závisia predovšetkým od počasia a podmienok, ktoré 
počasie vytvára. Keďže už pri zakladaní tohtoročnej úrody vo vlaňajšej jeseni boli vlahové 
podmienky priaznivé a vylepšili ich májové zrážky, očakávania úspešnej žatvy a úrody sa 
napĺňali. Oproti vlaňajšku, kedy bolo veľké sucho, úroda ozimín a jačmeňa bola o 25-30 percent 
vyššia. Tragédiou pre poľnohospodárstvo bolo, že sa cenové relácie, napríklad pri potravinárskej 
pšenici, pri jej predaji znížili o 30-40 %. 
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Doprava, cesty, chodníky 

 Mesto Šaľa malo v roku 2013 na údržbu ciest a chodníkov rozpočtovaných 39 000,- Eur 
(jan.-marec ; nov.-dec.). Januárové sneženie si vyžiadalo 37 tisíc euro a februárové 20 tisíc eur 
na údržbu. V januári sa spotrebovalo 158 ton posypového materiálu. Pri jednom otočení 
mestom sa vysypalo 25 ton posypu. V meste je 39 km ciest, 28 km chodníkov, 24 autobusových 
zastávok, 60 prechodov pre chodcov. V januári sa posypalo 217 km chodníkov a odhrnulo 295 
km, posypalo sa 344km komunikácií a 688 km chodníkov. Zima bohatá na sneh zanechala stopy 
na chodníkoch a cestách. Len na výtlky sa počítalo so sumou 20 tisíc eur, pričom na položke 
Doprava bolo v rozpočte mesta 50 tisíc eur. 

Oprava poškodenej krajnice na Kráľovskej ulici si vyžiadala 23 400,- Eur. 

 Obchvat mesta. Spoplatnenie cesty 1/75 

 Organizátori - aktivisti pre urýchlenie realizácie cestného obchvatu mesta Šaľa 
a spoplatnenia cesty 1/75 Sládkovičovo - Lučenec vyjadrili nespokojnosť s čiastočným pomerne 
krátkym spoplatneným úsekom cesty 1/75, len do Nových Zámkov. Opatrenie neprinieslo 
zníženie počtu prechádzajúcich ťažkých vozidiel mestom a preto sa častejšie a hlasnejšie 
ozývajú volania „Šaľa potrebuje cestný obchvat.“ 

Oprávnenosť požiadavky potvrdzuje aj posledné sčítanie motorových vozidiel prechádzajúcich 
mestom vykonané 12. septembra 2013: 

 za 24. hodín prešlo 25 797 dopravných prostriedkov všetkých druhov 

  z toho áut 24 883 osobných 19 918 a 4 965 nákladných; 

Prevažná väčšina týchto vozidiel prechádza aj zložitou križovatkou ulíc Kráľovská - SNP, ktorá 
márne volá po rekonštrukcii. 

 Občianske združenia (OZ), činnosť a aktivita OZ 

 skrášľovanie sídlisk - oprava lavičiek, nátery, úprava priestorov, vyčistenie; 
 vyčistenie lesíka na brehoch Váhu, upratovanie Hepaja - sídlo soc. zariadenia miniBodka, 

pomoc pri aktivitách- organizovanie 1. mája, letný tábor Hepaj, voľný čas; 
 zeleň pri artézskych studniach - Oázy zelene; 500 stromov pre Šaľu - akcia; 
 STOP čiernym skládkam, odstraňovanie čiernych skládok, biodpad - zber; 
 kontrola parčíkov a zelene, kontrola majiteľov psov - venčenie, dodržiavanie VZN; 
 starostlivosť o zatúlaných psov a mačiek - v opatere 62 psov, 4 mačky - 31. 12. 2013; 
 starostlivosť o postihnutých a núdznych; 
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Nemocnica 

Postupne sa zo šalianskej nemocnice predávajú ďalšie zo šiestich častí, na ktoré bola 
nemocnica rozdelená. Predala sa hospodárska budova nemocnice za 88 152,- EUR. 
V ponuke je aj bývalá slobodáreň. Nepredáva sa park, ani poliklinika, ktorú kraj plánuje 
upraviť a zmodernizovať.  
V Šali sa jedenkrát za mesiac organizuje dobrovoľný odber krvi. V závere roka sa 
uskutočnilo slávnostné podujatie, na ktorom predstavitelia územného a miestneho 
spolku SČK poďakovali darcom za dar vzácnej tekutiny, ktorá zachraňuje zdravie a životy 
ľudí a zároveň odovzdali 112 darcom ocenenia. Bronzovú plaketu Dr. Janského si 
prevzalo 57, striebornú 35 a zlatú 17 darcov. Medzi darcami boli traja držitelia 
diamantovej plakety. Za viac ako 100-násobné darcovstvo bola udelená medaila prof. 
Kňazovického trom darcom.  

 

Významné výročia spoločností – rok 2013  

Povodie Váhu, závod Šaľa je priamym pokračovateľom Vodného družstva Šaľa, 
založeného uhorskou vládou pred 125 rokmi v roku 1888 proti záplavám územia riekou Váh.  

 

Duslo, a. s. Šaľa si v roku 2013 pripomínalo 55. výročie svojho založenia. Vybudovaním 
veľkého chemického kombinátu, zameraného prevažne na výrobu umelých hnojív, prinieslo 
v celom, prevažne poľnohospodárskom regióne veľké zmeny v štruktúre obyvateľstva 
v sociálnej, spoločenskej oblasti.  

 V roku 2013 akciová spoločnosť predložila verejnosti, vedeniu mesta a okolitých obcí 
plán výroby 70 tisíc ton anilínu za rok, čím by sa riešili ekonomické hľadiská spoločnosti a ďalšia 
zamestnanosť 800 osôb.  

 Ďalším zámerom Dusla bola modernizácia výroby čpavku. Cieľom je naplnenie prísnych 
noriem ochrany životného prostredia. Primátor mesta nemal k zámerom výhrady. 

Desiate výročie založenia si pripomenuli:  
 Aquasport – plaváreň Duslo Šaľa;  
 Spoločnosť EC MCA – výroba filtračných antibakteriálnych vreciek;  
 Atipic interiér – výroba nábytku;  
 Železiarstvo PHOBOS – náradie a nástroje;  
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Šport 2013 

Futbal II. liga – muži – jarná časť ročníka 2012-2013 

Futbalisti sa na jarnú časť súťaže pripravovali od polovice januára 2013. Odohrali viacero 
prípravných zápasov so silnými súpermi na Slovensku i v zahraničí. Nepriaznivé počasie 
a snehom zasypané ihriská neumožnili otvoriť jarnú časť súťaže podľa stanoveného kalendára 
a tak šalianski futbalisti odohrali prvý majstrovský zápas jarnej časti, plánovaný na 9. marec 
2013, až 6. apríla 2013. Nahustený program súťaže priniesol zranenia, únavu, pokles výkonnosti 
a zákonitý zostup zo štvrtého miesta v tabuľke po jesennej časti na siedme miesto v konečnej 
tabuľke ročníka 2012-2013. 

Konečná tabuľka súťaže: 

1. DAC Dunajská Streda 33 19 8 6 41:26 65 bodov 

2. - 6. Podbrezová, SFM Senec, Bardejov, Michalovce, Šamorín 

7. Slovan  Duslo Šaľa  33 12 5 16 41:45 41 bodov 

8. - 12. Dubnica, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Ružiná 

Tréner:   Dušan Liba;  asistent: Ondrej Takács 

Štatutár FK:  Ján Valent;  manažér: Ladislav Jaroš 

Vedúci mužstva: Dušan Marček; lekár: MUDr. Ildikó Papáčeková 

 Slovenský pohár - Slovnaft Cup 

Do súťaže sa prihlásilo 52 mužstiev - 12 Corgoň liga, 11 II. liga, 20 III. liga,  
9 regionálne súťaže; 
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Pohárové stretnutia futbalistov Slovana Duslo Šaľa: 

6. august 2013  FK Prečín - Slovan Duslo Šaľa  1:2 postupuje Šaľa 

27. august 2013 Slovan Duslo Šaľa - FK Šamorín 3:2        Šaľa 

24. september 2013 FC ViOn Zlaté Moravce - Šaľa  3:2         FC ViOn 

Slovan Duslo Šaľa ukončil účinkovanie v Slovenskom pohári. 

