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Úvod
Rok 2015, prvý rok činnosti samosprávnych orgánov mesta Šaľa, ktoré
vzišli z výsledkov komunálnych volieb v závere roku 2014, bol poznačený
pozitívnou dynamičnosťou a snahou posunúť dianie v meste dopredu.
A tak sme boli svedkami viacerých rokovaní a rozhovorov, ktoré viedli
k riešeniu úloh vyplývajúcich z:
Hlavných úloh mesta na rok 2015












Rekonštrukcia poškodených ciest a chodníkov podľa plánu a naliehavosti;
Kolaudácie mestskej pešej zóny – Hlavná ulica, I. časť;
Dobudovanie II. časti Hlavnej ulice – parkovacia zóna;
Obnovenie a ukončenie stavebných prác – Domov dôchodcov;
Modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa;
Úspešné ukončenie výberového konania na odkúpenie pozemkov na
Kráľovskej ulici, schválenie výstavby bytových domov s perspektívou ich
odkúpenia do majetku mesta;
Pozemky na nový mestský cintorín;
Obchvat mesta – rokovania o realizácii projektu;
Prenájom nemocničného parku, jeho zveľaďovanie;
Rozvoj školtva, kultúry, športu, družobných vzťahov;
Spolupráca s: - vedením a.s. Duslo Šaľa;
- miestnymi podnikateľskými spoločnosťami;
- občianskymi združeniami;
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Program
zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Šaľa 2015
Časť I.
Otvorenie – voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie pracovného
predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali viedol primátor mesta Mgr. Jozef
Belický v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ v Šali
č. 12/2011 a Uznesením MsZ v Šali č. 5/2012 – XI.
Časť II.
Interpelácie poslancov – poslanci podávali písomné a ústne interpelácie.
Časť III.
Predkladané materiály
A) Informačné materiály a správy
1. Správy o činnosti hlavnej kontrolórky a Úradu hlavnej kontrolórky
mesta Šaľa, správy z kontrol;
2. Správy o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a iné;
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B) Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení,
novelizácia predpisov mesta a Rokovacieho poriadku
C) Hospodárenie mesta
1. Rozpočet mesta, jeho úpravy a doplnky;
2. Vývoj rizík rozpočtu – termínovane;
3. Úvery v bankách – ručenie;
D) Majetkové záležitosti
1. Prevod majetku mesta;
2. Prenájom majetku mesta;
3. Vyhlásenie a vyhodnotenie verejnej súťaže;
E) Personálne záležitosti
1. Návrh na zloženie, voľby členov a predsedov komisií MsZ, dozornej
rady;
2. Návrhy na zmeny delegovaných zástupcov mesta v radách škôl
a rôznych poradných a výberových komisiách;
F) Právne záležitosti
1. Zmluvy, dohody, VZN, predpisy a nariadenia, projekty a iné;
G) Vystúpenie verejnosti
1. Postrehy, návrhy, pripomienky, upozornenia zo strany občanov
zamerané na životné podmienky v meste, život a stav mesta;
H) Rôzne – informácie, plány, udalosti
Časť IV.
Ukončenie.
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Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
29. januára 2015
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Jozef Belický. Uskutočnila
sa voľba komisií, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a
zapisovateľky.
V druhej časti rokovania odzneli interpelácie poslancov, ktoré boli
zamerané na:
1. problematiku znečistenej pitnej vody v mestskom vodovode a zdĺhavého
riešenia tohto stavu. Odpoveď, že príčinou je staré potrubie, je
neprijateľná. Poslanci navrhli, aby sa vyvinul na vodárenskú spoločnosť
tlak, aby investovala do opráv potrubia.
2. oblasť verejného osvetlenia mesta, kde prevládol názor modernizácie,
úspory energie a kvality osvetlenia s použitím LED technológie pred
výbojkovým osvetlením. Poslanci odporučili primátorovi mesta vyhlásiť
verejnú súťaž na uzavretie koncesnej zmluvy na zabezpečenie
modernizácie verejného ovetlenia.
3. situáciu a stav v spojení s výstavbou Domova dôchodcov v Šali, Nešporova
ulica. Primátor pripomenul, že pôvodný dodávateľ diela EURO-BUILDING,
a.s. od zmluvy odstúpil, termín ukončenia prác, ktorý bol stanovený na júl
2015, dodržaný nebude, ale prebiehajú rokovania, ako aj hľadanie ciest
v pokračovaní dohody, a tým aj dokončenia diela.

1486
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predkladané nasledovné
materiály a správy:
1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky a Úradu hlavnej kontrolórky mesta
Šaľa (ÚHK) za rok 2014.
2. Správa hlavnej kontrolórky Ing. Alžbety Sedliačikovej z kontroly
stanovenej ÚHK zameranej na čerpanie finančných prostriedkov
spojených s opravou strechy na Základnej umeleckej škole v Šali bez
verejného obstarávania. Vyjadrenia, za a proti čerpaniu, boli uzatvorené
stanoviskom kontrolórky – postupovať podľa zákona, oprava bola
financovaná cez kapitolu školtva bez VO.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2015, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 5/2014 o sumách náhrady za sociálne služby, spôsobe ich
určenia a platieb.
V rozprave boli prednesené návrhy na:
 zriadenie strediska núdzového bývania, ktoré zaniklo 31.12.2014;
 zriadenie útulku na bývanie ľudí bez domova pre mužov a ženy.
Realizácia návrhov je možná pri podmienke zabezpečenia finančného
krytia – stanovisko riaditeľa OSS Šaľa RSDr. Ľubora Gálla.
4. Výbory mestských častí – voľba predsedov
Predseda výboru mestskej časti:
číslo 1
Ing. Róbert Andráši
číslo 2
Peter Hlavatý
číslo 3
Ing. Peter Jaroš
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5. Komisie mestského zastupiteľstva; počet členov komisie (poslanci
+ neposlanci), predseda komisie.
5/1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- počet členov 9 (4 poslanci + 5 neposlanci)
- predseda MUDr. Jozef Grell
5/2. komisia kultúry a cestovného ruchu
- počet členov 11 (4 + 7)
- predseda Mgr. Július Morávek
5/3. komisia mládeže a športu
- počet členov 11 (4 + 7)
- predseda Ing. Ivan Kováč
5/4. komisia ekonomická
- počet členov 9 (4 + 5)
- predseda Ing. Tibor Baran
5/5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
- počet členov 11 (4 +7)
- predseda Ing. Vladimír Vicena
5/6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
- počet členov 9 (4 + 5)
- predseda RSDr. Peter Gomboš
5/7. komisia školstva
- počet členov 11 (4 +7)
- predseda PaedDr. Alžbeta Botorčeová
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5/8. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
- počet členov 6 poslancov
- predseda Ing. Peter Jaroš
6. Voľba členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o. za členov
dozornej rady boli mestským zastupiteľstvom zvolení:
1. Ing. Štefan Bartošovič – poslanec MsZ
2. Ing. Tibor Baran – poslanec MsZ
3. Ing. Peter Jaroš – poslanec MsZ
4. Mgr. Jozef Varsányi – poslanec
5. Mária Slišková – zástupca spoločnosti
Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta zabezpečiť
prípravu novelizácie stanov spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o.
7. V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo
prerokovalo:
7/1. Návrh Zmluvy o poskytovaní strážnej služby na stavbe Domov
dôchodcov, Nešporova ul. v Šali profesionálnou spoločnosťou.
7/2. Návrh Zmluvy o diele Prístupová účelová komunikácia z ul.
Feketeházyho v Šali so spoločnosťou Bautech Projekt s.r.o., Štúrova ul.
Šaľa.
Na záver primátor informoval poslancov o možnosti distribúcie
materiálov v elektronickej podobe.
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Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
26. marca 2015
Zasadnutie otvoril a uviedol Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, pri účasti
18 poslancov z 21 poslancov mestského zatupiteľstva.
Po otváracej časti programu nasledovali interpelácie poslancov, ktoré boli
zamerané na nasledovné oblasti:
1. Plán výstavby nového obchodného centra pri obchodnom dome Kaufland
spoločnosťou KNCENTRUM.
Spoločnosť podala žiadosť na výrub stromov, pripravuje sa územné
konanie a následne územné rozhodnutie.
Verejná mienka je proti výstavbe – málo zelene a nadmerná zahustenosť
obchodnej siete.
2. Aký je stav multifunkčnej stavby pri čerpacej stanici SHELL ul. Fraňa
Kráľa – na stavenisku sa nevykonávajú žiadne práce a stavba mala byť
ukončená v roku 2015.
Stavebné povolenie je vydané, stavebník je povinný do dvoch rokov začať
s výstavbou.
3. Areál bývalého kúpaliska, jeho stav, využívanie, možnosti zveľadenia,
prenájom priestorov skautom.
4. Reklamné pútače a plochy – legalizovať, nelegálne pútače a plochy
odstrániť – majiteľ, prípadne mesto.
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V informačnej časti programu boli poslancom predložené:
1. Údaje o neplatičoch daní a poplatkov za komunálny odpad. Približne 560
fyzických osôb dlhuje mestu 232 346,37,- €. Poslanci podporujú
vymáhanie dlhu exekučnou formou.
2. Menovania na obsadenie funkcií
a) na post prednostky MsÚ v Šali bola primátorom mesta v rámci jeho
kompetencií vymenovaná
Ing. Jana Nitrayová
b) na základe výsledkov výberového konania bol do funckie vedúceho
Mestského kultúrneho strediska v Šali vymenovaný
Ing. František Botka
c) na základe výsledkov výberového konania bola do funkcie vedúcej
Spoločného školského úradu v Šali vymenovaná
Ing. Erika Velazquezová
Uznesenie MsZ č. 8/2011 – výkup pozemkov pod nový cintorín v Šali –
návrh na zmenu – prerokovanie.
Pôvodný návrh na výkup 3,5 ha pôdy v celkovej sume 195 000,- € sa
nepodarilo zrealizovať pre neochotu odpredaja za stanovenú cenu 5,57,- €/m2,
a preto sa zriadenie cintorína podľa nového návrhu rieši prostredníctvom
cirkevných pozemkov za železničnou traťou smerom na obec Diakovce, ktoré by
sa vymenili za pozemky mesta pri obci Trnovec nad Váhom. MsZ nedospelo
k záveru, a tak rokovania
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k tejto vážnej problematike budú pokračovať.
Hospodárenie mesta
Po informačnej správe o hospodárení mesta za január 2015 bol
zastupiteľstvu predložený Rozpočet mesta na rok 2015.
EUR
ROZPOČET MESTA ŠAĽA – ROK 2015
PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL
BEŽNÉ
12 328 813
11 714 579
614 234
KAPITÁLOVÉ
1 963 350
3 033 137
-1 069 787
SPOLU BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
14 292 163
14 747 716
-455 553
FINANČNÉ OPERÁCIE
700 553
243 000
457 553
ROPOČET CELKOM
14 992 716
14 990 716
2000
PRÍSPEVOK PRE ORGANIZÁCIU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI NA ROK 2015
513 430,- €
NÁVRH ODMENY HLAVNEJ KONTOLÓRKY ZA ROK 2014:
MSZ SCHVÁLILO 15% (Z MOŽNÝCH 30%) Z MESAČNEJ MZDY HLAVNEJ
KONTOLÓRKY ZA OBDOBIE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014
Mestské zastupiteľstvo po schválení rozpočtu prerokovalo a schválilo:
1. Zmenu pravidiel o zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta
a) fyzickým osobám za pozemky pod drobnými stavbami (garáže
a pod.) za jednotnú cenu 11,- €/m2, max. do 100m2;
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b) právnickým osobám za drobné pozemky;
1. pod budovami predávať za dolnú hranicu podľa cenovej mapy;
2. voľné pozemky predávať za hornú hranicu podľa cenovej mapy;
2. Odvolanie z rady spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o., člena dozornej rady
Ing. Petra Jaroša, poslanca MsZ a predsedu mestskej časti 3 a za člena
dozornej rady spoločnosti MeT s.r.o schválilo Miroslava Geru, poslanca
MsZ v Šali;
3. Návrh na zriadenie
Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa
a jej súčastí - Zariadenie školského stravovania pre deti MŠ;
- Výdajňa jedál;
a následné zaradenie do siete škôl od 1. septembra 2015.
4. Vstup mesta Šaľa do:
Miestnej akčnej skupiny Csángó
a aktívnu podporu činnosti združenia.
5. Návrh plánu verejného obstarávania, ktorým sa má zabezpečiť kvalitná
miestna hromadná doprava prostredníctvom nových moderných
autobusov.
Výdavky na miestnu hromadnú dopravu (MHD) sú vysoké, v posledných
rokoch dosahovali priemer cca 73 000,- €.
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Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
14. mája 2015
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta pri účasti 19 poslancov, ktorí
po informačných správach prerokovali:
1. Návrh na zachovanie prevádzky detských jasieľ.
Poslanci súhlasia s prevádzkou jasieľ pri ich začlenení do Organizácie
sociálnej starostlivosti v Šali a zároveň navrhujú:
a) vykonať poslanecký prieskum zameraný na posúdenie technického
stavu budovy jasieľ, zariadenie priestorov a požiadaviek na
modernizáciu zariadenia;
b) vypracovať projekt na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu.
2. Správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali, spolu
s návrhom na úpravu cenníka mestskej knižnice nasledovne:
členský poplatok:
- deti
2,- €
- dospelí
6,- €
- študenti a dôchodcovia
4,- €
- žiaci 1. roč. ZŠ
0,- €
3. Pripomienky verejnosti a poslancov zamerané na:
 opravu ciest, chodníkov, detských ihrísk, zelene, výrub stromov;
 platnosť zmluvy so žilinskou firmou, ktorá kosí trávnatý porast
v meste – do konca roka 2015, je platná zmluva.
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4. Schválilo poslancov pre výkon sobášnych obradov, menovite
PaedDr. Danicu Lehockú, PhD.
Ing. Tibora Barana
5. Schválilo
EUR
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŠAĽA K 31.12.2014
PLNENIE POLOŽIEK
PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL
BEŽNÉ
11 999 563
11 593 715
405 848
KAPITÁLOVÉ
1 752 719
1 903 160
-150 441
SPOLU BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
13 752 282
13 496 875
255 407
FINANČNÉ OPERÁCIE
4 025 319
3 798 873
226 446
PLNENIE ROZPOČTU CELKOM
17 777 601
17 295 748
481 853
PREBYTOK

Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z prebytku
rozpočtového hospodárenia vo výške
242 325,42,- €
Zostatok – rozdiel
239 527,58,- €
prideliť do rezervného fondu a použiť v roku 2015
 na úhradu istín
217 500,- €
 na rekonštrukciu komunikácií
22 027,58,- €
6. Schválilo ročnú závierku príspevkovej organizácie OSS Šaľa k 31.12.2014
a vzalo na vedomie výsledok hospodárenia – zisk vo výške:
3 783,94,- €
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7. Schválilo návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015
EUR

PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL
ROZPOČET CELKOM
PRÍJMY
15 883 498

ROZPOČET MESTA ŠAĽA 2015
ÚPRAVA
BEŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
12 398 316
1 633 630
11 641 635
3 993 863
756 681
-2 360 233
VÝDAVKY
15 878 498