 

 Futbal – II. liga – muži, ročník 2013-2014 – jesenná časť 

Futbalisti Dusla Šaľa začali s prípravou na jesennú časť nového ročníka už 21. júna 2013 
v domácom prostredí a prípravnými zápasmi so súpermi z domácich a zahraničných líg. Prípravu 
viedol Dušan Liba, tréner, ktorý musel dopĺňať káder mužstva po odchode troch stabilných 
hráčov zo zálohy a útoku.   

Jesennú časť ročníka 2013/2014 oficiálne otvorili 1. kolom 19. júla, Šaľa 21. júla 2013 a ukončili 
20. kolom 29. novembra 2013. 

Začiatok súťaže bol rozpačitý. Počas desiatich kôl Šaľania získali len 5 bodov. Trpezlivosť 
funkcionárov pretiekla a po tomto katastrofálnom rozbehu do sezóny, 23. septembra 2013 
trénera Dušana Libu odvolali. Zodpovednosť za mužstvo prevzal asistent Ondrej Takács, ktorý 
viedol mužstvo už 24. septembra v SP v Zlatých Moravciach a následne od 28. septembra, od 
11. kola, v II. futbalovej lige. 

Tabuľka po jesennej časti súťaže: 

1. Podbrezová  20 14 3 3 38:12  45 bodov 

2. - 9. Bardejov, Michalovce, Prešov, Senec, Trnava jun., R. Sobota, Šamorín, Dubnica 

10. Slovan Duslo Šaľa 20 4 4 12 17:29  16 bodov 

11. - 12. Pohronie, Liptovský Mikuláš  
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Futbal – I. liga – ženy - ročník 2012/2013, jarná časť 

Liga žien otvorila jarnú časť ligovej súťaže 11. kolom 23. marca 2013 a uzavrela 16. kolom, 
dohrávkou 25. mája 2013. 

Konečná tabuľka po dlhodobej časti, pred nadstavbovou časťou: 

1. FK Nové Zámky 16 13 0 3 51:16  39 bodov 

2. - 4. Slovan Bratislava, Lady Team, Trenčianske Teplice 

5. Slovan Duslo Šaľa 16 5 2 9 18:30  17 bodov 

6. - 9. Žilina, Humenné, Selce, Dúbravka 

Zo súťaže odstúpila Dunajská Lužná. 

Nadstavbovú časť o 1. - 4. miesto hrali prvé štyri družstvá z tabuľky. 

Konečné poradie: 

1. Nové Zámky  2. Lady Team  3. Slovan Bratislava  4. T. Teplice 

 

- I. liga – ženy - ročník 2013/2014, jesenná časť 

Po letnej príprave otvorili nový ročník súťaže 1. kolom 24. augusta 2013 a uzavreli 9. kolom 2. 
novembra 2013. Do súťaže sa zapojilo 7 mužstiev. 

Tabuľka po jesennej časti: 

   1. - 3. miesto Nové Zámky, Slovan Bratislava, Trenčianske Teplice 

   4. miesto      Slovan Duslo Šaľa 8 3 3 2 14:14 12 bodov 

   5. - 7. miesto  Žilina, Selce, Humenné 

 - I. liga - juniorky - ročník 2013/2014 

Súťaž odštartovala súbežne s I. ligou žien za účasti 7 mužstiev. Poradie po jesennej časti: 1. - 3. 
Slovan Bratislava, Selce, Trenčianske Teplice 

    4. Slovan Duslo Šaľa, 5. - 7. Nové Zámky, Žilina, Humenné 
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Medzinárodná súťaž v hádzanej – WHIL – ženy 

Ročník 2012/2013 – jarná časť 

Medzinárodná súťaž pokračovala vo svojej druhej časti ročníka 2012/2013 od 5. januára 2013, 12. kolom 
a ukončila 24. kolom 6. apríla 2013. 

Konečná tabuľka WHIL: 

1. Baník Most  24 22 0 2 701:546 44 bodov 

2. - 5. Michalovce, Poruba, Veselí na Morave, Slávia Praha 

6. Slovan Duslo Šaľa 24 15 1 8 712:604 31 bodov 

7. - 13. Partizánske, Senec, Olomouc, Zlín, Písek, Jindřichův Hradec, DHK Nitra 

Slovenské play-off - hralo sa na tri víťazné zápasy 13.; 14.; 20. 4.; príp. 21 a 24. 4. 

Štvrťfinále:  Slovan Duslo Šaľa - Danlog Partizánske (30:23; 23:17; 24:20) 3:0 

  Michalovce - Senec   3:0 

Finále o titul Majstra Slovenskej republiky 27. a 28. 4.; 4. 5. 2013 

  Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce ( 20:33; 19:31; 17:24) 0:3 

Iuventa Michalovce Majster Slovenska 2012/2013 

Hádzanársku sezónu 2012/2013 uzavreli v Šali 9. mája 2013 slávnostným aktom. Viceprezident Ján 
Hudák vyhodnotil celý ročník súťaže. Poďakoval hráčkam za úspešné účinkovanie v súťaži, trénerovi 
Tomášovi Kuťkovi za odvedenú prácu, a keďže jeho trénerská zmluva vypršala, členovia správnej rady sa 
rozhodli dať priestor mladšiemu trénerovi, dovtedajšiemu asistentovi Rudolfovi Petrikovičovi. Novému 
trénerovi zostala i úloha organizátorskej práce v mládežníckych kolektívoch. V práci mu budú 
nápomocní: asistentka Ľudmila Boltenkovová, fyzioterapeut Alexander Boltekov a lekár MUDr. Jozef 
Grell. 
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 Jesenná časť súťaže WHIL 2013/2014  

Úvodné kolo súťaže sa hralo 31. augusta 2013 a posledné, deviate kolo jesennej časti, 17. 
novembra 2013. V súťaži bolo zaregistrovaných 12 mužstiev - 4 zo Slovenska, 8 z Česka. Do 
súťaže sa neprihlásila Nitra. Náhradník, ukrajinský Karpaty Užhorod, nezískal podporu klubov, 
osem klubov bolo proti. 

Tabuľka po jesennej časti súťaže: 

1. HK Most  9 8 0 1 284:179 16 bodov 

2. - 3. Iuventa Michalovce, Slávia Praha 

4. Slovan Duslo Šaľa 9 7 0 2 265:199 14 bodov 

5. - 12. Poruba, Partizánske, Zlín, Olomouc, Veselí n/ Moravou, ŠKP Senec, Jindřichův 
Hradec, Písek; 

Pokračovanie súťaže 10. kolom 4. januára 2014. 

 Slovenský pohár 

Štvrťfinále sa hralo 2. decembra 2013 a Šaľa zvíťazila nad Novými Zámkami 50:12 

Finálový turnaj Slovenského pohára sa odohral v Šali 19. a 20. decembra 2013 

Účastníci turnaja: Iuventa Michalovce, Slovan Duslo Šaľa, Partizánske, Zlatná na Ostrove 

Výsledky: Šaľa - Zlatná   32:22 do finále  postúpila Šaľa 

  Michalovce – Partizánske 22:20    postúpili Michalovce 

Finálový zápas 20. decembra 2013 

 Iuventa Michalovce – Slovan Duslo Šaľa 

  31: 21 

Vzácnu trofej Slovenský pohár získala 

   Iuventa Michalovce 
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Hádzaná WHIL – ročník 2013/2014 – jesenná časť 

Hádzanárky Duslo Šaľa začali s letnou prípravou na nový ročník súťaže 10. júla 2013. Omladený 
káder naberal kondíciu počas sústredenia na horskej chate Skalka pri Kremnici pod vedením 
nového trénera Rudolfa Petrikoviča. Po týždennom pobyte v krásnom prostredí nasledovala 
domáca príprava s loptou ako aj prípravné stretnutia a turnaje v Partizánskom, Modre a doma 
v Šali, ako aj v zahraničí. 

 Hádzanársky turnaj o 

Pohár generálneho riaditeľa Duslo, a. s. Šaľa 

Medzinárodný turnaj, jeho 18. ročník sa odohral 17. - 18. augusta 2013 už na novej palubovke 
v Mestskej športovej hale. Turnaj bol testom pripravenosti kolektívu pred štartom WHIL 
v novom ročníku. Tréner bol s prístupom hráčok ku hre a s ich výkonom spokojný. 

Poradie  

1. Slovan Duslo Šaľa - víťaz turnaja 6 bodov 89:56 
2. Veselí n/Moravou   4 body  73:71 
3. Olomouc    2 body  67:77 
4. ŠKP Senec    0 bodov 57:82 

Ceny odovzdával prezident HK Šaľa Karol Ember a člen výkonného výboru HK Jaroslav Barcúch. 

 Hádzanársky turnaj „Pohár míru“ 

Na 55. ročníku turnaja v Olomouci sa v auguste 2013 zúčastnili štyri družstvá zo štyroch krajín. 
Suverénne si počínal rumunský celok Baia Mare, ktorý v tabuľke predstihol Šaľu, domáci 
Olomouc a rakúsky Wiener Neustadt. 
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Hádzaná – muži – I. liga, ročník 2012/2013 

V I. lige mužov v ročníku 2012/2013 súťažilo 8 mužstiev. 

Konečná tabuľka ročníka 2012/2013: 

1. HK Považská Bystrica B 14 11 0 3 450:405 22 bodov 

2. - 4. Pezinok, Martin, Levoča 

5. HK Šaľa    14 6 2 6 399:388 14 bodov 

6. - 8. Stupava, Malacky, Dolná Streda; 

Nadstavbovú časť súťaže odohrali mužstvá od 13. apríla do 18. mája 2013 

Kluby hrali o konečné poradie v skupinách o 1. - 4. miesto a 5. - 8. miesto 

1. - 4. miesto    5. - 8. miesto 

1. HK Pezinok          5. HK Šaľa  

2. HK Považská Bystrica        6. HK Malacky 

3. HK Martin          7. HK Stupava 

4. HK Levoča          8. HK D. Streda 

Hádzaná – muži – I. liga, ročník 2013/2014 – jesenná časť 

Jesennú časť ročníka 2013/2014 odohralo deväť hádzanárskych kolektívov od 21. septembra do 
24. novembra 2013. 

Šalianski hádzanári si v jesennej časti súťaže počínali suverénne, keď po ôsmom kole boli na čele 
tabuľky bez jednej prehry. Poradie mužstiev v jesennej tabuľke: 

HKM Šaľa, HK Malacky, Stupava, Vajnory, Piešťany, Modra B, Cífer, Dunajská Streda, ŠKP 
Bratislava; 

 Slovenský pohár – hádzaná muži 

Po víťazstvách HKM Šaľa nad Cíferom 36:22 a nad Modrou 37:29 si Šaľania vybojovali postup do 
štvrťfinále Prešov – Šaľa; 
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TRITÓN Klub športového plutvového plávania Šaľa 

Svetový pohár plutvových plavcov – I. kolo 

Miesto: Eger - Maďarsko  Dátum: 16. marec 2013 
Účasť: 1 026 plavcov z 57 klubov 16 štátov; TRITÓN - Slovensko 
Kategórie: juniori, seniori 
Výsledky plavcov Tritónu: v silnej konkurencii plavci vybojovali  

2-krát zlatú medailu: Ádam Bukor 400 m PP; Dávid Starko 100 m RP 
1x 2. miesto - 800 m; 1x 3. miesto - 4x 200 m; 2x (4. a 5.) miesto; 1x 6. miesto; 
KŠP Tritón - v bodovom hodnotení 57 klubov obsadil 7. miesto; 
      - v bilancovaní medailových umiestnení 12. miesto; 

Okrem celkove výborných výsledkov Michal Fülöp splnil kvalifikačný limit na seniorské 
majstrovstvá sveta a traja juniori splnili limity na juniorské majstrovstvá Európy. 
  

Slovenská plavecká liga mládeže (SPLM) 

Tridsiaty ročník SPLM v plutvovom a rýchlostnom plávaní sa uskutočnil 25. mája 2013 - 26. 
mája 2013. V lige štartovalo deväť plaveckých kolektívov Slovenska. 
I. kolo usporiadala Careta Zvolen – účasť deväť klubov. 
Šalianski plavci, oslabení o popredných plavcov, svojimi výkonmi získali 5. miesto za 890 
bodov. Prvenstvo získala Careta Zvolen za 2 469 bodov. 
II. kolo sa uskutočnilo v mestskej plavárni v Žiline. 
Šalianski plavci získali v II. kole 815 bodov. Súčet bodov I. + II. kolo 1 705. 
Šalianskemu plaveckému klubu patrí šieste miesto. 
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Svetový pohár v plutvovom plávaní pod vodou 

Miesto: Gliwice – Poľsko Dátum: jún 13 
Účasť: 70 plaveckých klubov z 15 štátov sveta, nechýbali ani plavci šalianskeho KŠP 

Tritón, ktorí boli posilnení plavcami z Carety Zvolen a ďalších päť klubov zo 
Slovenska. 

Výsledky šalianskych plavcov: 
 seniori  2. miesto 50 m a 200 m, a ďalšie bodové umiestnenia; 
 juniori  2x 1. miesto 800 m a 400 m; 2x 3. miesto 100 m; 1x 50 m – 5. miesto; 
Hodnotenie plaveckých klubov: 
 KŠP Tritón: seniori 15. miesto zo 70 možných 
   juniori  3. miesto zo 70 možných 
   - najúspešnejší zo slovenských klubov 
 
Majstrovstvá Slovenska v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou 

Miesto: Plavecký bazén na Pasienkoch - Bratislava 
Dátum: záver mesiaca jún 2013 
Účasť: 195 plavcov zo slovenských plaveckých klubov; medzi plaveckou špičkou 

nechýbali plavci KŠP Tritón Šaľa v počte 22; 
Výsledky šalianskych plavcov: 
 25 prvých – majstrovských miest; 2 druhé a 2 tretie miesta; 
Najhodnotnejšie výkony padali: Martin Medo, Milan Medo, Nikola Marinčáková, Michal Fülöp, 

Dávid Starko, Ema Líšková, Michaela Zušťáková, Ádam Bukor, Jakub Petrák, Lea 
Sklenárová; 
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Majstrovstvá Európy juniorov v plutvovom plávaní – 14. ročník 

Miesto: Štetín - Poľsko   Dátum: 6. - 9. júl 2013 
Účasť:  Poprední plavci Európy; 5 reprezentantov zo Slovenska z toho dvojica plavcov KŠP Šaľa - 

Tritón, Dávid Starko (r. 1996) a Ádam Bukor (1999). V realizačnom tíme bol aj šaliansky 
tréner a funkcionár KŠP Štefan Mika. 

Výsledky plavcov KŠP: 
 Ádam Bukor 50 m BF 15. miesto; 400 m PP 5. miesto 

800 m PP 2. miesto, čas 6:37, 38 min. nový slovenský rekord, prvá 
strieborná medaila v jun. kat. 

 Dávid Starko 100 m a 200 m postup do finále; 2x 7. miesto; 
Majstrovstvá mali vysokú úroveň. Suverenitu medzi 20 štátmi získalo Rusko pred Maďarskom 
a Ukrajinou, Slovensko obsadilo 9. miesto. 
 