FIN. OPERÁCIE
1 851 552
243 000
1 608 552
ROZDIEL
5 000

8. Schválilo
 prijatie preklenovacieho úveru – modernizácia
osvetlenie mesta
max. 750 000,- €;
 investičný úver – prijať na dofinancovanie
Domova dôchodcov
400 000,- €;
 VZN č. 2/2015 o zriadení MŠ Bernolákova 1 a výdajne jedál;
 VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťaťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Šaľa;
 návrh interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Šaľa“;
 zmeny a doplnky územného plánu mesta.
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Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
25. júna 2015
Primátor mesta Jozef Belický otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva,
privítal prítomných poslancov a informoval ich o náhlom úmrtí členky
poslaneckého zboru
PaedDr. Alžbety Botorčeovej
+ 17. júna 2015
Mestské zastupiteľstvo:
1. Vzalo na vedomie zánik mandátu poslanca MsZ v Šali, zomrelej
poslankyne, za volebný obvod č.1 a zánik funkcie predsedu komisie
školstva.
2. Vyhlásilo podľa §51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí nastúpenie náhradníka
Róberta Tölgyesiho
za poslanca MsZ v Šali vo volebnom obvode č. 1. poslanecký sľub zložil a
osvedčenie od primátora si prevzal 25. júna 2015.
3. Zvolilo za predsedu komisie školstva
Ing. Mariána Krištofa
poslanca MsZ v Šali.
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Piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
6. augusta 2015
Zasadnutie MsZ otvoril a uviedol primátor mesta. Po schválení programu,
v časti interpelácie, poslanci zamerali vystúpenia na nasledovné okruhy:
 poriadok a čistota mesta, kvalita ošetrovania zelene, polievanie
záhonov, kríkov a stromov;
 možnosti zriadenia vlastných technických služieb pod názvom
„Prevádzka a správa majetku mesta Šaľa, s.r.o.“ – návrh;
 nefunkčnosť fontány za kaštieľom;
 most cez rieku Váh – chodník, zábradlie – oprava a údržba.
V ďalších častiach mestské zastupiteľstvo
1. prerokovalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci operačného programu Konkurenčná schopnosť a hospodársky
rast na realizáciu projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – II. etapa,
finančné krytie diela
660 000,- €
2. prerokovalo Dohodu o urovnaní zo dňa 18. 6. 2015 uzatvorenú so
spoločnosťou EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23, Bratislava, ako aj
Dodatky č. 3 a č. 4 k Zmluve o diele č. 521/2011 v znení jej Dodatkov č.1
a č. 2 uzatvorenej
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s menovanou akciovou spoločnosťou na realizáciu stavby Domov
dôchodcov Šaľa, podľa ktorých ide o realizáciu doplňujúcich stavebných
prác nevyhnutných na pokračovanie a na dokončenie diela Domov
dôchodcov;
3. poverilo primátora mesta rokovať a dohodnúť s dodávateľom stavby
Domova dôchodcov Šaľa, EURO-BUILDING a.s., výšku zálohovej platby
max. do výšky 55% z celkovej ceny doplňujúcich stavebných prác;
4. schválilo uzavretie kúpnej zmluvy o dodaní osobného vozidla
s izotermickou úpravou a protikĺzavou podlahou na rozvoz stravy.
Šieste zasadutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
17. septembra 2015
Primátor mesta otvoril a viedol zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré:
1. prerokovalo a schválilo návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie
Domov dôchodcov Šaľa, ul. Nešporova č. 1010/19 ako samostatný právny
subjekt ku dňu 20. septembra 2015;
2. schválilo a) Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie;
b) návrh primátora na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej
organizácie Ing. Jany Nitrayovej na
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dobu určitú, do uskutočnenia výberového konania nového
riaditeľa;
3. schválilo interný predpis pre Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa záväzný na
rok 2016 a nasledujúce, zároveň schválilo východiská a priority rozpočtu
mesta na rok 2016 a návrh na jeho prípravu;
4. schválilo návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní mesta Šaľa so
spoločnosťou SPORTER s.r.o. Galanta – vrátenie pozemku;
5. zvolilo poslanca Roberta Tölgyesiho za člena komisie na ochranu
verejného poriadku;
Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
22. októbra 2015
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta podľa predloženého a
schváleného programu.
V ústnych interpeláciách sa poslanci zamerali:
1. na dopravnú situáciu v meste, ktorú hodnotia ako kritickú. Poukazovali na
kruhový objazd, ktorý vo Veči nielen brzdí premávku, ale je neustále
v zlom, nebezpečnom stave. Žiadali zabezpečiť svetelnou signalizáciou
obzvlášť nebezpečné prechody pre chodcov, zaujímali sa o možnosti
vybudovania cyklotrasy a predovšetkým sa ich záujem týkal obchvatu
mesta, na ktorý
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je vypracovaná štúdia realizovateľnosti a predložená do Bruselu na
posúdenie orgánmi EÚ;
2. pripomienkovaním na postupovanie pri zriadení nového cintorína, kde je
problémom výkup a zámena pozemkov – cirkevné pozemky a Trnovecký
klin.
V ďalšej časti rokovania mestské zastupiteľstvo:
1. schválilo VZN č. 5, zmeny a doplnky Územného plánu mesta Šaľa
a zadania zóny Šalianska tabuľa, lokalita pri Váhu s napojením na
Družstevnú ulicu;
2. schválilo Návrh programového rozpočtu na rok 2016 a návrh na prípravu
rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, so zreteľom na nasledovné výdavky:
 oprava ciest a chodníkov
240 000,- €
 údržba zelene
100 000,- €
 likvidácia odpadu
 mzdy a odmeny
3. schválilo v súlade s § 4 zákona č. 253/1994 Zb. o platových pomeroch
starostov a primátorov zvýšenie platu primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa
Belického o 25% zákl. platu s účinnosťou od 1. augusta 2015.
Celková výška platu od 1. augusta 2015 činí
3100,- €

1501
Ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
26. novembra 2015
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta
podľa schváleného programu.
Poslanci mestského zastupiteľstva:
1. vzali na vedomie informatívne spávy:
 z následnej finančnej kontroly hospodárenia v ZŠ s MŠ s VJM;
 o verejných obstarávaniach zadaných k 31.10.2015;
 o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2014/2015 v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa;
2. schválili:
 VZN č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy
v meste Šaľa a plnenie školskej dochádzky;
 VZN č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok
na umiestňovaie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane;
 VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad;
 delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesto Šaľa do Rád škôl
Materská škola, Bernolákova 1
Miloš Rehák
ZŠ J. Hollého
Ing. Gabriela Lacková
ZŠ s MŠ J. Murgaša
Ing. Marián Krištof
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3. prerokovali a schválili:
a) vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2015
b) úpravu rozpočtu mesta na rok 2015

EUR

ÚPRAVA ROZPOČTU MESTA ŠAĽA 2015
VÝDAVKY
ROZDIEL
BEŽNÉ
12 509 477
11 773 178
736 299
KAPITÁLOVÉ
1 931 630
3 985 868
-2 054 238
SPOLU BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
14 441 107
15 759 046
-1 317 939
FINANČNÉ OPERÁCIE
1 851 552
243 000
1 608 552
ROZPOČET CELKOM
16 292 659
16 002 046
290 613
PRÍJMY

Úprava rozpočtu bola vykonaná na základe nasledovných ukazovateľov:
 Daňové príjmy
7 620 000,- €
 Nedaňové príjmy
1 629 683,- €
 Granty a trasfery
5 191 424,- €
 Transakcie
380 999,- €
 Úvery
1 470 553,- €
c) návrh na prijatie preklenovacieho úveru v rozpočte mesta na rok 2015
vo výške 400 000,- € na financovanie investičnej akcie Domov
dôchodcov Šaľa;
d) návrh na rozdelenie zisku 1902,15,- € spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o.
za rok 2014 nasledovne:
1. do rezervného fondu
95,11,- €
2. do rozpočtu na účet r. 2015 1807,04,- €
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Slávnostné zasadnutie MsZ v Šali
10. december 2015
Cena mesta Šaľa
Už po devätnásty raz sa v našom meste 10. decembra 2015 uskutočnil akt
udeľovania ocenení jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky dosiahnuté v odbornej a kultúrno-spoločenskej oblasti
života.
Odovzdávanie ocenení sa v našom meste už tradične
so slávnostným, verejným zasadnutím zastupiteľstva pri príležitosti

spája

Dňa samosprávy mesta Šaľa
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a kultúrno-hudobná vložka
Príhovor primátora mesta
Odovzdanie ocenení laureátom
Slávnostný záver

Cenu mesta si z rúk primátora mesta Jozefa Belického prevzali:
Ing. Emil Dufala, CSc., PhD.,
za významný prínos v rozvoji poľnohospodárstva v meste Šaľa na Slovensku
a pri príležitosti významného životného jubilea 75 rokov.
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Ing. Erik Varga,
za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Šaľa, ako aj Slovenska v
športovej streľbe.
M. A. Boris Grell,
za šírenie dobrého mena nášho mesta pri dosahovaní vynikajúcich tvorivých
výkonov a významných výsledkov v oblasti automobilového dizajnu.
Ján Kormosi,
za dlhoročnú významnú činnosť v rámci Centra voľného času v Šali a za prínos
pri záchrane archeologického bohatstva v meste Šaľa a v jeho okolí.
Jozef Rehák,
za aktívny a významný prínos pri rozvoji a udržiavaní kultúrneho a športového
života v mestskej časti Šaľa-Veča.
Mgr. Magdaléna Máčiková,
za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a kultúry v meste Šaľa, významný prínos
v pedagogicko-výchovnej činnosti a detskej dramatickej tvorivosti.
Mažoretky Kontess,
za významný prínos v oblasti tanečnej a pohybovej výchovy a kultúry detí
a mládeže, ako aj za úspešnú reprezentáciu mesta Šaľa.
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Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický v rámci svojich kompetencií
rozhodol,
aby aj v roku 2015 bola udelená
Cena primátora mesta Šaľa
Ocenené osobnosti:
RSDr. Ľubor Gáll,
za dlhoročnú činnosť a významný prínos pri rozvoji sociálnych služieb v meste
Šaľa.
PaedDr. Michal Vrbovský, in memoriam
*27.6.1947 + 10.12.2014
za dlhoročnú výchovno-pedagogickú činnosť, ktorú vykonával ako učiteľ,
riaditeľ školy, školský inšpektor, metodik, vedúci spoločného školského úradu
okresu Šaľa až do svojej smrti, ako aj za významný prínos pri rozvoji
a modernizácii školstva v našom meste a okresoch Galanta a Šaľa.
Mená všetkých ocenených osobností boli počas slávnosti zapísané do
Pamätnej knihy mesta Šaľa
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Deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo
15. decembra 2015
Zasadnutie zastupiteľtva otvoril a viedol primátor mesta, ktorý po
schválení programu v rámci interpelácií poslancov na otázku týkajúcu sa
termínu kolaudácie Domova dôchodcov odpovedal uvedením termínu
16. decembra 2015 a súčasne informoval, že na základe výsledkov výberového
konania bola od 1. 12. 2015 do funkcie riaditeľky Domova dôchodcov v Šali,
Nešporova ul. ustanovená
Ing. Janka Hušvétyová,
odobrníčka v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
Prvá úloha – pripraviť zariadenie na reálnu prevádzku k 12. 2. 2016.
V ďalšej časti rokovania mestské zastupiteľstvo:
1. prerokovalo a schválilo návrh na odkúpenie 150 nájomných bytov, ktoré
budú postavené na Kráľovskej ulici v Šali. Byty budú v troch bytových
domoch. Plán výstavby bytových domov je stanovený na roky 2016-2018;
2. schválilo VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných
bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa;
3. prerokovalo návrh na schválenie podmienok a požiadaviek súvisiacich
s investičným zámerom mesta realizovať budúcu kúpu nájomných bytov,
ktoré budú postavené na Kráľovskej ulici.
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Stručne z Mesta
„Usilujem sa spájať ľudí ochotných
vykonať kus práce pre verejné dobro.“
(primátor Mesta Šaľa J. B.)
Prvé stretnutie, ktoré primátor v roku 2015 na Mestskom úrade v Šali
zorganizoval, bolo stretnutie so starostami obcí okresu Šaľa, zástupcami
bezpečnostných orgánov a predsedom Okresného úradu v Šali.
Na stretnutí sa besedovalo o:
 vzájomnej spolupráci pri riešení problémov mesta a pridružených
obcí;
 bezpečnosti občanov, problémoch s drogovou závislosťou mládeže,
ochrane životného prostredia, čistoty, ochrane zvierat;
 probléme s tranzitnou dopravou a obchvatom mesta, parkovaním;
 investičných plánoch a.s. Duslo Šaľa, zamestnanosti, bytovej výstavbe
a nových pracovných príležitostiach;
Športovo-oddychový areál – vízia zóny od zimného štadióna po
hádzanársku halu vrátane priestoru bývalého kúpaliska, obnova kolkárne
a rekonštrukcia športovej haly.
Podľa slov primátora (marec 2015) sa vizualizovanie, čo všetko v zóne
môže zostať, čo sa odstráni a čo nové by sa mohlo vybudovať pripravuje
a k tomu sa prispôsobí hľadanie finančných prostriedkov.
Podpora projektov odporúčaných občanmi. Mestské zastupiteľstvo
vyčlenilo v roku 2015 v rozpočte mesta 5000,- € na projekty, ktoré vyberú
priamo občania mesta do 1. apríla 2015. Názov zdrojov
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je participatívny rozpočet, ktorý je začlenený do programu Prostredie pre život.
Myšlienka je finančne podporená predsedom vlády SR Róbertom Ficom
a príspevkom a.s. Duslo Šaľa.
Obnova mosta a obchvat mesta Šaľa boli témy aprílových rokovaní
v Bratislave a v Šali medzi gen. riaditeľom SSC Ing. Romanom Žemberom
a primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým.
Súčasné závažné problémy súviasiace s dopravou sa budú riešiť postupne
v nasledovných krokoch:
 most cez Váh – chodníky, zábradlie a zvodidlá, dilatácia;
 cesta a kruhový objazd pred OD-TESCO;
 obchvat mesta Šaľa – dokumentácia pre stavebné povolenie je
pripravená, ale začiatku obstarávania dodávateľa bráni skutočnosť, že
obchvat má byť financovaný zo zdrojov EÚ a to si vyžaduje ďalšie štúdie,
čo odsúva termín začiatku stavby do budúcich rokov;
Návšteva primátora mesta vo výrobných spoločnostiach Shin Heung
Precision Slovakia, s.r.o. (SHC) a Euro-Dabo, s.r.o.
sa uskutočnila začiatkom júna a bola zameraná na:
 overenie aktuálneho stavu prác pri dokončovaní chodníka pre
pracovníkov spoločností a možnostiach spolupráce pri výstavbe
cyklokomunikácie Šaľa-Duslo;
 oboznámenie sa so situáciou v spoločnostiach, ako aj plánmi do
budúcnosti a možnosti spolupráce s inými podnikateľmi.
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Separácia odpadu a čierne skládky – bola hlavnou témou z viacerých tém,
o ktorých v júni 2015 rokovali v Šali členovia Združenia miest a obcí GalantskoŠalianskeho regiónu, primátori miest a starostovia obcí, spolu s predstaviteľmi
štátnych inštitúcií. Zhodli sa na súčinnosti pri dodržiavaní zákonov, VZN
a opatrení v prerokovaných oblastiach.
Revitalizácia nábrežia Váhu a lesopark – porozumenie pre realizáciu tejto
myšlienky prejavil primátor mesta a začiatkom júna 2015 prijal na mestskom
úrade zástupcov Urbariátu Šaľa, OZ Renovacio a INGROUP, s.r.o., aby podpísali
Memorandum o spolupráci, v ktorom sa zaviazali spolupracovať pri realizácii
projektu zameraného na skvalitnenie prostredia v priestore lesoparku pri rieke
Váh, pre obyvateľov a návštevníkov mesta vytvoriť rekreačné zázemie.
Stretnutie s podnikateľmi mesta. Mesto Šaľa po šiestich rokoch
2. decembra 2015 obnovilo stretnutia predstaviteľov mesta s podnikateľmi
pôsobiacimi na území mesta.
Primátor sa verejne poďakoval podnikateľom za:
 podporu života v meste, bez ktorej by sa šalianske a večianske
slávnosti neuskutočnili;
 investície do opráv a údržby detských ihrísk;
 nezištnú pomoc pri organizovaní táborov pre deti z Ukrajiny, ako
aj stretnutí so zástupcami družobných miest.
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Organizácia sociálnej starostlivosti v Šali
Posledným dňom roka 2015 šalianska OSS zavŕšila štvrťstoročie svojej
existencie. Za mimoriadne náročnú, zložitú, vyčerpávajúcu a obetavú prácu,
ktorú vykonáva viac ako 10 členný kolektív zamestnancov v organizácii, ktorý sa
stará aj o ľudí, ktorým osud nie je veľmi naklonený, vám všetkým patrí patričné
uznanie a poďakovanie.
RIADITEĽ OSS
EKONÓMKA
SOC. PRACOVNÍČKA
SOC. PRACOVNÍČKA
PERSONALISTKA
VNÚT. PREVÁDZKA