Majstrovstvá Európy seniorov - 17. ročník 

Miesto: Kazaň – Rusko   Dátum: 1. a 2. týždeň augusta 2013 
Účasť: 8 reprezentantov Slovenska, z toho traja plavci KŠP Tritón 

Martin Medo (r. 1992); Michal Fülöp (1995) - 15. a 13. miesto;  
Milan Medo (r. 1991) - 50 m 4. miesto; 

Najúspešnejšie krajiny: Rusko (11-8-6) medailí, Čína (7-4-1), Maďarsko (3-1-3) 
Slovensko medailu nezískalo, ale vystúpenie športovcov reprezentantov bolo 
hodnotené ako úspešné v konkurencii tridsiatich štátov sveta. 
Na ME nechýbali reprezentanti Japonska, Mexika, Číny, Kórey, Kolumbie či 
Thajska. 
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Svetové hry v kolumbijskom Cali sa konali 25. júla - 4. augusta 2013. Náš región 
reprezentovala plavkyňa KŠP Tritón Šaľa Nikola Marinčáková, členka 37-člennej výpravy 
Slovenska. V 31 športových odvetviach štartovalo cez 4 500 pretekárov zo 109 štátov sveta. 
Nikola v náročnej súťaži dosiahla na: 200 m PP – 10. miesto; 400 m PP – 11. miesto. 
Multišportové podujatie ukončili ceremoniálom za účasti 35 000 divákov. 
 
 Plavecká liga mládeže – 3. kolo, 7. september, vodná nádrž Lozorno (21 °C), 
usporiadateľ SZP a KŠP Žralok Bratislava; 
KŠP Tritón Šaľa: 1 000 m 1x 2. miesto; 
 
 Porečki delfín 2013 – plavecký festival, september 2013, chorvátske mesto Poreč - 
jadranské letovisko privítalo tisíc vytrvalostných plavcov z 15 krajín. Nechýbali ani šalianski 
plavci, ako reprezentanti Slovenska. 

Kategórie: zlatý delfín  5 km hodnotených 417 plavcov, Tritón – 3 plavci 

        7., 8., 9. miesto 1 h 11 min; +1;+2 min. 

       strieborný delfín 3 km doplávalo  159 plavcov 

       bronzový delfín 1,5 km doplávalo  313 plavcov 

 

 Svetový pohár – finále rýchlostných a plutvových plavcov pod vodou 
Na jesennom podujatí 2013 štartovali vo švajčiarskej Ženeve plavci z 25 štátov sveta. KŠP Tritón 
reprezentovali piati juniori a dvaja seniori, ktorých dopĺňali plavci ŠKP Careta Zvolen. 
Výsledky šalianskych plavcov: 
 Ádam Bukor 400 m PP 1. miesto; 800 m PP 1. m; 200 m PP 2. miesto; 
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najúspešnejší plavec v kategórii juniorov; 
KŠP Tritón Šaľa, na základe výsledkov ďalších členov kolektívu, bol v bodovacom hodnotení 
družstiev na 3. mieste. 
Juniorky obsadili 11. miesto; muži 7. miesto; ženy 9. miesto; 
Klub – KŠP po celkovom vyhodnotení obsadil 5. miesto, čo bol najväčší úspech klubu vo finále 
Svetových pohárov. 
 
 Memoriál Petra Radiča – 41. ročník 26. október 2013 
Usporiadateľ: KŠP Neptún Bratislava, bazén – Pasienky, pri účasti 9 plaveckých klubov zo   

Slovenska a Česka. 
KŠP Tritón reprezentovalo 13 plavcov. 

Výsledky šalianskych plavcov: 
  11 zlatých, 6 strieborných, 6 bronzových medailí; 

Suverénnym plavcom bol Šaľan Ádam Bukor (r. 1999), ktorý v 4 disciplínach 
vybojoval 4 víťazstvá. 
 

 Slovenská plavecká liga mládeže v plutvovom plávaní (SPLM) 
Bazén Iuventy Bratislava bol 9. novembra 2013 dejiskom piateho kola SPLM. 
Výsledky plavcov KŠP Tritón Šaľa: 
  4-krát 1. miesto: 50 m PP; 50 m BF; 200 m a 100 m PP; 
  1x (2. a 3. miesto) a ďalšie bodové miesta; 

spolu 188 bodov (637 chlapci, 351 dievčatá) 
celkové poradie v kole: 5. miesto; 
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Medzinárodná plavecká Nemo Trophy Zlín 2013 
Zlínsky bazén privítal 15. novembra 2013 plavcov z 13 klubov Česka a 7 klubov zo Slovenska na 
plaveckom medzinárodnom podujatí, na ktorom nechýbali plavci KŠP Tritón Šaľa. 
Ádam Bukor, ktorý patrí do kategórie najlepších plavcov - žiakov nie len v Tritóne, ale aj na 
Slovensku, štartoval v štyroch disciplínach a vybojoval: 
 3-krát 1. miesto – 400 m PP, 1 200 m a 800 m PP; 1x 2. miesto 200 m PP; 
Súťažilo sa bez rozdielu kategórií a úspešne si počínali aj šalianske juniorky, ktoré sa umiestnili 
v prvej desiatke. 
 
 Slovenská plavecká liga 
Záverečné – piate kolo SPL mládeže v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou, usporiadal 30. 
novembra 2013 šaliansky plavecký klub KŠP Tritón v plaveckom bazéne Aquasport Šaľa. Súťažilo 
celkove dvesto plavcov z 9 plaveckých klubov. 
Plavci Tritónu vyplávali: 4x 1. miesto; 2x 2. miesto; 2x 3. miesto, ako aj ďalšie bodové 
umiestnenia a získali spolu 1 350 bodov a v poradí 5. miesto. V celom ročníku SPL, počas 5 kôl, 
KŠP Tritón Šaľa získal 3 980 bodov a tým 6. miesto v konečnom poradí plaveckých klubov. 
Najúspešnejšie kluby: 1. Careta Zvolen 10 843 bodov; 2. Oceán Bratislava; 3. Calipso Zvolen. 
 
V závere roka 2013 absolvovali plavci Tritónu na Pasienkoch v Bratislave 
 Vianočný plavecký trojboj, kde získali 10x 1; (2.;3. m) a 6x 4. miesto, ako aj 

Vianočnú cenu o Pohár primátora mesta Zvolen spojenú s Memoriálom Oldřicha 
Vdolečka, kde získali 10x (1. a 2. miesto); 13x 3. a 1x (4. a 6. miesto). 
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Športový strelecký klub Šaľa (ŠSK) 

Majstrovstvá Nitrianskeho samosprávneho kraja 

a 

Prvá slovenská strelecká liga – úvodné kolo ročníka 2013 
Podujatie usporiadal ŠSK Šaľa 26. a 27. januára 2013 v telocvični ZŠ Jána Hollého v Šali pri účasti 
25 streleckých klubov zo Slovenska, Maďarska a Česka. 
Súťažilo sa v streľbe zo vzduchových zbraní - vzduchová puška a pištoľ - VzPu (i) 
 Primátor mesta Šaľa Martin Alföldi v úvode pozdravil prítomných športovcov, zaželal im 
úspech a športové podujatie otvoril. 
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa: 
 3x 1. miesto; 4x 2.; 1x 3.; 2x 4.; 1x 5.; 3x 6. miesto; 
Organizáciu podujatia a výsledky strelcov ocenil predseda streleckého klubu Ľudovít Kováč. 
 
 Národná strelecká liga mládeže NSLM 
Úvodné – prvé kolo NSLM sa uskutočnilo 23. - 24. februára 2013 v Holíči. 
Organizátor: ŠSK Beta Holíč; zbrane: VzPu, VzPi 
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa: 
 VzPu (30 a 40): 12x 1; 9x 2.; 3x 3.; 2x 4.; 1x (5. a 6.) miesto; 
   1x vyrovnaný a 1x prekonaný slovenský rekord; 
 VzPi:  v pištoľových súťažiach strelci Nitrianskeho kraja neštartovali; 
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Druhé kolo NLM v streľbe usporiadal 9. a 10 marca 2013 strelecký klub ŠZZČ Svätý 
Peter. Prioritu medzi mládežníckymi reprezentantmi (do 16 rokov) držali členovia ŠSK Šaľa, ktorí 
vybojovali 22 medailových umiestnení, z toho 15 zlatých s dvoma vyrovnanými slovenskými 
rekordmi. 

Majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe zo vzduchových zbraní sa uskutočnili 
23. marca 2013 v Holíči i za účasti nádejí nitrianskeho kraja.  
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa: 10x 1.; 3x 2.; 1x (4. a 6.); 2x 5. miesto;  
Družstvo zo Šale utvorilo v streľbe zo VzP 3x20 nový slovenský rekord 1 758 kruhov. ŠSK Šaľa bol 
najúspešnejším klubom podujatia.  
 

Otvorené majstrovstvá NSK Nitra sa uskutočnili 30. marca 2013 na strelnici v Šali. 
Súťažili strelci 13 klubov. Majstrovstvá mali veľmi dobrú úroveň a priniesli úspech strelcom 
šalianskeho streleckého klubu, keď získali: 7x 1.; 4x 2.; 2x 4. miesto. 

Majstrovstvá mládeže Slovenska  
v streľbe zo vzduchových zbraní, VzPu a VzPi, usporiadal 13. apríla 2013 ŠSK Podhradová, 
Košice, pri účasti 32 streleckých klubov SR. Výsledky šalianskych strelcov: 5x 1.; 4x 2.; 1x (3. a 
4.); 2x 5. miesto;  
Najúspešnejší klub podujatia: ŠSK Šaľa, ktorý súčasne obdržal Cenu prezidenta Slovenského 
streleckého zväzu.  
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Majstrovstvá Nitrianskeho kraja sa uskutočnili 3. augusta 2013 na strelnici v Šali, za 
účasti strelcov z 20 klubov Slovenska a strelcov z Maďarska. Organizátorom krajského 
šampionátu bol KV SSZ v Nitre a ŠSK Šaľa. Úspešne si počínali i šalianski strelci, ktorí vystrieľali v 
kategóriách:  

 malokalibrovka 60: muži 1x (2. a 3. miesto); juniori  1x 1. m.; dorast 2x 1. miesto; 
 športová puška: dorast 1x (1. a 3. miesto); muži   1x 4. m.; ženy 1x 1. miesto; 

Majstrovstvá Európy v streľbe z guľových zbraní sa uskutočnili v auguste 2013 
v Osijeku – Chorvátsko za účasti najlepších strelcov Európy. V družstve Slovenska štartovali 
prvýkrát traja strelci šalianskeho klubu, a to v kategórii: 

 seniorov:  Miroslav  Varga   12. miesto (zo 124); 
 juniorov:  Koloman  Polgár  42. miesto; 

                  Klaudia  Kolarovská   47. miesto; 
 

Majstrovstvá Slovenska v streľbe sa uskutočnili 14. septembra 2013 v Domaniži za 
účasti 50 streleckých klubov Slovenska. ŠSK Šaľa reprezentovalo 11 športových strelcov, ktorí 
získali: 
9x 1. miesto; 3x 2. miesto; 2x 5. miesto a 1x 7. miesto v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky 60, 
ĽM 3x 40, športovej malokalibrovky 60 a 3x 20. Medailová žatva šalianskych strelcov potešila 
trénerov i funkcionárov, rovnako aj dva nové slovenské rekordy Miroslava Lipovského (1998) 
ŠPu 3x 20 – 588 kruhov a Klaudie Kolárovskej (1998) ŠPu 3x 20 – 567 kruhov. 
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Medzinárodné majstrovstvá Slovenska seniorov v streľbe  zo vzduchových 
zbraní – 29. ročník 
Usporiadateľom podujatia bol 28. septembra 2013 Liaz Veľký Krtíš – Príbelce pri účasti strelcov 
z 35 streleckých klubov Slovenska, Maďarska, Česka a Slovinska, ŠSK Šaľa – 6 strelcov. Strieľalo 
sa z ľubovoľnej malokalibrovky 60, 3x 20, VzPu 15, VzPi 40 a 30x30. Kategórie strelcov a 
dosiahnuté výsledky strelcov ŠSK Šaľa: 
A: ročník  1953 - 1967  1x 3. miesto; 
B: ročník  1944 - 1952  3x 1. miesto; 1x (3. a 5.) miesto; 
C: ročník  1943 a starší  3x 1. miesto; 1x (2. a 3.) a 2x 4. miesto; 
Najúspešnejším strelcom majstrovstiev sa stal predseda krajského Nitrianskeho streleckého 
zväzu, tréner mládeže a funkcionár šalianskeho ŠSK František Liptai, starší, kat. B, 3x zlatá a 1x 
bronzová medaila. 
 

Strelecký memoriál – 38. ročník 
Športový strelecký klub Bánov usporiadal v závere októbra 2013 Memoriál Vincenta Mráza s 
medzinárodnou účasťou. Súťažili strelci z 19 klubov Slovenska a Čiech. Zástupcovia šalianskeho 
klubu získali v kat. jednotlivcov 1x (4. a 7. miesto) a v kat. družstiev 3. miesto. 
 

Majstrovstvá okresu Šaľa v športovej streľbe žiakov sa uskutočnili začiatkom 
novembra 2013 v telocvični ZŠ Jána Hollého v Šali-Veči z podnetu streleckých zväzov Slovenska 
a Nitrianskeho kraja. 
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Na majstrovstvách sa zúčastnili strelci zo základných škôl šalianskeho regiónu.  
Výsledky podľa jednotlivých kategórií: 
a) jednotlivci     mladší žiaci      1. ZŠ J. C. Hronského, 2. a 3. ZŠ Ľ. Štúra; 
                            mladšie žiačky 1. a 2. ZŠ J. Hollého, 3. ZŠ Diakovce; 
                            starší žiaci        1.ZŠ J. Hollého, 2. ZŠ Ľ. Štúra, 3. ZŠ Močenok; 
                            staršie žiačky   1. ZŠ Trnovec, 2. a 3. ZŠ Diakovce; 
b) družstvá        mladší žiaci      1. ZŠ J. Hollého, 2. ZŠ Ľ. Štúra, 3. ZŠ Močenok; 
                            mladšie žiačky 1. ZŠ J. Hollého, 2. ZŠ Ľ. Štúra, 3. ZŠ Močenok; 
                            starší žiaci        1. ZŠ J. Hollého, 2. ZŠ Trnovec, 3. ZŠ Diakovce; 
 

Porovnávacia súťaž streleckých nádejí nitrianskeho regiónu sa uskutočnila 16. 
novembra 2013 v ZŠ Jána Hollého v Šali. Strelecké nádeje potvrdili, že úroveň streleckého 
športu v kraji je na patričnej výške. V kategórii mladších žiakov a žiačok si najlepšie počínali 
strelci z Komárna a Sv. Petra pred strelcami zo ZŠ Ľ. Štúra a J. Hollého zo Šale. V kategórii 
starších žiakov dominovali strelci – žiaci zo ŠSK Šaľa, ZŠ J. Hollého, Sv. Petra, Úľan nad Žitavou a 
Komárna. 
 

Slovenské finále Porovnávacej súťaže talentovanej mládeže a Národnej ligy 
mládeže 
Na záverečnom podujatí roka 2013 sa zúčastnilo 58 základných a stredných škôl a streleckých 
klubov Slovenska. Medzi hosťami nechýbal predseda SSZ Miloslav Benca, viceprezident SSZ 
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pre mládež Ľudovít Kováč a primátor mesta Martin Alföldi. Predseda SSZ odovzdal medailové 
ocenenie až 25 streleckým klubom. Strelecká finálová súťaž sa uskutočnila v ZŠ J. Hollého v Šali-
Veči. Úspech v Národnej streleckej lige zaznamenali strelci nitrianskeho regiónu a to zásluhou 
strelcov ŠSK Šaľa, ktorí z 11 zlatých, 4 strieborných a 10 bronzových medailí získali 6 zlatých, 4 
strieborné a 5 bronzových medailí. 
 

Strelecká extraliga seniorov a Liga talentovanej mládeže  
Úvodné kolo extraligy a LTM v streľbe zo vzduchových zbraní sa uskutočnilo v Mestskej 
športovej hale v Šali 30. novembra a 1. decembra 2013. Podujatie usporiadal ŠSK Šaľa z 
poverenia SSZ a KSZ. Z 37 zúčastnených streleckých klubov zo Slovenska a Maďarska štartovalo 
298 strelcov. 
Súťažilo sa v streľbe zo VzPu 60, 40 a VzPi 60,40. 
Výsledky strelcov ŠSK Šaľa: 
2x 1. miesto; 2x (2. a 3. miesto); 3x 4. a 1x (5., 6., 7., 8., 10. miesto); 
Prítomní boli svedkami výborných výkonov širokej slovenskej elity, keď v jedenástich prípadoch 
sa menili zápisy v tabuľkách rekordov. Ceny športovcom odovzdával predseda ŠSK Šaľa a 
predseda organizačného výboru Ľudovít Kováč. 
Cenu mesta Šaľa za najlepší výkon si z rúk primátora mesta Martina Alföldiho prevzala Kristína 
Spišáková zo ŠKP Prešov. 
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Voltíž 2013 

Voltížny galavečer - Dunajský Klátov, jazdecký areál 

   Czajlik ranch, január 2013 

Slávnostný galavečer voltíže bol spojený s odovzdávaním ocenení pre najlepších voltížnych 
jazdcov jazdeckých klubov západoslovenskej oblasti. Počas minulého roka bolo dostatok 
kvalitných súťaží, takže odborníci pri určovaní poradia mali široký výber. 
Reprezentanti šalianskej voltíže vybojovali prvenstvo vo všetkých piatich jazdeckých kategóriách 
a osem ďalších medailových ocenení. 
 TJ Slávia SOUP Šaľa 

 juniorská skupina TJ 1. miesto 
 muži a juniori  1. a 3. miesto 
 ženy a juniorky 1. a 3. miesto 
 staršie deti  1.; 2. a 3. miesto 
 dvojice   1.; 2. a 3. miesto 

Účastníci stretnutia síce vyhodnotili úspechy dosiahnuté v roku 2012, ale myseľ a beseda sa 
orientovala na jazdecký rok 2013. 

Ocenenie jazdcov a koní Slovenska za rok 2012 

    PKO Nitra, 23. marec 2013 

Na slávnostnom vyhodnotení jazdcov a koní Slovenska vo všetkých jazdeckých disciplínach boli 
udelené ocenenia vo všetkých kategóriách za úspechy dosiahnuté doma, na svetových 
pohároch a majstrovstvách sveta a Európy. 
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Najúspešnejšou disciplínou v rámci slovenského jazdectva bola voltíž, ktorej zástupcovia sú 
najmä z TJ Slávia SOUP Šaľa, ktorí si prevzali aj najviac ocenení, a to: 

 juniorská skupina TJ Slávia a lonžérka Jana Majdlenová 
 junior   Adam   Lukáč 
 juniorka  Lucia  Holbíková 
 kat. staršie deti Kristína Hajduová 

Ocenenia najlepším odovzdal predseda SJF Vladimír Chovan. 

 

 Slovenský voltížny pohár mládeže – I. kolo 

Usporiadateľ: SOUP Šaľa – Jazdiareň školy; 27. apríl 2013; 

Výsledky šalianskych jazdcov podľa kategórií: 

 mladšie deti  1x 1. miesto  kôň Frajer 
 staršie deti  1x (1.;2.;3. miesto); kôň Morelo 
 juniorky  1x (2.; 3. miesto); kôň Hera 
 seniorky  1x 1. miesto;  kôň Nadir 
 muži   1x (1.;2. miesto); kôň Hera 
 dvojice   1x (1.;2.;3. miesto); kone Vilám, Nadir, Morelo 
 juniorská skupina A – 1. m; B – 2. m; C – 3. miesto 

Vyhodnotenie koní: 

 v kategórii jednotlivcov Leo Da Vinci – z Popradu 

        skupín  Vilám – Šaľa 

         dvojíc  Nadir, lonžérka 

           Jana Majdlenová 
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Ďalšie kolá Slovenského voltížneho pohára sa uskutočnili 

 25. mája Zálesie v Ivanke pri Dunaji; 4x 1.; 3x 2.; 3x 3. miesto; 
 júl  Košice; 2x 1.; 4x 2.; 1x (3. a 5.) miesto; 
 28. júla  Králiky; 4x 1.; 1x 2.; 2x 3. miesto; 

Vyhodnotenie Slovenského voltížneho pohára sa uskutočnilo 2. novembra 2013 v jazdeckom 
areáli Rozálka v Pezinku. Spoločenské priestory areálu privítalo najlepších pretekárov, ktorí si 
prevzali z rúk predsedu SVK Pavla Krauspeho, reprezentačnej trénerky Jany Majdlenovej 
a Veroniky Cickovej za organizátorov podujatia medaily a poháre za výsledky, ktoré dosiahli 
v pretekoch Slovenského voltížneho pohára v roku 2013. 
Vyhodnotenie skončilo triumfom športovcov Slávie SOUP Šaľa, keď spomedzi 79 ocenených 
jednotlivcov, 9 dvojíc a 8 družstiev boli zástupcovia z TJ Slávia SOUP Šaľa najúspešnejšími. 
Vo všetkých štyroch hodnotených kategóriách získali víťazstvo jazdci zo Šale. 
 
Poradie podľa kategórií: 

 chlapci, muži:  1.; 2.; 4.; 8. miesto; 
 dievčatá, ženy: 1.; 2.; 3.; 4.; 7.; 10. miesto; 
 dvojice:  1.; 2. miesto; 
 skupiny (6 jazdcov): 1. miesto – sk. B; 2. miesto – sk. A; 

Svetový voltížny pohár CVI 

 Budapešť - jún 2013: 166 pretekárov z 11 štátov Európy; 
SR - najúspešnejšia krajina - 6 medailí; TJ SOUP - najúspešnejší klub - 2x (1.;2. m.); 1x 3. 
m. 

 Frenštát pod Radhoštěm: pretekári z 9 štátov; 
TJ SOUP získala 2x 1. miesto; 1x 2. a 2x 3. miesto; a ešte 1x 5. a 1x 8. miesto; 
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Majstrovstvá Slovenska (MS) vo voltížnom jazdení 
Na MS, ktoré sa konali v areáli IRI Pezinok v polovici októbra 2013, sa zúčastnilo celá slovenská 
voltížna špička a voltížny klub z Varšavy. 
Výsledky šalianskych jazdcov v jednotlivých kategóriách: 

1. miesto: juniori; ženy; skupiny; 2. miesto: st. deti; juniorky; dvojice; 
3. miesto: dvojice, juniori, skupiny A, B; 
Jazdci TJ Slávie SOUP Šaľa sa ziskom 9 medailí pričinili o prvenstvo svojho klubu na 
majstrovstvách Slovenska. 
 Hubertova jazda 2013 

Dňa 18. októbra 2013 sa žiaci a pedagógovia SOŠ v Šali rozlúčili s jazdeckou sezónou 2013 
slávnostnou Hubertovou jazdou, keď húf jazdcov na koňoch naháňal v zákutiach Váhu „líšku“- 
jazdkyňu na ryšavom koni. Líščí chvost a teda i krásny pohár získala žiačka školy Ivana 
Ivančíková. Ostatní jazdci boli dekorovaní stužkami. 
 

Atletika 
7.  apríla sa konal 66. ročník národného behu Bratislava- Devín 2013. 
Na behu sa zúčastnilo 8 pretekárov zo Šale, ktorých v aprílovom chlade na trati 11, 6 km, v 5-
tisícovom peletóne, viedol náš maratónec Stanislav Skačan. 
 