DR. ĽUBOR GÁLL
MÁRIA KURZ
MGR. VLASTA VARGOVÁ
MGR. ANDREA KOVÁČOVÁ
OĽGA SÝKOROVÁ
BOŽENA VARGOVÁ

STREDISKO

KLIENTOV

DENNÉ CENTRUM 1
2
3
DC. ZDRAV. POSTIH.
DETSKÉ JASLE
COS*
DOS*
DSS*
JEDÁLEŇ DSS
JEDÁLEŇ ZPS
NOCĽAHÁREŇ
OPAT. SLUŽBA
ÚTULOK
ZAR. PRE SENIOROV

130
102
72
92
12
14
35
8
121
98
15
60
9
20
788

*COS – CENTRUM OPATROV. SLUŽBY
DOS – DOMOV OS, DSS – DOM SOC. STAROSTLIVOSTI
MAJETOK OSS K 31. 12. 2015
DRUH
DHM* - BUDOVA
AUTO
MAT. ZÁSOBA
CENINY
SPOLU
*DHM – DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
FINANCOVANIE
DOTÁCIE – MESTO
ŠTÁT
VÝNOSY
OSS 2015
VÝNOSY
NÁKLADY
HOSPOD. VÝSLEDOK

NÁKLADY
EUR
KLIENT/ROK
176
108
49
72
5697
1962
1106
9076
615
979
1441
2227
7502

HODNOTA
142 906,93
17 286,00
2 242,35
1 839,00
164 274,28
513 430,00
83 920,00
14 832,00
1 473,00
906 280,09
891 396,70
14 883,39
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Mestská polícia Šaľa
Mestská polícia v meste Šaľa bola zriadená Metským zastupiteľstvom
v Šali ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku,
ochrane životného prostredia v meste a plní úlohy vyplývajúce z VZN mesta,
uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE ČINNOSTI MsP V ŠALI - 2015
MESIAC
PRIESTUPKY
POKUTY
SUMA – EUR
JANUÁR
344
66
687
FEBRUÁR
386
127
1 424
MAREC
302
180
1 340
APRÍL
350
102
1 130
MÁJ
292
47
597
JÚN
306
31
392
JÚL
420
60
680
AUGUST
421
46
501
SEPTEMBER
464
122
1 467
OKTÓBER
392
107
1 172
NOVEMBER
345
62
675
DECEMBER
289
53
593
SPOLU
4311
954
10 658
Prednášky v školách
 Úlohy a činnosť polície
 Bezpečnosť na cestách
 Šikanovanie
 Závislosti
 Výcvik psov
Projekty
 Správaj sa normálne
 MsP očami detí – výtvarná sútaž
 Drogy a drogová závislosť
 Ukážka techniky
Rôzne: sv. omša na sv. Michala za policajtov, beseda, ukážka techniky.
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Obyvateľstvo
POČET OBYVATEĽOV MESTA ŠAĽA K 31. 12. 2014
NARODENÍ

22 863

PREHĽAD O OBYVATEĽSTVE MESTA ŠAĽA ZA ROK 2015
PRISŤAHOVANÍ SPOLU ÚMRTIE
ODSŤAHOVANÍ
SPOLU

213
283
496
204
576
POČET OBYVATEĽOV MESTA ŠAĽA K 31. 12. 2015

780

ROZDIEL

-284
22 579

POČET OBYVATEĽOV PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ K 31. 12. 2015
VEK
ŽENY
MUŽI
SPOLU
00-01
180
220
400
02-05
405
432
837
06-14
839
850
1 689
15-17
295
289
584
18-24
888
952
1 840
25-29
753
904
1 657
30-39
1 835
1 916
3 751
40-49
1 933
1 854
3 787
50-59
1 772
1 599
3 371
60-64
836
703
1 539
NAD 65
1 862
1 262
3 124
SPOLU
11 598
10 981
22 579
Počet obyvateľov v mestských častiach:
Šaľa 15 238
Veča 7 243

Hetmén
Kilič

61
37

Prvé šalianske dieťa v roku 2015 sa narodilo v galantskej nemocnici
1. januára 2015. Šťastní rodičia, ktorých synček mal pri narodení 55cm a 4 150g,
dali meno Maximilián.
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Počasie 2015
Ročný prehľad o počasí je spracovaný podľa denných údajov SHMÚ
Bratislava, dennej tlače, internetu a vlastných pozorovaní:
POČASIE V ROKU 2015
MESIAC
I.
II. III. IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
XI. XII. øROK
TEPLOTA 2,1 2,1 5,6 8,4 13,4 21,0 26,6 23,4 14,7 14,2 8,0 6,2 12,14
°C
ZRÁŽKY mm
ÚDAJ SHMÚ
510
Január začínal mínusovými teplotami -1°C až -3°C. 3.1. snežilo (2cm), teplota od
6. do 10. 1. sa pohybovala od +3°C do +11°C. V II. dekáde a v závere mesiaca
teplota kolísala od 0°C do 5°C.
Február bol teplý, sprevádzaný hmlami, vetrom a slabým snežením.
Marec v I. a III. dekáde bol teplý s vysokou oblačnosťou. V II. dekáde bolo
polooblačno, počas slnečných dní boli teploty do 12°C.
Apríl prichádzal s daždivým počasím s dennými teplotami v I. dekáde od 5°C do
10°C, v II. dekáde od 15°C do 22°C, v III. dekáde do 23°C. Nočné teploty kolísali
od 5°C do 10°C. 28.4. Vďaka Bohu aj pršalo.
Máj bol od prvých dní horúci, 5.-6. 5. bolo počas dňa 25°C-30°C. Mierne
ochladenie nastalo počas daždivej noci z 21. na 22. mája.
Jún bol v úvode teplý až horúci, cez deň 30°C-33°C, pretrvávalo sucho. V závere
mesiaca sa ochladilo.
Júl začínal slnečnými a horúcimi dňami 32°C-37°C (7. 7.). Po daždivej noci 8. 7. sa
príjemne ochladilo a 15. 7. sa horúce dni a sucho vrátili.
August mal 21 tropických dní 30°C-37°C (noc 22°C). Leto 2015 bolo podľa SHMÚ
najhorúcejšie v histórii merania teloty na Slovensku.
September priniesol zmeny v počasí – oblaky, vietor, ochladenie, v závere
preniesol do októbrových dní babie leto, ktoré pretrvávalo až do prvých
novembrových dní (2. 11.). Následne sa ochladilo a zahmlilo.
December mal prevažne hmlisté, pochmúrne, zamračené, sychravé počasie, ale
ani Mikuláš nepriniesol sneh ani mráz. Teplota cez deň, celý mesiac +3°C až +5°C
až na Silvestra v noci sa ochladilo na -6°C.
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Medzinárodná družobná spolupráca mesta Šaľa
Medzinárodný lyžiarsky tábor krajín V-4 sa usporiadal v dňoch 15.-21.
februára 2015 v Malej Lučivnej. V tábore sa stretlo 120 detí z družobných miest
Šaľa, Telč-ČR, Konskie-Poľsko a Orosláň-Maďarsko. Deti v tábore navštívili
primátori družobných miest, ktorí podpísali Zmluvu o spolupráci na rok 2015.
Projekt spolupráce je pokračovaním tradície založenej mestom Šaľa
v roku 2004 zameraný na spoznávanie kultúry partnerov, vysielanie umelcov,
súborov, športovcov do partnerskýchmiest.
Zmluvu a projekty podpísali za mestá:
Šaľa:
Jozef Belický, primátor mesta
Telč:
Roman Fabeš, starosta mesta
Konskie:
Krzysztof Obrataňski, primátor mesta
Orosláň:
Zoltán Lazók, primátor mesta
Novú dohodu s ukrajinským partnerom o priateľstve, spolupráci
a partnerstve miest Šaľa-SR a Mohyliv-Podilskij-Ukrajina podpísali primátori
Jozef Belický a Peter Brovko v Šali 16. januára 2015 počas návštevy delegácie
a účasti na reprezentačnom plese. Podpismi, ktoré potvrdili počas Šalianskych
slávností 26. a 27.6.2015, sa po rokoch obnovila široká, rôznorodá spolupráca
miest. Prvou akciou bolo organizovanie letného tábora na lodenici v Šali, Šaľa
pomáha deťom, v ktorom trávili letné, augustové dni deti, ktorých rodičia boli
zapojení do vojnového konfliktu.
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25 detí vo veku 4-16 rokov a šesť dospelých sprievodcov sa stravovalo
v šalianskych reštauráciách, prezreli si mesto, archeologické múzeum v CVČ,
Dom ľudového bývania, Gáleriu Focesa, plavili sa po Váhu, navštívili Bratislavuhrad, Viedeň a rôzne iné miesta. Deti odchádzali domov plné energie a krásnych
zážitkov.
Vďaku všetkým, ktorí sa o deti starali, vyslovili predstavitelia
ukrajinského družobného mesta slovami: „Naše deti dostali od vás veľa radosti
a pozitív. Zachovali ste sa k nim ako k vlastným. Nech vám Boh dá všetkým veľa
zdravia a šťastia na dlhé roky.“
Návštevy u našich partnerov
Folklór v máji bolo podujatie organizované s družobným mestom Telč
a uskutočnilo sa v máji 2015. Mesto Šaľa reprezentovala folklórna skupina
Močenčanka, prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová a vedúci MsKS Šaľa František
Botka.
Orosláňsky duchovný deň – 21. ročník pozdravila 15. 8. šalianska
delegácia vedená prednostkou mestského úradu. Delegácia, v ktorej boli aj
členovia Denného centra seniorov v Šali, položila k pamätnej tabuli Slovákov
vence.
Dni Konskie v Poľsku, bola 21.-23. 8.2015 osláviť šalianska delegácia,
ktorú viedol primátor mesta Jozef Belický. V delegácii bol spevácky súbor
Denného centra v Šali a dvaja mladí speváci.
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Večianske slávnosti a hodová slávnosť 2015
Už tradične sa tieto dve slávnosti spájajú a koná sa veľká oslava na
pamiatku sv. Jána Nepomuckého, ktorému je zasvätený historický kostol vo
večianskom cintoríne a následne verejné kultúrno-spoločenské aktivity v réžii
OZ Večania. Na Pribinovom námestí pred Domom kultúry, kde nechýbali stánky
ponúkajúce občerstvenie, suveníry, darčeky i hry, nechýbal ani bohatý kultúrny
program v podaní domácich a hosťujúcich súborov.
Šalianske slávnosti XIV. Šaliansky jarmok tradičných remesiel 2015
V posledný júnový víkend 26. a 27. 6.2015 sa Námestie Svätej Trojice
a pešia zóna zaplnili stánkami a výrobkami domácich a cezpoľných
remeselníckych majstrov, majstrov kuchárov, cukrárov a iného umenia, ktorých
zručnosť si návštevníci mohli pozrieť priamo v ich stánkoch.
Pre návštevníkov pripravilo mesto a MsKS Šaľa bohatý kultúrny program
na námestí a večer na amfiteátri.



Slávnosť a jarmok otvoril v dobovom oblečení, spolu so zástupcami
družobných miest, primátor mesta Jozef Belický;
V bohatom kultúrnom programe vystúpili tanečné a spevácke súbory
z miestnych škôl a družobných miest, TK Jumping, kapely a speváci Peter
Šrámek, Ľubo Virág a amfiteáter zaplnil koncertom Adam Ďurica.
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Občianske združenia (OZ)
Cieľom nultého ročníka podujatia s názvom
„zOZnámmeSA“
bolo priblížiť prácu a aktivity občianskych združení, ktoré pracujú v rámci
mesta Šaľa.
Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo na šalianskom sídlisku, na ulici
Ladislava Novomeského pod záštitou primátora mesta Jozefa Belického,
prezentovali svoju činnosť viaceré združenia:
 leteckí modelári – výstava leteckých modelov;
 skupina milovníkov mačiek - OZ Mačací Anjeli;
 hosťujúce združenie Novomeského – výstava fotografií a leták
o budovaní detského ihriska;
 OZ Šaľa – Tvoje mesto – logistika;
 OZ Petra Bošňáka – životné prostredie.
Nechýbala ukážka techniky polície a záchranných zložiek.
Bližšie z činnosti OZ:
OZ Mini Bodka – pod vedením Milana Daniela sa zameriava na zanedbané
a opustené deti, usiluje sa vytvárať pre nich priaznivé životné podmienky,
podmienky na vzdelávanie a vstup do reálneho života.
OZ Petra Bošňáka a OZ Tvoje mesto - už dlhší čas sa starajú
o zveľaďovanie nemocničného parku, ktorý je majetkom Nitrianskeho
samosprávneho kraja Nitra. OZ spolu s mestom Šaľa bojovali s NSK o majetkové
vysporiadanie vlastníctva parku. Až v tomto roku (2015) poslanci odsúhlasili
jeho dlhodobý prenájom mestu Šaľa. OZ sa v zápätí podarilo od NSK získať
investície, vďaka ktorým sa podarilo osadiť 15 lavičiek a 10 smetných košov. Vo
zveľaďovaní parku budú OZ spolu s mestom a občanmi pokračovať.
OZ Fantázia - vydalo v novembri 2015 knižnú novinku vo vydavateľstve
Fantázia media, ktorá obsahuje poviedky z 13. ročníka Martinus-Ceny Fantázie,
ktorú vyhlasuje OZ Fantázia Šaľa. Je potešujúca rastúca zapojenosť mladých do
vyhlasovanej súťaže.
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OZ Večania – patrí medzi aktívne združenia so zameraním na:
 tvorbu a ochranu životného prostredia;
 kultúrno-spoločenskú činnosť – obnovenie spoločenských posedení,
zábav, koncertov, besied a výstav o večianskej histórii, živote
a osudoch obyvateľov tohto územia;
 turistiku, cestovanie – poznávanie prírodných krás, historických
pamiatok na Slovensku, v Česku a ďalších krajinách;
 ozdobou združenia je Spevácky zbor, ktorý sa prezentuje pri
bohoslužbách a kultúrnych podujatiach.
OZ Láska v nás – privítalo 10. júla 2015 v kostole sv. Margity Antiochijskej
v Šali členov OZ Život ako dar v rámci akcie Na bicykli za život, ktorí organizovali
v mestách pochod za život k nemocniciam, kde sa modlia za počaté deti. Ochrana
ľudského života sa týka všetkých nás. Deti sú našou budúcnosťou. OZ súčasne
pozvalo občanov na Národný pochod do Bratislavy, ktorý sa uskutočnil
20. septembra 2015 na Námestí SNP.
OZ ADOS DOMA je nové OZ – Združenie priateľov ADOS, ktorého cieľom
je:





skvalitňovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientov
v domácnosti;
rozširovať služby v okresoch Šaľa a Galanta;
spolupracovať s jednotlivcami a organizáciami, ktoré chcú a majú
možnosť pomáhať, a to príspevkami, spotrebným materiálom
a zdravotníckym materiálom a pomôckami.