Športovci atletického oddielu TJ Slovan Duslo Šaľa absolvovali v roku 2013 nasledovné súťaže: 

Majstrovstvá západoslovenskej oblasti – starší žiaci 
4. máj – Nové Zámky  19. máj – Trenčín 1. jún – Trnava  8. jún – Nové Mesto 
výška 3. miesto  1. miesto  3. miesto – 145 cm 3. miesto – 145 cm 
disk 3. miesto  5. miesto  3. miesto – 23,5 m 4. miesto – 22,72 m 
oštep 3. miesto  1. miesto  2. miesto – 29,09 m 1. miesto – 27,98 m 

 
Majstrovstvá západoslovenskej oblasti – mladší žiaci 

28. september - Trnava 
 mladší žiaci:   2x (1.; 2. a 5. miesto); 3x (3. a 4.) miesto; 
 najmladší žiaci: 2x (1. a 8. miesto); 1x (2. a 5. miesto); 3x (3.; 6 a 7. miesto); 
      október - Trnava, účasť 13 ĽA oddielov; 25-členná výprava nádejí Šale; 

1. miesto: 150 m; 300 m; diaľka; kriketová loptička; 
2. miesto: 60 m; 3. miesto: chl. 4x 60 m; krik. lopt.; d. (150; 300; 600 m); 

    4x 60 m; krik. loptička; výška; 
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Beh nočnou Šaľou – I. ročník – sa uskutočnil 21. septembra 2013. 
Trať v dĺžke 5,7 km viedla obvodom mesta. Počet bežcov prekročil číslo 350, vek bežcov 8-69 
rokov. Autor nápadu a organizátor Šaľan Martin Bohunický bol príjemne prekvapený účasťou 
a podporou verejnosti, ako aj miestnych inštitúcií, predovšetkým zdravotnej poisťovne Union. 
 Dvanásty ročník atletického memoriálu zakladateľov atletiky v Šali Milana 
Melicherčíka a Jána Mutkoviča usporiadal AOTJ Slovan Duslo Šaľa v ZŠ Hollého. Na podujatí sa 
zúčastnilo 220 detí z 11 škôl okresu Šaľa. Poradie úspešnosti škôl: ZŠ Hollého, ZŠ J. C. 
Hronského, ZŠ Ľ. Štúra. 
 Vianočný beh Šaľou sa uskutočnil 21. decembra 2013 v uliciach mesta. Trať dĺžky 4,7 
km v hmlistom a chladnom počasí absolvovalo 70 bežcov. 

 
Karate 

Oddiel karate TJ Slovan Duslo Šaľa sa v roku 2013 zapájal do súťaží: 
 Pohár federácie v karate 
16. február 3. kolo, Pezinok - 200 pretekárov z 30 oddielov; 
  TJ Slovan: 3x 1. miesto; 1x 2. miesto; 
      marec 4. kolo, Šaľa 
  TJ Slovan: 1. - 5. miesto; 
4. máj   5. kolo, Banská Bystrica - 250 súťažiacich z 25 oddielov; 
  TJ Slovan: 3x 1. m. Ľudovít Kocsis; žiaci 4x 1. miesto; 
19. október 1. kolo nového ročníka, Prievidza - celá slovenská špička; 
  TJ Slovan: 2x (1. a 2. m.) Ľudovít Kocsis, žiaci 4x 1.; 2x 2.; 1x 3. miesto; 

3. kolo, Veľký Krtíš 
TJ Slovan: 5x 1. m.; 4x 2.; 3x 3. miesto; 5x 4 a 2x 5. miesto; 

 Majstrovstvá Slovenska v karate sa uskutočnili začiatkom júna 2013 v Martine. 
Šalianski karatisti v konkurencii 2 501 pretekárov z 20 klubov Slovenska získali v kat. seniorov 4x 
1.; 1x (2. a 3.) miesto; kat. detí 3x 1. miesto. 

 Majstrovstvá sveta seniorov v karate sa uskutočnili v polovici júna 2013 
v Bukurešti. V slovenskej reprezentácii nechýbal Šaľan Kocsis Ľudovít, ktorý v konkurencii 600 
pretekárov z 28 štátov vybojoval bronzovú medailu. Slovensko získalo spolu 7 medailí, z toho 1x 
zlatú, 4x striebornú a 2x bronzovú.  
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Kolky 
Kolkársku súťaž ročník 2012/2013 uzavreli 27. apríla 2013. 
I. liga Šaľa A 7. miesto zo 14. mužstiev; II. liga Šaľa B 11. miesto to 16 mužstiev; 
III. liga Šaľa C 9. miesto z 9 mužstiev; I. liga Šaľa - dorast 2. miesto zo 6 muž.                         
Zrakovo postihnutí kolkári usporiadali v novembri 2013 desiaty ročník turnaja v kolkoch pri 
účasti 30 členov združenia Únie nevidiacich v Šali.                           
Vianočný turnaj v kolkoch, na ktorom sa zúčastnilo 7 oddielov kraja, usporiadal šaliansky 
kolkársky oddiel. Zvíťazil KO Cabaj-Čápor pred KO Šaľa A a B. 
 

Stolný tenis 
Stolní tenisti Šaľa A pôsobili v ročníku 2012/2013 v IV: lige skup. C, v ktorej je registrovaných 14 
družstiev. V končenom hodnotení ročníka obsadili v tabuľke 4. miesto. 
Rezerva družstva Šale A, je zaregistrovaná v okresnej súťaži ako Šaľa B, Šaľa C a Šaľa D, kde 
pôsobí 10 družstiev. Šaľa B viedla tabuľku celý ročník. 
 

Futbal III. A trieda Nitra – Šaľa 
V súťaži III. A triedy úspešne pôsobí novozaložený klub (alebo lepšie - po rokoch obnovený klub) 
v Šali – Futbalový klub Veča. V konečnom hodnotení ročníka 2012/2013 FK Veča obsadil 
v tabuľke 3. miesto zo FK Žihárec a Kynek. Po jesennej časti ročníka 2013/2014 FK Veča patrí 
v tabuľke 1. miesto z 12 registrovaných mužstiev. 
 

Kynológovia v Šali 
Mestský kynologický klub v Šali v roku 2013 absolvoval: 
    23. marca  Medzinárodné kynologické preteky 
 kde získali: 1x 1. miesto – malý bradáč; 1x 5. a 1x 9. miesto; 1x 3. m. kat. mládeže; 
    13. júla  Branný viacboj kynológov, Prašice – beh psovoda a psa 2 km, 1 km – žiaci 
           klub Šaľa: 1x 1. m. – malý bradáč Henrieta Okruhlicová; 1x 2. m. a 1x 7. miesto; 
   20. júla  Majstrovstvá Slovenska malých plemien, Jablonica 
 Alexandra Porubská s jazvečíkom Berrym je Majsterkou Slovenska 
   5. - 8. augusta Výcvik psov v športovej kynológii, Handlová, teória a prax, súťaž 
 klub Šaľa: 1x 2. a 3. miesto – malé plemeno; 
       1x 5. miesto – veľké plemeno; 
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Rôzne športové udalosti roka 

Halové majstrovstvá okresu Šaľa vo futbale – Pohár firmy TIBI 
Podujatie sa uskutočnilo 5. januára 2013 v športovej hale Priemyselnej školy v Šali-Veči - 
Spojená škola, ul. Nivy, Šaľa. V trinástom ročníku podujatia si zmeralo sily 12 mládežníckych 
mužstiev. Po vyraďovacích stretnutiach sa do finále prebojoval starší dorast Šaľa a hostia 
z Dolných Salíb, okr. Galanta. Po nerozhodnom výsledku 2:2 v stretnutí, v rozstreloch boli 
úspešnejší dorastenci Šale a tak získali Pohár firmy TIBI roč. 2012/2013. 
 
Iodica cup 2013 - 5. ročník medzinárodného ženského futbalu sa uskutočnil 5. - 6. januára 
v šalianskej športovej hale pri účasti 16 popredných mužstiev I. a II. slovenskej ligy a hostí 
z Čiech a Maďarska. Odohralo sa 56 zápasov. Finálový zápas FK Slovan Duslo Šaľa - Astra 
Budapešť vyhrala Astra v pomere 4:1. Organizátor podujatia Termál Diakovce obsadil 14. 
miesto. 