Zbierka ošatenia pre utečencov sa uskutočnila v Šali v novembri 2015
v šalianskom Coworkingu. Obyvatelia mesta počas dvoch dní priniesli približne
550 kg šatstva, množstvo potravín, hračiek, hygienických potrieb. Viac ako 500
kg šatstva darovalo OZ Mini Bodka. Dar presunuli do skladu v Bratislave
a následne do Rakúska a Slovinska katolíckej charite a Spolku samaritánov.

1519

Družstvo a podnikateľské spoločnosti
Roľnícke družstvo v Šali uskutočnilo v roku 2015 už v poradí 42. žatvu,
ktorá v porovnaní s rokom 2014 priniesla o 5% nižšiu úrodu u obilnín a o 20%
u repky olejnatej, čo bol dôsledok nedostatku zrážok a tým aj veľkého sucha.
VÝNOSY V ROKU 2015 V TONÁCH
repka olejnatá
2,7 t/ha
ozimný jačmeň
5,6 t/ha
jarný jačmeň
5,0 t/ha
pšenica
6,2 t/ha

OBSIATA PLOCHA V HEKTÁROCH
140 ha
300 ha
700 ha

Kvalita sladovníckeho jačmeňa a poľnohospodárskej pšenice bola dobrá.
Vysoké letné a jesenné teploty ovplyvnili výnosy repy, kukurice a všetkých
jesenných plodín.
Duslo, a.s. Šaľa, si v roku 2015 pripomenulo 57. výročie od položenia
základného kameňa, 8. 9. 1958 šalianskeho chemického závodu. A práve v tomto
roku predkladá jedinečný investičný program na výstavbu novej výrobne čpavku
- Čpavok 4, ktorá nahradí výrobňu Čpavok 3, ktorá je po 40. rokoch prevádzky
zastaralá a nevyhovujúca.
Nová unikátna výrobňa:
 zvýši kapacitu výroby, zníži emisie, spotrebu energie a znečisťovanie
vôd;
 vyžaduje generačnú obmenu zamestnancov a prípravu nových
inžinierskych i stredoškolských kádrov.

1520

Školstvo
Výchovno-vzdelávacia činnosť škôl a školských zariadení v zriadovateľskej
pôsobnosti
Mesta Šaľa v školskom roku
2014/2015
Mesto malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:
 6 základných škôl (ZŠ) – 4 samostatné a 2 s materskou školou,
1 s vyučovacím jazykom maďarským;
 6 samostatných materských škôl (MŠ);
 1 základnú umeleckú školu (ZUŠ);
 1 centrum voľného času (CVČ).
Všetky základné školy okrem ZŠ na Bernolákovej ulici majú prepožičaný
čestný názov.
Tab. 1
1
2
3
4
5
6

ZÁKLADNÉ ŠKOLY ŠAĽA 2014-2015
ŠKOLA
ZAMERANIE
ZŠ BERNOLÁKOVA
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
ZŠ JÁNA HOLLÉHO
ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, CUDZIE JAZYKY
ZŠ s MŠ JOZEFA MURGAŠA
PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY
ZŠ JOZEFA C. HRONSKÉHO
CUDZIE JAZYKY, NADANÍ ŽIACI
ZŠ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
INFORMATIKA, JAZYKY
ZŠ s MŠ VJM
PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY,
PETRA PÁZMÁNYA
MATEMATIKA
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Výchovno-vzdelávacia činnosť základných škôl
Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňovali podľa výchovnovzdelávacích programov v zmysle školského zákona o výchove a vzdelávaní.
Všetky základné školy vyučovali podľa vzdelávacieho programu ISCED 1 na
1. stupni a ISCED 2 na 2. stupni s doplnkami programu k vlastnému zameraniu
školy.
Počet tried a žiakov v ZŠ
Tab.2
ŠKOLA
1
2
3
4
5
6

ZŠ BERNOLÁKOVA
ZŠ J. HOLLÉHO
ZŠ J. MURGAŠA
ZŠ J. C.
HRONSKÉHO
ZŠ Ľ. ŠTÚRA
ZŠ P. PÁZMÁNYA
SPOLU

POČET TRIED A ŽIAKOV K 30. 6. 2015
TRIED

ŽIAKOV

INTEGR.

NADANÍ

ŠKD-TR

ŽIACI-ŠKD

9
19
27

116
388
538

5
10
25

-

1
3
8

18
120
200

22

326

13

113

4

118

21
9
107

418
127
1913

3
6
62

113

5
2
23

144
44
644

V školskom roku 2014-2015:
 bol v Základnej škole s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22,
zriadený nultý ročník, ktorý navštevovalo 9 žiakov;
 navštevovalo ZŠ v meste Šaľa 385 žiakov z okolitých obcí okresu Šaľa,
najviac z Kráľovej nad Váhom (77), Diakoviec (68), Trnovca (62)
a z Dlhej nad Váhom (41).
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Školská dochádzka žiakov – školský rok 2014-2015
Tab. 3
ŠKOLA

ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA K 30. 6. 2015
OSPRAVEDLNENÉ
POČET
HODINY

ZŠ
BERNOLÁKOVA
2
ZŠ J. HOLLÉHO
3
ZŠ J. MURGAŠA
ZŠ J. C.
4
HRONSKÉHO
5
ZŠ Ľ. ŠTÚRA
6 ZŠ P. PÁZMÁNYA
SPOLU/PRIEMER
1

NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY

TR

ŽIAKOV

POČET

PRIEMER

POČET

PRIEMER

9

116

15 130

130,43

3 040

26,20

19
27

388
538

21 796
49 732

56,17
92,43

719
36

1,85
0,06

22

326

30 124

92,40

156

0,47

21
9
107

418
127
1 913

25 426
8 362
150 570

60,82
65,84
78,70

15
68
4 034

0,03
0,53
2,10

Tab. 4
DOCHÁDZAJÚCI ŽIACI ZO ZŠ A ICH ROZMIESTENIE NA SŠ
ODCHÁDZAJÚ
PRIJATÍ ŽIACI NA SŠ
ŠKOLA
Z 9.
INÉHO
SOŠ1
2
3
4
5
6

ZŠ
BERNOLÁKOVA
ZŠ J. HOLLÉHO
ZŠ J. MURGAŠA
ZŠ J. C.
HRONSKÉHO
ZŠ Ľ. ŠTÚRA
ZŠ P. PÁZMÁNYA
SPOLU

OGY

BGY

GYM

SOŠ

2

0

0

2

4

3

2

39
48

5
2

0
0

3
0

10
21

21
25

8
4

2
0

35

2

0

2

18

15

1

1

57
10
198

0
1
12

0
1
1

0
0
5

15
2
68

39
8
112

3
0
19

0
0
5

ROČ.

ROČ.

9

POZNÁMKA:
OGY – OSEMROČNÉ GYMNÁZIUM
BGY – BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
GYM – GYMNÁZIUM
SOŠ – STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZŠ – ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SŠ – STREDNÁ ŠKOLA

3.R.

INÉ
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Tab. 5
ŠKOLA
1
2
3
4
5
6

ZŠ
BERNOLÁKOVA
ZŠ J. HOLLÉHO
ZŠ J. MURGAŠA
ZŠ J. C.
HRONSKÉHO
ZŠ Ľ. ŠTÚRA
ZŠ P.
PÁZMÁNYA
SPOLU
PERCENTO

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA
POČET A PROSPECH ŽIAKOV K 30. 6. 2015
TRIED

ŽIAKOV

PROSPELI

NEPROSP.

NEKLASIF.

SLOV.
HOD.

9

116

105

9

2

0

19
27

388
538

382
531

6
1

0
6

0
69*

22

326

320

6

0

73**

21

418

417

1

0

49*

9

127

125

0

2

0

107

1 913

1 880
98,27

23
1,20

10
0,53

191
9,98

POZNÁMKA:
* ŽIACI PRVÉHO ROČNÍKA
** ŽIACI INTELEKTOVO NADANÍ
ZNÍŽENÝ SUPEŇ ZO SPRÁVANIA BOL UDELENÝ
Z TOHO NA I. STUPNI

44 ŽIAKOM
13 ŽIAKOM

Tab. 6
TESTOVANIE VEDOMOSTÍ ŽIAKOV 9. ROČ. ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 15. 4. 2015
MATEMATIKA
SLOV. JAZYK
MAĎ. JAZYK
ŠKOLA
ÚSPEŠNOSŤ
ÚSPEŠNOSŤ
ÚSPEŠNOSŤ
V ZŠ
SR
V ZŠ
SR
V ZŠ
SR
ZŠ
1
66,25
66,67
BERNOLÁKOVA
2
ZŠ J. HOLLÉHO
56,15
67,84
3
ZŠ J. MURGAŠA
67,28
70,29
62,60
52,70
ZŠ J. C.
4
66,76
69,85
HRONSKÉHO
5
ZŠ Ľ. ŠTÚRA
57,37
61,70
6
ZŠ P. PÁZMÁNYA
55,50
90,50
68,00
67,20
63,80
%
%
%
%
%
%
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Tab. 7
ŠKOLA

MATERSKÉ ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
POČET

MŠ
BUDOVATEĽSKÁ
MŠ
2
DRUŽSTEVNÁ
3 MŠ HOLLÉHO
4 MŠ J. MURGAŠA
5 MŠ OKRUŽNÁ
6 MŠ 8. MÁJA
MŠ P. J.
7
ŠAFÁRIKA
8 MŠ PRI ZŠ VJM
SPOLU
1

POČET
PED.
PREDŠK. INTEG. OPŠD
ZAM.

TRIED

DETÍ

DO 3.
ROKU

3

76

1

33

0

2

7

6

147

5

45

1

3

15

8
2
4
4

201
46
96
92

12
3
2
7

54
11
34
25

0
0
0
0

3
0
1
0

19
5
10
10

4

99

5

19

0

0

9

1
32

22
779

2
37

6
227

1
2

1
10

2
77

Všetky materské školy majú právnu subjektivitu.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách sa uskutočňuje
podľa vzdelávacieho programu ISCED-0-predprimárne vzdelávanie a školského
vzdelávacieho programu s vlastným zámerom obohateným o prierezové témy –
enviromentálna a dopravná výchova, ochrana človeka a zdravia, výchova
k slušnosti, tvorivosti, rozvíjaniu duševnej a telesnej zdatnosti.
Vo všetkých MŠ bola rozvinutá bohatá krúžková činnosť so zameraním na
cudzie jazyky, tance, šport, výtvarníctvo.
Realizácia programov:
 Mliečny program;
 Ovocie a zelenina do škôl;
 Prevencia obezity.
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Základná umelecká škola (ZUŠ)
Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie a
nadštandardné vzdelávanie mladej populácie v štyroch odboroch
1. výtvarný odbor
2. hudobný odbor
3. tanečný odbor
4. literárno-dramatický odbor
Počet zapísaných žiakov k 15. 9. 2014

746

Školský rok 2014/2015 ukončilo
z toho: prospelo s vyznamenaním
prospelo
neprospel
neklasifikovaných

687 žiakov
571 žiakov
36 žiakov
1 žiak
79 žiakov

zabezpečuje

Žiaci školy pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach
a koncertoch, zapájajú sa do umeleckých súťaží.
ZUŠ úspešne pripravuje žiakov na stredné a vysoké školy, kde sa vyžaduje
talentová skúška.
Výchovno-vzdelávací proces sa v uplynulom školskom roku realizoval
v škole formou individuálneho i skupinového vyučovania pod vedením
29 pedagógov.
Z celkového počtu pedágogov je:
26 kmeňových a 3 pedágogovia na dohodu.
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Centrum voľného času (CVČ)
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež zo
základných a stredných škôl, pre ich rodičov a iné osoby do 30 rokov.
V školskom roku 2014/2015:
bolo založených
53 záujmových útvarov
bolo zapísaných
936 členov - záujemcov
bolo zamestnaných 6 pedagógov a 5 iných zamestnancov
Podujatia a aktivity CVČ:
 Expozícia archeologického múzea
 Noc múzeí a galérií 16.-17. 5. 2015
 Víkendové podujatia – 38
 Letné aktivity – 8 týždňov
 Posilovňa – leto

1 115 návštevníkov
197 návštevníkov
7 224 účastníkov
434 účastníkov
517 návštevníkov

Pre zabezpečenie rôznorodej bohatej činnosti CVČ spolupracuje
so základnými školami, gymnáziom, strednou školou – ihriská, telocvične;
s Mestským kultúrnym strediskom v Šali – divadelné sály; s mestským úradom,
spoločným školským úradom i so všetkými inštitúciami v meste, ktoré
organizujú záujmovú činnosť detí a mládeže na báze dobrovoľnosti.
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Stredné školy v zriadovateľskej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho kraja
školský rok 2014/2015
Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa, Školská 3, Šaľa
Riaditeľ: PaedDr. Vladimír Takáč
Počet zamestnancov:
pedagogických: 26; nepedagogických: 10; ŠJ: 4.
Počet tried a žiakov k 31. 8. 2015:
 štvorročné gymnázium: tried: 8;
žiakov 206;
 osemročné gymnázium: tried 5;
žiakov 101;
V dôsledku zmien ustanovení o prijímaní žiakov základných škôl do
1. ročníka 8-ročného gymnázia (posun zo 4. do 5. ročníka ZŠ) nebol v aktuálnom
školskom roku zriadený 1., 2. a 6. ročník.
Hospodárenie – rok 2015
 mzdy a odvody
 tovary a služby

470 388,- €
75 702,- €

Prvá frankofónna knižnica na Slovensku
Dňa 26. mája 2015 bola v priestoroch Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali,
ako prvá na Slovensku, slávnostne otvorená Frankofónna knižnica a mediotéka
nesúca meno významného dramaturga, výtvarníka, prekladateľa, frankofila
Alberta Marenčina, ktorý bol na otváracom akte prítomný.
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Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
Riaditeľka: do 9. 9. 2014 PeadDr. Alžbeta Botorčeová
od 10. 9. 2014 Ing. Anna Keseliová
Počet zamestnancov:
pedagogických: 43; nepedagogických: 9; ŠJ: 4
Počet tried a žiakov k 31. 8. 2015 podľa organizačných zložiek (OZ)
OZ ŠKOLY
Stredná
priemyselná škola
Obchodná
akadémia
Stredná odborná
škola
SPOLU OZ ŠKOLY
Učebné odbory
Nadstavbové
odbory
Spojená škola
spolu

TRIED

ŽIAKOV

INTEGROVANÝCH

8

157

10

5

109

2

2

42

4

15
1

308
18

16
4

2

30

0

18

356

20

Nový školský rok 2015/2016 sa stal pre Spojenú školu v Šali-Veči
mimoriadne výzmnamný tým, že sa opäť otváral študijný odbor chemikoperátor, čím sa obnovila spolupráca školy a akciovej spoločnosti Duslo Šaľa
a tým aj riešenie nedostatku odborníkov na trhu práce.
Na základe náboru na základných školách prejavilo záujem o štúdium
odborov:
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chemik-chemička
strojný mechanik, elektromechanik

16 žiakov
70 žiakov

Duslo, a.s. vybudovalo v škole chemické laboratórium, žiakom poskytlo
ochranné oblečenie a iné prostriedky.
Finančné zabezpečenie školy:
 prenesené kompetencie
 originálne kompetencie

956 924,- €
38 373,70,- €

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa
Riaditeľka: Ing. Magdaléna Birnšteinová
Počet zamestnancov: 43
pedagogických: 23; nepedagogických: 20 (v tom 2 ŠJ, 3 upratovačky)
Počet žiakov k 31. 8. 2015:
Študijné odbory:
98
z toho
Agropodnikanie
Poľnohospodártvo-nadstavba
Podnikanie-remeslo a služby

49
6
43

Učebné odbory:
113 z toho
Chovateľ koní, jazdectvo
Kuchár
Čašník a servírka
Kaderník

4
48
39
22

Ubytovaných žiakov v internáte školy:

39
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Spojená škola, Krátka 11, Šaľa
Zriadovateľ: Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Riaditeľka: Mgr. Magdaléna Bajlová
Počet zamestnancov:
pedagogických: 16; nepedagogických: 2 (hospodárka a školníčka)
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ŠKOLY K 31. 8. 2015
ŠPECIÁLNA ZŠ
PRAKTICKÁ ŠKOLA - PrŠ
TRIEDA

ROČNÍK

ŽIAKOV

TRIED ŠKD

ŽIAKOV
ŠKD

POSTIHST.

I.
II.

1. – 9.
1. – 10.
3. a 8.
1. a 9.
4. a 6.
1.
3.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
1. – 6.
2. – 8.
1.
2.
3.

5
5
2
2
2
1
5
2
3
7
3
4
7
6
6
2
3
2

0
1
0
0
0

0
4
0
0
0

1

1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

AUTIZMUS
VAR. C
A
B
C VJM
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
PRAKT.
ŠKOLA

1. – 10.

67

2

11

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
10

3
2
1
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Aktivity školy a žiakov – ocenenia:
 výtvarné súťaže: Zelený svet; Láska ako dar; MsP očami detí;
 spevácke súťaže: Spievaj si s nami – 2. miesto v reg. súťaži;
 prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl – diplom;
 zaplávaj najďalej – ďakovný list;
 čítanie nás baví – 2x2. miesto, 1x3. miesto;
 projekt Strom života – diplom.
Iné aktivity:
Týždeň zdravej výživy; Svetový deň vody; Svetový deň Zeme; Recyklohry; Deň
Biodiverzity; Vychádzky pri Váhu; Výlet – Štiavnické Bane; Škola podporujúca
zdravie.
Finančné zabezpečenie školy:
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Normatívne výdavky – mzdy, odvody
Rôzne iné výdavky

333 728,- €
266 085,- €
67 643,- €

Rainschool Šaľa
Súkromná jazyková škola v roku 2015 otvárala 17. ročník svojho
pôsobenia.
Projekty:
Angličtina pre deti do 16 rokov; Mládež 16-19 rokov
Angličtina pre dospelých od 19 rokov
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Materská škola, Bernolákova 1, Šaľa-Veča
začala písať svoju históriu oficiálnym otvorením školského roku
2015/2016
K tejto významnej udalosti viedla náročná cesta cez úsilie zachovať
objekty základnej školy s krásnym areálom aj do budúcna výlučne na vzdelávacie
účely.
Prvý dôležitý, ústretový krok urobilo mestské zastupiteľstvo, ktoré na
svojom zasadnutí v marci 2015 schválilo návrh na zaradenie do siete škôl
a školských zariadení novú materskú školu. Návrh zastupiteľstva 18. apríla 2015
potvrdilo svojim
Rozhodnutím Ministerstvo školstva SR.
Zriadili sa:

2 bežné triedy pre 40 detí
1 špeciálna trieda pre 6 detí s autizmom, čím sa materská
škola stala jedinečnou svojho druhu na Slovensku.
Následne, počas letných prázdnin, sa v priestoroch základnej školy,
v parku i na ihriskách vykonali úpravy a rekonštručné práce tak, aby po každej
stránke vyhovovali deťom predškolského veku a stupňa postihu.
Finančné náklady:
na rekonštrukciu priestorov
16 000,- €
na vybavenie tried, spálne, kúpeľne, jedálne, chodby 21 200,- €
na nákup hračiek, učebných pomôcok získalo mesto príspevok
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
15 000,- €
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Nová súkromná materská škola s jasľami
Vysnívaný Detský svet vznikol v novopostavenej budove na Feketeházyho
ulici v Šali. Zariadenie je určené pre deti vo veku od šesť mesiacov do šesť rokov
a postavili ho manželia Gyōngui a Artúr Bergendiovci.
Jasle otvorili 1. mája 2015 a materskú školu 1. septembra 2015.
Knižnica v materskej škole
Materská škola P. J. Šafárika v Šali otvorila 16. decembra 2015 vo svojich
priestoroch knižnicu pre deti a ich rodičov. Dotáciu na realizáciu projektu škola
získala od občianskeho združenia Spektrum Samsung Galanta vo výške 3000,- €.
V knižnici je 420 kníh. Ide o literatúru s rodinnou tematikou zameranou
na výchovu detí.
Ocenili šikovných prvákov
V obradnej sieni Mestského úradu v Šali sa vo februári 2015 uskutočnila
akcia, na ktorej boli ocenení najlepší žiaci 1.ročníka šalianskych základných škôl,
Najkrajšia žiacka knižka
Organizátorom akcie bol Spoločný školský úrad v Šali. Primátor mesta
Mgr. Jozef Belický za účasti rodičov a pedagógov ocenil 13 najlepších žiakov
a prvým trom základným školám odovzdal
Pochvalný list
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Prvá žiacka knižka pre prvákov
Aj v novom školskom roku 2015/2016, už tradične, prváci základných
škôl v našom meste dostali svoju prvú žiacku knižku, ktorú ilustroval šaliansky
umelec - ilustrátor Miroslav Regitko.
Viac ako 250 prvákom žiacku knižku spolu s pani učiteľkami odovzdala
vedúca Spoločenského školského úradu v Šali pani Ing. Erika Velazquezová
a primátor mesta Mgr. Jozef Belický. Žiacka knižka obsahuje aj venovanie
primátora a želanie úspešnej práce v škole.
Projekt Comenius
Projekt Comenius je partnerská spolupráca európskych krajín, do ktorého
sú zapojení aj šalianski žiaci zo ZŠ Ľudovíta Štúra. Partnerská škola sídli
v Turecku, v meste Ordo.
Názov projektu: Oko v tme a jazyk ticha
Najskôr sa na Slovensku zhromažďovali rozprávky, piesne, príbehy
i tradície, ktoré sa nahrali v anglickom jazyku pre zrakovo postihnuté deti
v Turecku i na Slovensku. Nasledovala návšteva v Turecku a poznávanie krajiny
a kultúry. Navštívili historické miesta v okolí a tiež továreň na výrobu čokolády.
Stretli sa aj s primátorom mesta. Turecké deti navštívili svojich priateľov na
Slovensku – v Šali v máji 2015.
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Výročia škôl
Prvá škôlka v Šali oslávila 50-ku
Materská škola na Budovateľskej ulici oslávila v júni 2015 50. výročie
svojho založenia.
Vyzdobený areál a priestory škôlky vítali pozvaných hostí, bývalých
pedagogických aj nepedagogických zamestancov a rodičov detí.
V úvode slávnostnej chvíle riaditeľka školy Eva Reháková privítala
všetkých prítomných, spomenula zakladateľku školy pani Máriu Félixovú a jej
pokračovateľku Oľgu Frombitášovú. Prítomným sa prihovorila prednostka MsÚ
v Šali Ing. Jana Nitrayová, poďakovala učiteľkám za každodennú obetavú prácu
s deťmi a zaželala im veľa ďalších úspechov. Vedúca Spoločného školského
úradu Šaľa Ing. Erika Velazquezová vyzdvihla spoločenské postavenie učiteliek
materských škôl a ich vynikajúce výsledky pri výchove detí. Záver patril deťom,
ktoré svojim vystúpením vzbudili úsmev, šťastie i slzy radosti.
Základná škola Jozefa Cígera Hronského – 30 ročná
Je krásny májový deň roka 2015. Priestory kongresovej sály MsÚ v Šali
zaplnili žiaci ZŠ J. C. Hronského, pedagógovia školy a hostia, aby spoločne oslávili
30. výročie založenia školy. Riaditeľka školy Mgr. Jarmila Husáriková, ktorá je vo
funkcii od roku 1990, v príhovore zhrnula tri desaťročia úspešnej existincie
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školy, zaspomínala na jej prvého riaditeľa, už zosnulého PaedDr. Jána Šipického a
ďalších bývalých učiteľov. Prínos školy vo svojom pozdravnom vystúpení ocenil
matičiar Dr. Svetozár Hikkel, zakladateľ celoslovenskej súťaže v prednese
slovenských povestí, založenej na počesť J. C. Hronského, nesúca meno Šaliansky
Maťko. Školu obdaroval pozornosťou v duchu spisovateľa Hronského.
Spoločný školský úrad Šaľa
Novomenovanou vedúcou úradu po zosnulom PaedDr. Michalovi
Vrbovskom (+10.12.2014) sa 1. 3. 2015 stala
Ing. Erika Velazquezová,
ktorá vyštudovala Vysokú školu strojnícku a textilnú v Liberci, následne
vyštudovala matematiku – učiteľský smer. Učiteľskému povolaniu sa venovala
18 rokov.
Jej cieľom je dohliadať na udržiavanie úrovne materských a základných
škôl v okrese Šaľa v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj na správne
hospodárenie a nakladanie s financiami, ich účelové využitie tak, ako boli
rozpočtované.
Do organizácie škôl sa výrazne nezasahovalo, ale úspešne sa vyriešil
krízový stav v ZŠ Bernolákova spojený s poklesom počtu žiakov a tým aj prísunu
finančných prostriedkov. Vstúpením do projektu PRINET - vzdelávanie žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia sa rozpočet školy zvýšil.
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Čo vieš o hviezdach
Dňa 23. marca 2015, niekoľko dní po zatmení Slnka, sa vo Večierke v Šali
uskutočnila vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorú už 25 rokov vyhlasuje
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťažili žiaci základných
a stredných škôl okresu Šaľa pod patronátom Krajského osvetového strediska
v Nitre. V okresnom kole súťažilo 22 chlapcov a 4 dievčatá – v troch kategóriách.
Najúspešnejší boli žiaci ZŠ Vlčany v I. a II. kategórii a žiaci Gymnázia Juraja
Fándlyho v Šali v III. kategórii.
Deň učiteľov
28. marec je spoločným sviatkom všetkých pedagogických zamestnancov
vyhlásený na počesť učiteľa národov Jána Amosa Komenského.
Mesto Šaľa v spolupráci s obcami okresu zorganizovali oslavy Dňa
učiteľov 27. marca 2015 v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali za
prítomnosti primátora mesta Mgr. Jozefa Belického, starostov obcí okresu,
poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských zariadení
a pozvaných hostí.
Za dosiahnutú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie,
bolo ocenených
27 pedagógov z mestských škôl a
24 pedagógov zo škôl v obciach
Ocenení si prevzali Ďakovný list a medailu
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Kultúrno-spoločenská činnosť
rok 2015
Úroveň, množstvo i zameranie kultúrno-spoločenských aktivít a akcií
v meste Šaľa je v popredí pozornosti, pod drobnohľadom predstaviteľov mesta,
mestských orgánov, komisie kultúry, mestského zastupiteľstva a širokej
verejnosti.
Od zamestnancov v oblasti kultúry sa právom vyžaduje vysoká
zodpovednosť za výber, prípravu a propagáciu akéhokoľvek kultúrneho žánru
s prihliadnutím na jeho umeleckú, výchovnú, zábavnú i vzdelávaciu stránku tak,
aby aj najnáročnejší divák cítil patričné uspokojenie.
Snahou mestskej kultúrnej inštitúcie bolo všetky predstavy napĺňať a tak
prispieť k spokojnosti tých, ktorí majú o kultúrny život v meste záujem.
Nový vedúci Mestského kultúrneho strediska v Šali
Vykonávaním funkcie vedúceho MsKS v Šali bol na základe výsledkov
výberového konania, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2015, výberovou komisiou
odporučený a následne poverený
Ing. František Botka,
predseda MO SMK a ZO CSEMADOK Šaľa. Bol členom komisie kultúry, poslancom
mestského zastupiteľstva a zástupcom dvoch primátorov.
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Funkciu vedúceho vykonával od 4. marca 2015 a vo svojom programe si
stanovil nasledovné ciele:
 zhodnotiť a uzavrieť uplynulé obdobie, pripraviť plán úloh na rok 2015;
 zabezpečiť finančné krytie činnosti;
 skvalitniť prácu v oblasti klutúry;
 podnietiť zamestancov k maximálnemu snaženiu, aby každé podujatie
bolo úspešné, aby návštevník odchádzal spokojný a pozitívne naladený;
 obnoviť tradíciu folklórnych súborov;
 založiť detský divadelný súbor;
 založiť mestský spevokol;
 spolupracovať s vedúcou spoločného školského úradu, riaditeľmi škôl,
CVČ, ZUŠ;
 zabezpečiť mesačne aspoň jedno divadelné predstavenie;
 zabezpečiť kultúrne programy pre všetky národnosti žijúce v meste.
Detské folklórne súbory – Projekt „Podpora folklóru“
V popredí úloh nového vedúceho MsKS v Šali je obnova tradície folklórnych
súborov a tak z jeho iniciatívy a úsilia vznikli súbory Šaľan a Šaľanček. Súbory už
v máji 2015 absolvovali 7 vystúpení a to bol štart do ďalšieho obdobia, ktorý
vrcholil v predvianočnom obodobí. Témou vystúpení boli slovenské zvyky
a obyčaje so snahou oživiť ľudovú kultúru z 19. storočia. Vedúcim súborov je
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šaliansky divadelník Roman Hatala.
Súbory majú podporu vo vedení mesta Šaľa, a to tak materiálnu aj
finančnú. Súbor naviac v rámci projektu Podpora folklóru získal v súťaži
„Zachovanie kultúrnych hodnôt“ 1000,- € od Raiffeisen bank, pob. Šaľa. Suma
bola použitá na obnovenie a zhotovenie krojov.
Plesová sezóna 2015
Plesovú sezónu 2015 otvoril 22. reprezentačný ples mesta Šaľa
16. januára 2015 v Dome kultúry v Šali. Ples otvoril primátor mesta Mgr. Jozef
Belický privítaním hostí z partnerských miest z Poľska, Maďarska a Ukrajiny,
privítal predchádzajúcich primátorov, primátora Galanty, starostov obcí okresu
Šaľa, podnikateľov a všetkých ostatných prítomných. Príjemnú atmosféru
vytvorili výborné hudobné skupiny a tanečná skupina.
Na plese sa uskutočnila dobrovoľná finančná zbierka na podporu Detskej
farmy Humanita v Kráľovej nad Váhom. Vyzbieranú sumu vo výške 663,- €
odovzdal primátor príležitostne majiteľovi farmy Bertramovi Betákovi, ktorý ju
prijal s vďakou i dojatím. Dar použije na opravu ciest a chodníkov.
Retro diskoples – 4. ročník sa uskutočnil v DK v Šali 14. februára 2015.
Dobrá plesová nálada sa niesla v znamení kultúrnych a spoločenských znakov
šesťdesiatych, osemdesiatych i tridsiatych rokov minulého storočia.
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Roztancovaná fašiangová Veča
Tradičnú fašiangovú zábavu Večania usporiadali v závere januára 2015
v Dome kultúry Šaľa-Veča. Na zábave, ktorú organizujú podľa starých zvykov, sa
generácie občanov stretávajú s poslancami mesta, primátorom a podnikateľmi.
O dobrú náladu a pohodu sa postarala obľúbená hudobná skupina, predtanečníci
a s bohatou ponukou občerstvenia reštaurácia Domino.
Následne Občianske združenie Večania usporiadalo 14. februára 2015
v Šali-Veči druhý ročník plesu OZ. Hostí v pekne vyzdobenej sále kultúrneho
strediska zabávala živá hudba a tanečný klub Jumping.
Jedným z ďalších pekných plesov v našom meste bol
Okresný poľovnícky ples,
ktorého 17. ročník sa uskutočnil 21. februára 2015 v Dome kultúry v Šali.
Prítomných okrem hudobných skupín zabávala tanečná skupina Jumping.
Výstavy
V galérii Focesa v Šali sa 27. februára 2015 uskutočnila vernisáž výstavy
pod názvom
Poetický stav slovom a obrazom.
Autor, Šaľan, Jozef Javurek predstavil svoju fotografickú a básnickú tvorbu a jeho
dcéra Ivana Matejková obrazy inšpirované krajinou a abstrakcie na plátne. Ivana
žije a tvorí
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na Malte.
Autorovu knižku básní uviedol do života primátor mesta Šaľa Jozef
Belický a poslanec Július Morávek za účasti pozvaných hostí a verejnosti.
V Spoločenskom dome v Šali-Veči sa 16. marca 2015 uskutočnila vernisáž
výstavy obrazov mladého výtvarníka, Šaľana, amatéra Patrika Koprivňanského,
ktorý pri zobrazovaní predovšetkým portrétov používa ceruzku, uhlík aj farby.
Domček ožíva,
bol názov výstavy fotografií a koláže o akciách, ktoré sa uskutočnili v Dome
ľudového bývania – bývalý Kunov dom v Šali. Oživenie kultúrnej pamiatky
pripravovali členovia Klubu fotografov Terra Wag Šaľa v spolupráci
s Ponitrianskym múzeom v Nitre. Výstava bola mimoriadne úspešná a domček
skutočne ožil do krásy a častejšie otváral návštevníkom svoju bránu a dvere.
Perokresby Františka Tótha
V priestoroch Mestského úradu v Šali vystavoval v máji 2015 umelec, člen
Klubu výtvarníkov Terra Wag, svoje výtvarné diela – perokresby, ktorými
vyjadruje svoj postoj ku kultúrnemu dedičstvu, keďže zaznamenáva
architektonické pamiatky svojho okolia. Svoje diela vystavoval na 70 výstavách,
z toho bolo 40 výstav samostatných.
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Umelec mal začiatkom októbra 2015, kedy sa v Trnave uskutočnila
konferencia k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra s názvom Odkaz
európskeho velikána pre dnešok, vystavenú ilustráciu Ticho pre Slovákov so
zaujímavým nápadom srdca Štúra, výchadzajúceho z neho a postupne sa
zväčšujúceho do celého pozadia obrazu.
Zároveň do konca októbra vystavoval svoje dielo v obchodnom centre
Centro Nitra. V sérii obrazov sú ilustrácie domov spätých so životom Štúra – jeho
rodný dom, dom rodiny Ostrolúckych, aj dom v Modre, kde skonal.
S láskou prístupné
Pod uvedeným názvom umelec, sochár Andrej Csillag otvoril a sprístupnil
20. júna 2015 v sochárskom ateliéri v Šali-Veči výstavu časti svojej bohatej
dvadsaťročnej tvorby. Veľa jeho diel sa nachádza v obciach a mestách na okolí
a v Šali.
Ilustrátor Miroslav Regitko na Bienále ilustrácií
Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave - Bibiana organizuje od
roku 1967 každý nepárny rok Bienále ilustrácií Bratislava. Na tejto, jednej
z najväčších súťažných výstav ilustrácií pre deti na svete, vystavoval aj náš
šaliansky umelec, ilustrátor Miroslav Regitko. Odborná porota ho vybrala
spomedzi 37 nominovaných umelcov Slovenska a tak sa jeho diela v tomto roku
zaradili medzi
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tisícky najkrajších ilustrácií z celého sveta.
Umelcove vystavované diela
 ilustrované knižky
Meduškine srdiečka od Eleny Čepčekovej
Básničkové pochúťky od Ondreja Nagaja
Stručne z tvorby jubilanta Miroslava Regitka, nar. 3. júna 1965:
 ilustrovanie kníh:
viac ako 70 kníh a školských učebníc;
 vydavateľstvo Perfekt:
časopis Fifík;
 časopisy, noviny:
reklamy, karikatúry, komiksy a iné;
 v súčasnosti:
ilustrácie diel spisovateľov detskej
tvorby;
Génius renesancie
Výstava Leonardo da Vinci – génius renesancie bola sprístupnená od 15.
do 28. júna 2015 v Centre voľného času v Šali.
V rámci výstavy replík sa „predstavil aj sám“ Leonardo da Vinci s dámami
zo svojich najznámejších obrazov Monou Lísou a Dámou s hranostajom.
Leonardo, v podaní šalianskeho divadelníka Romana Hatalu počas otvorenia
výstavy kreslil na požiadanie. Prítomní výtvarníci – umelci prispeli svojim
dielom priamo na podujatí namaľovaním repliky Leonardovho obrazu s jeho
podpisom.
Výstava háčkovania a keramiky
Členky klubu Terra Wag Šaľa oživili Dom ľudového bývania výstavou
svojich ručných prác. Na výstave bolo možné obdivovať háčkované tašky, dečky,
hračky, keramické misky, čajovú súpravu
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a ďalšie medailóniky vytvorené umom a šikovnými rukami. Svoje práce
vystavovali aj v Čajovni na konci vesmíru, kde v ľudovom duchu pripravili a
výstavu doplnili jesennými plodmi a dekoračnými tekvicami.
Kôrorezbár František Celenga
Amatérsky umelec, rezbár, člen Klubu Terra Wag, milovník a obdivovateľ
prírody sa venuje kôrorezbe. Svoje umelecké diela – sošky, reliéfy a prívesky
prezentuje na rôznych výstavách. Vo vstupnej hale Mestského úradu v Šali má
inštalovanú trvalú výstavu šesťdesiatich diel, ktoré môže obdivovať široká
verejnosť.
Objektív Františka Kollára
Výstava fotografií ôsmeho ročníka amatérskej fotografie Objektív
Františka Kollára bola v roku 2015 nainštalovaná v Galérii Focesa. Odborná
porota 10. júna 2015 vyhodnotila úroveň vystavovaných fotografií a autorov
najlepších fotografií navrhla na ocenenie, ktoré im bolo udelené v rámci
Šalianskych slávností 26. júna 2015. Víťazná fotografia vzišla z pomedzi 107
fotografií od 37 autorov.
1. miesto získala gymnazistka Ema Lišková za fotografiu
Len pre vyvolených
Snímok vznikol pred výkladom s kozmetickým tovarom v talianskych Benátkach.
2. miesto získal: Martin Dičér, fotografia „13,90 a nik“;
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3. miesto získal: František Celeng, fotografia „Prežije?“
Kategória Mesto Šaľa
1. miesto: Oskar Kánda, fotografia „Colour of...III.“
2. miesto: Štefan Rehák, fotografia „Kunov dom“
3. miesto: Juraj Kovács, fotografia „Veča zhora“
Ceny od Fotogalery Cafe dostali:
Ema Lišková, za fotografiu „Skok do hlbín“
Julo Korgo, za svoj „makro-cyklus“
Radovan Jamrich, za cyklus „Kedysi I.“
Výstava umeleckých aktov a nového kalendára 2016
V úvode novembra 2015 bola v Galérii Focesa v Šali otvorená Výstava
fotografií umeleckých aktov, ktoré tvorili výber 25 ročnej práce šalianskeho
fotografa Igora Boháča. Na otvorení výstavy bol medzi prítomnými milovníkmi
umenia primátor mesta Jozef Belický, výtvarník Miroslav Regitko, sochár Milan
Jančovič, popredný televízny komentátor Martin Nikodým, ktorý vernisáž
výstavy moderoval a fotograf Jozef Keppert, ktorý bol kurátorom výstavy.
Na výstave Igor Boháč uviedol aj svoj nový kalendár 2016 pripravený
k 25. výročiu založenia firmy Foto-centrum Šaľa. Kalendár obsahuje krásne
zábery z ciest fotografa po rôznych kontinetoch a štátoch sveta.
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Koncerty
Multifest
Letnú kultúrnu sezónu otvorilo Mesto Šaľa na Amfiteátri 1. mája 2015
žánrovo pestrým podujatím.
Po úvodnom vystúpení mažoretiek ZUŠ Šaľa nasledoval
 príhovor primátora mesta Jozefa Belického, ktorý pozdravil a privítal
prítomných slovami, že 1. máj nie je len sviatkom práce a pracujúcich,
ale aj sviatkom rodín, ktorým zaželal pokoj a šťastie.
V ďalšej časti programu koncertovali
 Cigánska kapela
 Židovský klezmer
 Rocková kapela
 skupina Z času na čas...
Kultúrne leto 2015
Mestské kultúrne stredisko Šaľa pripravilo na letné mesiace júl – august
bohatý kultúrny program rôznych žánrov a pre rôzne vekové kategórie.
 Na nádvorí Renesančného kaštiela odznelo osem koncertov v podaní
spevákov operných skladieb a kapiel rôzneho hudobného zamerania.
Na záverečnom stretnutí v poslednú augustovú sobotu na nádvorí
zneli operné a operetné melódie v podaní Rity Záležákovej a jej
žiakov;
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Filmové predstavenia boli pripravené v kinosále DK Šaľa
a priestoroch amfiteátra. Súčasťou predstavení bol Kinofest Šaľa
2015. Bol to súťažný filmový festival zameraný na prezentáciu tvorby
mladých slovenských a českých filmárov. Ukážky filmov mali max.