Zaplávajme spoločne čo najďalej – 5. ročník podujatia „pre zdravie“, ktoré organizuje 
Mesto Šaľa a komisia životného prostredia, sa uskutočnil 23. mája v plavárni Dusla Šaľa – 
Aquasport. 537 plavcov – žiakov škôl, detí a dospelých zaplávalo 647 km. 

Florbal 
Muži: I. liga 12 družstiev 11. miesto Šaľa   20 3    0 17 103:199 6 bodov; 
Žiaci:   

 Majstrovstvá okresu Šaľa – Orion Cup 31. 1 .- 1. 2. 2013 (ročník 1999 a ml.) 
D: 1. m. ZŠ Bernolákova; Ch: 1. m. ZŠ J. C. Hronského; 

 Majstrovstvá NSK 27. 4. 2013 – Levice, víťazi okresných kôl; 
Poradie ZŠ: 1. Prašice, 2. Č. Hrádok; 3. Šaľa, Bernolákova; 
 

Petang – Klub priateľov petangu Svätopluk Šaľa (KPPS) 
 Petangová liga – 2. ročník, 10 družstiev, šesť kôl 1. m. Večania; 
 Medzinárodný petangový turnaj – 18. máj 2013; 36 dvojíc – muži; Kaskády; 
 Turnaj O tri Svätoplukove prúty – september 2013; Kaskády 

účasť 24 družstiev zo Slovenska; 
Podujatie malo dobrú úroveň. 
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Medzinárodný futbalový turnaj polície 
V Mestskej športovej hale v Šali sa 22. novembra 2013 uskutočnil už tradičný medzinárodný 
futbalový turnaj o pohár náčelníka MsP v Šali. 
Zástupcovia krajských, okresných a mestských policajných zložiek, spolu s policajtmi mesta Telč 
(Česko), mesta Końskie a maďarského mesta Orosláň, si už po šestnástykrát zmerali sily 
a futbalové schopnosti. Z pätnástich zaujímavých súbojov vyšlo najúspešnejšie poľské mužstvo 
z mesta Końskie. 
Poradie: 

1. Końskie   2. Orosláň 3. MsP + Mesto Šaľa   
2. 4. Telč      5. ORPZ Šaľa      6. OOPZ Šaľa  

Po športovom stretnutí sa účastníci zišli na kultúrno-spoločenskom posedení spojeným 
s besedou. 
 

Šalianske ľadové medvede 
Po dvojročnej odmlke sa do vody Váhu vracajú otužilci, Šaľania, ktorí 8. decembra 2013 
pripravili pre obyvateľov mesta prvé domáce otužovacie plávanie. Voda bola príjemná, +3 °C. 
Trasu 300 m preplávalo 20 odvážlivcov. So 7 šalianskymi medveďmi plávali i otužilci z Nitry, 
Serede, Kolárova. 
 

Potápanie s Amforou 
Klub potápačov Amfora Šaľa zorganizoval 22. decembra 2013 vianočné potápanie na jazerách 
v Senci. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 6 klubov, nemalo len vianočný charakter, ale 
zameralo sa i na oblasť ochrany životného prostredia. Potápači si uctili ticho pod vodnou 
hladinou položením vianočného stromčeka na dno jazera Guláška. 
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Športovci roka 

Mesto Šaľa oceňovalo najlepších športovcov roka 

V obradnej sieni Mestského úradu v Šali sa v marci 2013 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 
najlepších športovcov mesta za rok 2012 v piatich súťažných kategóriách. Slávnostný akt 
oceňovania sa v tomto roku konal v meste už po dvadsiatykrát podľa návrhu komisie mládeže 
a športu. 

V úvodnom príhovore primátor mesta Martin Alföldi privítal kandidátov navrhnutých na 
ocenenie, vyzdvihol ich úsilie, obetavosť, sebazaprenie, vysoké morálne kvality, čestnosť, 
výsledky, úspechy, ktorými zvýraznili dobré meno klubu, mesta a regiónu. Primátor poďakoval 
funkcionárom, trénerom i rodičom ocenených, bez pomoci ktorých by sa úspechy nepodarilo 
dosiahnuť. 

Z rúk primátora, prednostky MsÚ a predsedu komisie si ocenenia prevzali desiati jednotlivci a 7 
kolektívov v kategóriách – dospelí a mládež. 

 dospelí – jednotlivci:  Ľudovít Kocsis – karate; Oskar Lancz- futbal;   
    Rút Stopková – voltížne jazdenie; 

- kolektívy: tanečná skupina HVK – TK Jumping; futbalisti – FK Duslo; 
  Rút Stopková + Martina Šagátová - voltíž; 

 mládež – jednotlivci: Miroslav Lipovský – streľba; Tibor Bartoš – atletika; 
Kristína Hajdúová – voltíž; Filip Bleho – karate; 

    Ivana Hanáková – plutvové plávanie; 
– kolektívy: juniorky – voltíž; ŠSK – kolektív mládeže – športová streľba; 

Viktória Keszegová a Olívia Ščípová – tanec Jumping;  
futbalistky – žiačky FK Slovan Duslo Šaľa; 

 

 

 

 

 

 

 



1390 
 

 osobitné ocenenia: Dušan Liba – futbal; František Liptai st. – streľba; 

Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa – OATJK 
pripravila s NSK Nitra na 25. marca 2013 16. ročník vyhlásenia najúspešnejších športovcov 
okresu Šaľa za rok 2012. Ocenenie si z rúk predsedu asociácie Ľudovíta Marinčáka 
a podpredsedu Ľudovíta Kováča prevzali nasledovní športovci, športové kolektívy, tréneri 
a funkcionári: 
Celoštátne súťaže: 

kolektívy: futbalisti – mužstvo seniorov, FK Slovan Duslo; juniori – voltíž; hádzaná –  
      žiačky; futbal – žiačky, HK a FK Slovan Duslo Šaľa; 
jednotlivci: Ľudovít Kocsis – karate.; Adam Lukáč – voltíž; Ján Čirík – futbal; Petra 
             Čopíková – futbal; Simona Takácsová – atletika; 

Regionálne súťaže: 
 kolektívy: futbal – mužstvo starších žiakov; FK Duslo Šaľa; 
 jednotlivci: Viktor Molnár – stolný tenis; Filip Bleho – karate; 
Technické a netradičné športy: 

kolektívy: Športovo-strelecký klub, Šaľa; TS Jumping – HVK Šaľa; KŠP Tritón, Šaľa; 
jednotlivci: Milan Medo – plutvové plávanie; Klaudia Kolárovská – strelectvo; Nikola  

Marinčáková – plut. plávanie; Peter Osvald – tanec; František Liptai ml. – 
strelectvo; 

Tréneri: Norbert Keszeli – futbal; Štefan Molnár – futbal; Andrea Bičová – voltíž; Dušan Liba –    
futbal; Marián Slabécius – karate; Henrieta Okruhlicová – kynológia; 

Zaslúžilí funkcionári: 
 Igor Mikláš, ŠSK Šaľa; 
Osobitné ocenenia: Ing. Dušan Zvalo, Ing. Štefan Bartošovič, Šaľa; 
  
Nitriansky samosprávny kraj ocenil nasledovných Šaľanov: 
  Ľudovít Kocsis – karate, majster sveta; Adam Lukáč – voltíž;  

Klaudia Kolarovská – streľba; Jana Majdlenová – trénerka; 
Ľudovít Marinčák – predseda OATJK; Oddiel slabozrakých – kolky; 
Hádzanárky – HK TJ Duslo; Žiacke futbalové družstvo Slovan Duslo – majster 
republiky; 
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Záznamy v kronike mesta Šaľa za rok 2013 
boli spracované na základe najdôležitejších 
udalostí a hodnoverných údajov zo života 
mesta. 

Kronika má 94 strán od čísla 1 298 do čísla 
1 391 

Kroniku zostavil a napísal 

  Mgr. František Adam 

   učiteľ 

Záznam za rok 2013 bol prerokovaný 
a schválený v komisii kultúry 

dňa 29. 9. 2014 