30 minút a neboli žánrovo obmedzené. Premietnutých bolo celkom
12 súťažných ukážok;
Spoločensko-kultúrne akcie sa konali v KS Večierka, SD Veča, Galérii
Focesa, Denných centrách seniorov a v priestoroch amfiteátra;
Športové aktivity boli zorganizované na štadiónoch, pieskoviskách, na
pláži pri Váhu, CVČ Šaľa.




Benefičný koncert
Tradičný Štefanský benefičný koncert v kostole sv. Margity Antiochejskej
sa niesol v znamení dobročinnej finančnej pomoci pre deti a dospelých z Domova
sociálnych služieb na Štrkovci pri Šoporni. Záštitu nad koncertom malo Mestské
kultúrne stredisko Šaľa, OZ Colours, ZUŠ Šaľa. Účinkovali operní sólisti zo Šale,
žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Šaľa. Výťažok z koncertu vo
výške 824,- € prevzala z rúk primátora riaditeľka sociálneho zariadenia Mária
Tóthová.
Krásnym koncertom vyjadrilo mesto Šaľa aj úctu, vďaku a obdiv všetkým
tým, ktorí sa o chovancov starajú. Ich lásku a starostlivosť cítiť v celej atmosfére
zariadenia.
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Spevácky kurz a šalianske talenty
Pod vedením opernej speváčky Lívie Ághovej sa 2. júla uskutočnil
v zasadacej sieni MsÚ v Šali koncert talentovaných mladých spevákov, ktorých
vedú učiteľky spevu Rita Záležáková a Mária Pellerová a ktorých sa v letnom
kurze ujala uznávaná šalianska sopranistka Lívia Ághová pôsobiaca v Prahe.
Umelkyňa pripravila na záver kurzu koncertnú prehliadku mladých (11-18
ročných) spevákov, ktorá mala vysokú umeleckú úroveň. Speváci spievali
operetné, operné a muzikálové skladby a na záver si prevzali diplom absolventa
kurzu a vypočuli slovné ocenenie a povzbudenie.
Spevácky zbor Večania
Spevácky zbor zložený z amatérov - nadšencov pre hudbu a spev tvorí
organizačnú zložku OZ Večania. Vedúcou osobnosťou združenia aj zboru je
agilný občan, poslanec, organista, výborný organizátor Marek Molnár.
Speváci zboru pravidelne denne v miestnych kostoloch svojim spevom
doprevádzajú náboženské obrady. Počas významnejších sviatkov rozširujú svoj
repertoár o piesne súvisiace s príslušným sviatkom.
Osobitné, samostatné koncerty na hodovú slávnosť, Večianske slávnosti,
stavanie májov a iné príležitostné slávnosti sa pripravovali s inými zbormi
spoločne a boli zamerané na ľudovú hudbu a piesne.
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Súťaže, divadlá, festivaly
Šaliansky Maťko
Dňa 20. marca 2015 sa v Šali uskutočnil 22. ročník celoslovenskej súťaže
v prednese slovenských povestí:
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského
V súťaži sa predstavilo 24 víťazov krajských kôl z celého Slovenska
a nesúťažne vystúpili hostia z ukrajinského Užhorodu a Slovenského Komlóšu
z Maďarska. Organizátor podujatia a zakladateľ súťaže MUDr. Svetozár Hikkel
privítal súťažiacich, učiteľov, zástupcov mesta Šaľa a hostí.
Výsledky súťaže:
I. kategória (2.-3. ročník)
1. Veronika Belicajová
2. Samuel Müller
3. Fatima Jahodníková
II. kategória (4.-5. ročník)
1. Alexandra Janová
2. Hanach Gilan
3. Ema Mančíková
III. kategória (6.-7. ročník)
1. Natália Mozešová
2. Alex Mihálik
3. Katarína Kuracinová

Zákamenné
Pusté Úľany
Hnúšťa
Vranov nad Topľou
Nitra
Sereď
Košice
Nové Zámky
Trnava
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Recitátorov pobavil šaliansky Divadelný súbor Materinky hrou Smelý
Zajko v Afrike na motívy Jozefa Cígera Hronského.
Hviezdoslavov Kubín
V závere mesiaca marca 2015 sa v Dome kultúry v Šali uskutočnilo
okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, do ktorého
postúpili víťazi školských kôl okresu Šaľa. Ocenenie vo forme Ďakovného listu
s medailou si prevzalo v kategórii: poézia 7 recitátorov
próza 9 recitátorov
Všetkým zúčastneným recitátorom patrí pochvala a obdiv.
Spievam po francúzsky
V marci 2015 v mesiaci frankofónie sa uskutočnila veľká slovenská súťaž
modernej francúzskej piesne Spievam po francúzsky. V súťaži bola zastúpená aj
Šaľa, ktorú reprezentovali tri dievčatá zo Základnej školy Ľudovíta Štúra
v kategórii do 13 rokov.
Umiestnenie dievčat: 2. miesto a 3. miesto;
diplom za účasť
Detský javiskový sen – divadelná súťaž
Divadelný súbor Materinky pri CVČ a MsKS v Šali sa 14.-15. apríla 2015
predstavil v Starom divadle v Nitre v rámci
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krajskej súťaže Detský javiskový sen – divadla dospelých hrajúcich pre deti,
s novou divadelnou hrou Ako zajko do Afriky putoval, ktorá bola napísaná podľa
rozprávok J. C. Hronského Smelý zajko a Smelý zajko v Afrike.
Inscenáciu, ktorej scenár a texty piesní napísala vedúca súboru Alena
Demková, režíroval a skomponoval hudbu Valentín Kozaňák. Úspešné
vystúpenie kolektívu zabezpečilo Materinkám účasť na celoštátnej prehliadke
Divadlo a deti.
Zlatá priadka – Šaľa 2015
V dňoch 28.-30. mája 2015 bol šaliansky dom kultúry plný detí, ktoré sa
stretli na 44. ročníku celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke detskej
dramatickej tvorivosti. Predstavenia, ktoré postúpili cez regionálne a krajské
kolá do Šale, mohli vidieť žiaci škôl a verejnosť.
Odohralo sa 14 súťažných inscenácií a 1 nesúťažná – víťaz z Čiech.
Porota určila za víťaza a odporučila na postup
Scénickú žatvu Martin 2015
spoločný projekt dvoch súborov: Čiarový kód Bratislava a Trma-Vrma Poprad
s inscenáciou FRI (END).
Druhé miesto získal Divadelný súbor z Novej Dubnice, v poradí tretí bol
DS z Ružomberku.
Mimoriadne krásne podujatie podporili ministerstvá kultúry a školstva,
KOS Nitra, Mesto Šaľa, ZUŠ a CVČ Šaľa a iní.
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Odborný garant podujatia: Národné osvetové centrum
Bratislava
Organizátor:

Mestské kultúrne stredisko Šaľa

Gorazdov Močenok 2015
Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok otvoril
25. júla 2015 už o 08:00 hod. svoj 23. ročník tradičnou púťou do Nitry na
Nitriansky hrad. Večer po sv. omši o 18:00 hod. otvorili festival kresťanského
divadla. V nedeľu o 9:30 hod. odslúžil v Gorazdove svätú omšu Mons. František
Rábek, biskup a rodák z Močenku. Po sv. omši pokračovala súťažná časť
festivalu.
Hlavnú cenu obce Močenok udelila porota:
Divadelnému súboru Slúchadlo z Nitry za hru Ježiš v cirkuse.
Druhé miesto získalo Tanečné divadlo ATak z Bratislavy za biblický
príbeh Shalome.
Porota udelila dve tretie miesta, ktoré získali:
DDS Gašparko z Lendaku za tvorivú hru v inscenácii Chaos v rozprávke a za
adaptáciu a interpretáciu príbehu Anny Frankovej Miriam Gajdošovej a Kataríne
Pirohovej.
Komunita oratória sv. Filipa Neriho zo Senca získala cenu za žánrové
obohatenie festivalu
Oratórium Josepha Haydna
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Divadelný súbor ŠOK a jeho
Postapokalyptický Hrad
Premiéra divadelnej hry sa uskutočnila 24. októbra 2015 v kinosále Domu
kultúry v Šali.
Scenár:
Hudba:
Réžia:
Námet:

Viktor Vincze
Valentín Kozaňák
Vladimír Dubeň
aktuálna spoločenská situácia a inšpirácia francúzskym románom
Malevil od Roberta Merleho

Divák spolu s hercami (Hatala, Pónya, Vincze, Zsille, Stračár, Demková,
Dulíková) mal možnosť uvažovať o otázkach života, zmyslu života, viery,
morálnych princípoci a to po katastrofickej udalosti.
Filmový festival
48 hour Film Project
Festival na Slovensku organizuje Roman Hatala, šaliansky divadelník
a filmový nadšenec a Zuzana Nováková.
Projekt je filmová súťaž založená na tom, že tvorcovia musia za 48 hodín
vytvoriť 4-7 minútový film podľa vyžrebovaného žánru ako aj indícií, ktoré
musia do filmu zakomponovať a to repliku, rekvizitu, meno a profesiu hlavnej
postavy. Projekt sa uskutočnil v 130 mestách sveta. V druhom ročníku projektu
bola zapojená aj skupina zo Šale. Krátky film Starena získal ocenenia stupňa
najlepší za: scenár, zvuk a herec – Alena Demková. Autorka a režisérka filmu
Miroslava Bartovicová.
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Festival židovskej kultúry 2015
Občianske združenie Maceva v Šali už tradične počas septembra
organizuje Festival židovskej kultúry, ktorý je súčasťou Európskeho dňa
židovskej kultúry.
V rámci osláv sa od 2. do 8. septembra 2015 uskutočnili nasledovné akcie:
 výstava historických fotografií a dokumentov zo života Židov v Galérii
Focesa;
 koncerty klezmerovej a opernej hudby v podaní skupín z Poľska,
Čiech a Slovenska;
 prednášky a diskusné fóra na témy súvisiace so židovskou kultúrou
a históriou, židovskými sviatkami, životom židovských rodín na
Slovensku po roku 1945 a iné;
 projekcia filmu o osude a živote židovských občanov;
 prehliadka židovského cintorína v Šali-Veči;
 spomienkové stretnutie občanov pri príležitosti reinštalácie pamätnej
tabule venovanej obetiam holokaustu z radov miestnych židovských
spoluobčanov. Pamätná tabuľa z roku 2002 bola pri rekonštrukcii
Mestskej knižnice Jána Johanidesa v roku 2010 zvesená a uložená.
Znova bola na knižnicu osadená po piatich rokoch na podnet
predsedu OZ Maceva Rudolfa Kuklovkého pod záštitou primátora
mesta Jozefa Belického. Na slávnostnom akte bol prítomný honorárny
konzul Hesenska Imrich Donath, potomok šalianskej židovskej rodiny.
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Sviatky, výročia, udalosti
Svetový deň vody
Mesto Šaľa si každoročne od roku 1993 22. marca pripomína významnú
udalosť, ktorou bolo vyhlásenie Svetového dňa vody. Západoslovenská
vodárenská spločnosť a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali v spolupráci s mestom Šaľa
pripravila pre verejnosť a žiakov škôl podujatia zamerané na
 zvýraznenie dôležitosti vody v živote človeka;
 zdravie človeka a jeho ochranu;
 význam vody v prírode a priemysle.
Vodárenská spoločnosť vystavovala pred Domom kultúry techniku, ktorú
používa pri svojej činnosti, predviedli aj ukážky. Vlastníci studní mali možnosť
dohodnúť vykonanie rozboru vody. Žiaci v základných školách sa zapojili do
výtvarnej súťaže na tému
Voda v živote človeka
Najlepšie práce zo škôl boli ocenené a odmenené. Ceny odovzdali zástupca
vodárenskej spoločnosti a primátor mesta.
Oslavy sviatku žien – MDŽ
8. marca sa vo svete priomína Medzinárodný deň žien. Na tento sviatok sa
nezabudlo ani v Šali. Primátor mesta Jozef Belický navštívil miestne denné centrá
seniorov a spoločne spolu s členmi si tento sviatok pripomenul a ženám vzdal
hold.
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Šalianskym ženám k príležitosti ich sviatku prišli zablahoželať
Róbert Fico, predseda vlády SR
Peter Pellegríni, predseda parlamentu SR
a ministri Róbert Kaliňák, Marek Maďarič a Ján Richter.
Predseda vlády a jeho kolegovia vzdali úctu všetkým ženám a ženám
prítomným na oslavách v šalianskej športovej hale venovali červenú ružu
a červené jabĺčko.
Veľkolepé stretnutie žien s predstaviteľmi štátu, vlády SR a mesta Šaľa
dopĺňali speváci a tanečné skupiny.
Spomienky na 2. svetovú vojnu
Dňa 31. marca 2015 si pri Pamätníku oslobodenia v Šali na Hlavnej ulici
predstavitelia samosprávy mesta Šaľa, zástupcovia štátnych inštitúcií,
politických strán, Zväzu protifašistických bojovníkov spolu s občanmi mesta
pripomenuli 70. výročie oslobodenia mesta v roku 1945 od nemeckých fašistov
sovietskou armádou.
Dňa 7. mája 2015, predvečer 70. výročia 2. ukončenia 2. svetovej vojny
a porážky fašizmu sa pri pamätníku na Dolnej ulici v Šali uskutočnil pietny akt
spojený s kladením vencov ako symbolov vďaky všetkým tým, ktorí položili vo
vojne svoje životy. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Jozef Belický
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a štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš.
Dňa 29. augusta 2015 si predstavitelia mesta, štátnych inšitúcií, spolu so
zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov a občanmi mesta pri pamätníku
na Dolnej ulici pripomenuli významnú historickú udalosť, ktorou bolo Slovenské
národné povstanie pred 71 rokmi v roku 1944. Na znak úcty a vďaky padlým
hrdinom prítomní položili k pamätníku kvety a vence.
Stavanie májov 2015
V predvečer 1. mája 2015 navštívil Šaľu minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Po rokovaniach s predstaviteľmi mesta
sa zúčastnil na amfiteátri na kultúrnom programe, ktorý organizovala MOSMERSD. Minister okrem príhovoru k prítomným pomohol vztýčiť ozdobený máj.
Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Jozef Belický.
Máj postavili aj pred Spoločenským domom v Šali-Veči. Akciu sprevádzali
spevy a tance žiakov školy a hudobná skupina.
Svoj pekne vyzdobený MÁJ si postavili aj seniori na Kráľovskej ulici v Šali.
56 členov klubu sa následne zabavilo pri živej hudbe, ľudových tancoch
a piesňach spevokolu.
Deň matiek
Máj je mesiac lásky a druhá nedeľa mesiaca je sviatkom všetkých mám. Na
mamy nezabúda ani naše mesto Šaľa.
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Primátor mesta Jozef Belický so svojou zástupkyňou Danicou Lehockou v rámci
osláv Dňa matiek navštívili denné centrá seniorov a poďakovali im za ich lásku,
oddanosť a popriali im zdravie, radosť z detí. Primátor navštívil aj osadu Kilič
a mestskú časť Hetméň a obyvateľkám pri blahoželaní odovzdal aj kvety.
Mesiac úcty k starším
Oslavy Mesiaca úcty k starším sa uskutočnili v Mestskom kultúrnom
stredisku v Šali 15. októbra 2015.
Program otváral príhovorom primátor mesta Jozef Belický, v ktorom
poukázal na krásu jesene života a všetkým seniorom zaželal zdravie, veľa lásky
v rodinnom kruhu a v kruhu priateľov.
Program pokračoval vystúpeniami speváckych zborov, folklórnych
súborov, tanečníkov z TK Jumping a veselou tanečnou zábavou. Seniori boli
obdarení kvetom a drobnými darmi s erbom mesta.
Vzlietli orli vysoko
Pod takýmto názvom sa v sále Mestského úradu v Šali predstavili
bratislavskí umelci pod vedením Juraja Sarvaša so svojim štúrovským
programom pripraveným na počesť 200-tého výročia narodenia slovenského
velikána
Ľudovíta Štúra, 1815-1856,
ktorému ďakujeme, že sme tu ako svojbytný kultúrny národ so svojou krásnou
rečou – slovenčinou. V sále spolu s predstaviteľmi
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mesta a školských inštitúcií sedelo veľa mladých i starších poslucháčov. Pestrý
program bol zložený z básní a piesní zo štúrovského obdobia, dopĺňaný
hovoreným slovom o Štúrovi, Hurbanovi, Jankovi Kráľovi, Sládkovičovi
a piesňami Kto za pravdu horí..., Aká si mi krásna..., Hojže Bože... a ďalšími.
Program, ktorý zorganizoval a pripravil predseda MO Matice slovenskej v Šali
doktor Svetozár Hikkel, mal priaznivý ohlas.
Dvesté výročie narodenia národného dejateľa si pripomenulo aj mesto
Šaľa v spolupráci so základnou školou, ktorá nesie jeho meno – ZŠ Ľudovíta
Štúra, Šaľa, Pionierska ulica.
Na podujatí sa zúčastnil aj Ivan Štúr, prapravnuk Samuela Štúra, ktorý
v príhovore zdôraznil odkaz Ľudovíta Štúra – služba národu, mravnosť a úcta
k hodnotám, ktoré napĺňajú, pretrvávajú i presahujú naše životy, a pýtal sa, čo
sme my z toho krásneho ideálu splnili.
Literárna a výtvarná súťaž
Umeleckú súťaž vyhlásilo Mestské kultúrne stredisko v Šali v spolupráci
s Mestskou knižnicou Jána Johanidesa v Šali pri príležitosti 200-tého výročia
narodenia Ľudovíta Štúra.
 V literárnej súťaži si účastníci mohli vybrať akúkoľvek tému - alebo
myšlienku súviasiacu so Štúrom a tú spracovať formou poézie alebo
prózy.
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Vo výtvarnej súťaži účastníci mohli nakresliť plagát k filmu o Štúrovi
alebo obálku knihy o Štúrovi.
V súťaži bolo: 43 prác – 21 literárnych
22 výtvarných
Knižnica ocenila tri najlepšie práce: plagát, obálku, literárnu prácu. Okrem
toho porota ocenila Čestným uznaním ďalších 11 prác.
Akcie v Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali
Deň otvorených dverí sa už po druhýkrát uskutočnil 26. júna 2015.
V rámci akcie bola pripravená burza s možnosťou kúpiť alebo predať knihu. Zo
strany knižnice je trvalá ponuka darovať knižnici knihy, ktoré už čitatelia doma
nepotrebujú.
Esej Jána Johanidesa
je literárna súťaž stredoškolákov, ktorú spolu s mestom Šaľa vypísali Literárnoinformačné centrum Bratislava, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský
samosprávny kraj a Malokarpatská knižnica v Pezinku. V roku 2015 to bol už
piaty ročník súťaže, do ktorej sa zapojilo 28 škôl z 12 miest a 3 samosprávnych
krajov. Pred porotu sa dostalo 28 študentských prác.
Porota udelila:
4 čestné uznania – jedno pre študentku Nikolu Horváthovú z Gymnázia v Šali
4 prémie a 3 ceny; Víťazom sa stal gymnazista Vrábiel Filip Varga.
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Tvorivý čin roka 2015
V kinosále Domu kultúry v Šali sa 14. decembra 2015 uskutočnilo
odovzdávanie ocenení
Tvorivý čin roka 2015
Ocenenia sa udeľovali v desiatich kultúrno-spoločenských a umeleckých
kategóriách a prevzali si ich z rúk primátora mesta Jozefa Belického a poslanca,
predsedu komisie kultúry Júliusa Morávka snaživí a cieľavedomí občania mesta.
Kategórie a laureáti
1. Knižná kultúra a publicistika –
šéfredaktor Slova Šaľanov,
vydavateľ časopisu Fantázia, autor poviedok Ivan Aľakša
2. Výtvarné umenie
František Tóth, maliar
3. Fotografia
Igor Boháč, fotograf
4. Divadlo
DS ŠOK, hra Hrad
5. Film
Kinofest festival
6. Tanec
Kontess mažoretky
7. Propagácia mesta
Gabriela Alföldiová, propagácia
8. Galerijná činnosť
František Deleng, rezbár
9. Spev
Peter Šrámek, spevák
10. Etnografia a folklór MsKS, obnovenie folklóru v meste, súborov Šaľan,
Šaľanček
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Šport 2015
Futbalová II. liga Doxxbet – západ– muži
Po úspešnej jesennej časti súťaže 2014/2015, ktorú futbalisti ukončili na
treťom mieste tabuľky, 12. januára 2015 odštartovali zimnú prípravu na jarnú
časť súťaže v domácich podmienkach pod vedením trénera Ladislava Molnára.
Záverečná tabuľka súťaže II. ligy po 22. kole ročníka 2014/2015:
1. FK Skalica
22
15
4
3
40:16 49
2.-4. Žilina B, Nitra,Sereď
5. Slovan Duslo Šaľa 22
10
7
5
33:24 37
6.-12. Senec, Pohronie, Bratislava-jun., Trnava-jun., Dubnica, Nové Mesto,
Šamorín
Nadstavbovú skupinu a postup do najvyššej súťaže Fortuna ligy vytvorilo
6+6 futbalových najúspešnejších klubov skupiny západ a skupiny východ.
Nadstavba sa hrala od 4. apríla do 13. júna 2015. V súťaži o postup boli úspešné
FK z Michaloviec a Skalice. Futbalisti TJ Duslo v nadstavbe v 12 zápasoch
(6 doma+ 6 vonku) získali len 10 (9+1) bodov, čo v zoskupení klubov
západ+východ zodpovedá 11. miestu a v skupine západ 6. miesto.
Záver futbalovej sezóny 2014/2015 bol vyhodnotený ako neúspešný
a v prestávke pred novou sezónou sa riešila
 opätovná výmena trénera;
 doplnenie mužstva o vhodných hráčov.
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Letnú prípravu futbalistov Duslo Šaľa na ročník 2015/2016 viedol od
29. júna Peter Gergeli a asistent Pavol Bartoš. Veľké zmeny nastali aj v kádri
hráčov, keď 6 starších hráčov nahradilo 7 mladších hráčov už v príprave na novú
sezónu, ktorú otvorili 1. augusta 2015 prvým kolom druholigovej súťaže
a jesennú časť uzavreli 18. kolom 21. novembra 2015.
Poradie FK po 18. kole – Doxxbet II. liga – západ
1. FK Pohronie
18
11
3
4
25:18 36b.
2.-9. FK Borčice, Žilina B, Nové Mesto, Sereď, FC Nitra, Dunajská Lužná,
Slovan-jun., Banská Bystrica,
10. TJ Slovan Duslo Šaľa
18
6
1
11
21:34 19b.
11-12. FK Senec, Trnava-jun.
Pokračovanie súťaže – jarná časť od 6. marca 2016.
Futbal – I. liga – ženy
Po zimnej prestávke ročníka 2014/2015 vstúpili futbalistky do súťaže
10. kolom bez FK Dúbravka – odstúpenie zo súťaže.
Šalianske futbalistky sa v sezóne 2014/2015 do barážovej skupiny
neprebojovali a vedenie klubu rozhodlo o prihlásení ženského futbalového
mužstva do II. ligy.
Futbal II. liga žien – ročník 2015/2016
Majstrovské zápasy II. ligy žien za účasti 10 mužstiev: Sv. Jur, Šaľa,
Bodíky, Nové Mesto, Trnava A, Dunajská Lužná, Čaka, Trnava B, Vrakúň, Kopčany
otvorili 23. augusta 2015.
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Hádzaná – ženy – interliga WHIL
Súťaž WHIL pokračovala po zimnej prestávke 10. kolom 10. januára 2015.
V základnej časti sa odohralo posledné 22. kolo 11. apríla 2015.
Tabuľka po základnej časti roč. 2014/2015:
1. Iuventa Michalovce
22
18
3
1
674:514
39
2.-4. Most, Poruba, Slávia Praha
5. Slovan Duslo Šaľa
22
12
3
7
660:570
27
6.-12. Olomouc, Zlín, Slávia Partizánske, Veselí nad Moravou, Písek, Prešov, ŠKP
Bratislava
Slovenské play-off
sa hralo od 2. do 13. mája 2015 a šalianske hádzanárky boj o finále
nezvládli, keď so Sláviou Partizánske prehrali na zápasy 3:2. V súboji o bronz
s Bemaco Prešov boli úspešné (3:0).
Majstrovský titul v hádzanej žien Slovenskej republiky v ročníku
2014/2015 získala
Iuventa Michalovce
2. miesto Slávia Partizánske; 3. miesto Slovan Duslo Šaľa.
Záver play-off nesplnil očakávania a vedenie HK Slovan Duslo Šaľa
okamžite odvolalo z funkcie trénera Rudolfa Petrikoviča. Na post trénera sa po
troch rokoch vrátil Michal Lukačín, Rudolf Petrikovič bol poverený výkonom
asistenta trénera a zodpovednosťou za mládežnícke družstvá.
Počas jarnej časti súťaže WHIL slovenské hádzanárske kluby odohrali
25.-26. apríla 2015 v Michalovciach záverečný turnaj o
Slovenský pohár
Poradie:

1. Miesto Iuventa Michalovce – víťaz SP
2. HK Slovan Duslo Šaľa
3. HK Slávia Partizánske
4. HK Hlohovec

Letná príprava
9. august 2015
Hádzanársky memoriál – miesto: Trenčín
22.-23. august 2015 Pohár generálneho riaditeľa Duslo Šaľa
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Jubilejný 20. ročník turnaja o Pohár generálneho riaditeľa Dusla a.s.
šalianske hádzanárky oslávili víťazstvom a získaním trofeje. Potvrdili
pripravenosť na:
Nový 14. ročník česko-slovenskej súťaže WHIL 2015/2016, v ktorom
účinkovalo 8 českých a 5 slovenských hádzanárskych klubov - Zora Olomouc,
Slávia Praha, Veselí nad Moravou, Sokol Poruba, HC Zlín, Sokol Písek, HC Plzeň,
Baník Most, Iuventa Michalovce, Slávia Partizánske, Slovan Duslo Šaľa, Bemaco
Prešov, ŠKP Batislava (HC Plzeň – je nový 13. klub).
Sezónu 2015/2016 otvorili 5. septembra 2015, jesennú časť ukončili
12. kolom 5. decembra 2015. Súťaž bude pokračovať 13. kolom od 9. januára
2016.
Poradie mužstiev po 12. kole súťaže
1. Michalovce, 2. Most, 3. Slávia Praha, 4. Poruba, 5. Partizánske, 6. Olomouc,
7. Slovan Duslo Šaľa, 8. Zlín, 9. Prešov, 10. Veselí, 11. Písek, 12. Plzeň, 13. ŠKP
Bratislava
Hádzaná – muži – Extraliga muži HKM Slovan Duslo ŠAĽA
Extraliga mužov uzatvárala 30. januára 2015 18. kolom oficiálnu súťaž
pred nadstavbou play-off, ktorá sa začala 7.-8. februára 2015 1. kolom a ukončila
4.-5. apríla 2015 10. kolom.
HKM Slovan Duslo si 5. miestom vybojoval účasť v nadstavbe spolu s HK
Prešov, Topoľčany, Hlohovec, Považská Bystrica, Nové Zámky.
V konečnej tabuľke po nadstavbovej časti patrilo ŠAĽANOM 5. miesto.
Premiérový ročník mužov v extralige bol vyhodnotený ako mimoriadne úspešný.
Extraliga muži – ročník 2015/2016
Jesennú časť nového ročníka otvorili po letnej príprave, súčasťou ktorej
bol aj hádzanársky turnaj v Kopřivnici (56. ročník, muži Šaľa – 3. miesto).
Prípravu viedol Štefan Kelemen – tréner.
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Športová streľba – Športový strelecký klub Šaľa (ŠSK)
21.-22. marec 2015 Slovenská národná liga mládeže
Miesto:
Holíč, účasť 5 klubov Nitrianskeho kraja
Výsledky:
ŠSK Šaľa: 11x1. miesto; 6x2.;5x3.;2x4.;1x5;
2. máj 2015
Majstrovstvá Slovenska v streľbe (VzPu, VzP)
Svätý Peter, strelecké kluby Slovenska
ŠSK Šaľa: 4x1. miesto; 1x2.; 2x4.;1x5. miesto;
máj 2015
Pohár prezidenta SSZ (24 ŠSK)
strelecké kluby Slovenska;
ŠSK Šaľa 2. miesto;
17. máj 2015
Slovenská liga – 2. kolo; extraliga – 1. kolo; Klapka Cup
Komárno – 22 klubov – 150 strelcov SR, Česko, Maďarsko;
28.-30. august 2015 Majstrovstvá Slovenska VzPu, VzPi
Domaniža; 44 klubov, 200 strelcov
ŠSK Šaľa: 3x (1. a 2. miesto); 2x4.; 1x5. miesto;
september 2015
Majstrovstvá Krajského streleckého zväzu (KSZ)
Veľká cena predsedu KSZ
Šaľa, strelnica pri Váhu
ŠSK Šaľa 3x1. miesto, 2x (2. a 3. miesto), 1x4. miesto;
Vysokú úroveň pretekov ocenil predseda KSZ Nitra ako aj primátor mesta
Šaľa Jozef Belický.
Šalianski strelci u primátora mesta
Spoločné stretnutie a posednie športovcov streleckého klubu Šaľa na čele
s predsedom Ľudovítom Kováčom u primátora mesta Šaľa Jozefa Belického sa
uskutočnilo začiatkom októbra 2015. Pamätné listy za úspešnú reprezentáciu
klubu a mesta si z rúk primátora prevzalo sedem úspešných
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strelcov a trénerov. Primátor poďakoval športovcom za dobré výsledky,
vyzdvihol prácu trénerov, spoluprácu so ZŠ Jána Hollého a s rodičmi žiakov športovcov.
Plávanie
Klub vodných športov Barakuda (KVŠ)
Nový športový vodný klub bol zaregistrovaný vo Zväze potápačov
Slovenska 1. januára 2015 na základe návrhu osobností pôsobiacich v KŠP
Tritón.
Predseda KVŠ:
Štefan Mika
Tajomník:
Tibor Jakoda
Účasť na podujatiach:
27. 2. 2015 Pohár Iuventy a súťaž klubov
Bratislava, 50m bazén, Pasienky
a) KVŠ-B:
7x1. miesto, 3x2. miesto, 2x3. miesto
b) KVŠ:
1. Žralok a 2. Neptún Bratislava
3. Barakuda, Šaľa
júl 2015
Majstrovstvá Európy juniorov – plutvové plávanie
Belehrad (Srbsko) 18 štátov sveta, 11 plavcov zo SR,
3 plavci zo Šale Ádám Bukor 3x1. miesto (400m, 800m,1500m)
najúspešnejší junior
Majstrovstvá sveta – plutvové plávanie – seniori
Čína – Tantai 230 plavcov z 27 štátov sveta (6-SR, 1 Šaľa)
junior Bukor v kat. seniorov 100m a 800m (4. a 5. miesto)
október 2015 Po šiestich kolách Svetového pohára v plávaní s plutvami,
v ktorých náš majster Európy Ádám Bukor dosiahol 18 víťazstiev,
prišlo rozhodnutie o jeho účasti na zlatom finále
Svetového pohára v Káhire (Egypt)
Šaliansky plavec dosiahol ojedinelý úspech, keď získal 3-krát 1. miesto: 200m,
400m a 800m a k tomu primát
najúspešnejší junior v Káhire 2015
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Majstrovstvá Slovenska v plávaní 2015
Miesto:
Účasť:

Žilina
6 plaveckých klubov Slovenska, 10 šalianskych plavcov KVŠ
Barakuda v piatich plaveckých kategóriách

Výsledky šalianskych plavcov
20x1. miesto, z toho 9 prvých miest získal Ádám Bukor z 10 disciplín,
v ktorých plával; 1x2. miesto
17x2. miesto a 9x3. miesto, spolu 46 medailových miest
KVŠ Barakuda sa stal najúspešnejším plaveckým klubom Majstrovstiev
Slovenska 2015.
Klub športového plávania Tritón Šaľa (KŠP)
KŠP Tritón usporiadal v máji 2015 v plaveckom bazéne Aquasport Šaľa
jubilejný 10. ročník Tritón cupu.
Účasť: 128 plavcov z piatich plaveckých klubov Slovenska
Careta Zvolen, Oceán Bratislava, Calypso Zvolen, Delfín Žilina a KŠP Tritón
Výsledky plavcov Tritónu:
Šalianski plavci získali: 10x1., 8x2., 2x3. miesto
Vynikli: Adam Deák 540 b. a Samuel Augusta 538 b.
Klub potápania Amfora Šaľa
Pri príležitosti 20. výročia pretransformovania potápačského klubu
Amfora a 5. ročníka vianočného potápania, sa 19. decembra 2015 fanúšikovia
sveta pod vodou stretli na seneckom jazere Guláška. Po slávnostnom privítaní
a otvorení Mgr. Petrom Šabíkom a predsedom klubu Vladimírom Sliškom
športoví potápači už tradične ponorili pod hladinu jazera symbol lásky a pokoja
– vianočný stromček. Nad i pod hladinou jazera znelo úprimné:
„Sláva Bohu a pokoj ľuďom dobrej vôle!“
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Voltíž
V apríli 2015 otvorili v TJ Slávia SOUP Šaľa
Voltížnu sezónu 2015
za účasti jazdcov jazdeckých klubov Slovenska zaradených do Slovenského
voltížneho pohára, ktorého vyhodnotenie sa uskutočnilo po poslednom 7. kole
17. októbra 2015 v jazdeckom areáli Rozálka v Pezinku, za účasti popredných
voltížnych jazdcov Slovenska.
Umiestnenie šalianskych jazdcov:
 dvojice (14 hodnotených)
 muži (8 hodnotených)
 ženy (83 hodnotených)
 skupiny (13 hodnotených)
 kone
 lonžér

4. miesto B. Baloghová – K. Packová
6. miesto J. Rekéň
5. miesto
4. miesto Slávia SOUP Šaľa
5. Accordo 6. Frajer
Jana Majdlenová
Atletika

Memoriál zakladateľov atletiky v Šali
Majstrovstvá okresu žiakov (MO) v atletike
Do bohatého programu atletických súťaží a podujatí roka 2015, ktorý
otvárali v hale už v januári 2015 Otvorenými majstrovstvami Bratislavy, boli
začlenené aj Majstrovstvá oblastí, krajov i miestne, okresné súťaže.
Atletické majstrovstvá okresu Šaľa, žiakov a žiačok
Organizátor: TJ Slovan Duslo, máj 2015, ZŠ Hollého, Šaľa
Umiestnenie: 1. ZŠ Jozefa Murgaša
2.-7. miesto: ZŠ Ľ. Štúra, J. Hollého, J. C. Hronského, Bernolákova ul.,
Trnovec nad Váhom, Močenok;
Už po 14-krát sa v závere septembra 2015 uskutočnil Memoriál
zakladateľov atletiky v Šali, profesorov Milana Melicherčíka a Jána Mutkoviča,
ktorí pred 50 rokmi položili základy ľahkej atletiky v Šali.
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Memoriál bol zároveň aj
Majstrovstvami okresu žiakov v Šali
Organizátori podujatia: ZŠ Jána Hollého, TJ Slovan Duslo – atletický oddiel, VÚC
Nitra
Účasť: 230 žiakov ZŠ mesta a okresu
Disciplíny: beh 50m, 60m, 300m, 600m, výška, guľa, kriket, 4x200m
Na základe výsledkov dosiahnutých v jednotlivých disciplínach bolo
určené poradie
1. ZŠ Jána Hollého
2. ZŠ Jozefa Murgaša
3. ZŠ Ľudovíta Štúra
4.-8. ZŠ J. C. Hronského, Bernolákova, Trnovec nad Váhom, Močenok,
Tešedíkovo
Karate
Športovci šalianskeho Klubu karate TJ Slovan Duslo Šaľa úspešne súťažili
v dlhodobej súťaži o Pohár Slovenskej federácie karate. Mimoriadne úspešným
súťažiacim bol Ľudovít Kocsis, ktorý v roku 2015 bol úspešný aj na podujatiach:
 Slovakia Open, 2x1. miesto, 2x (2. a 3. miesto)
 Majstrovstvá Slovenska v karate, 2x1. miesto
 Majstrovstvá sveta: Benidora, Španielsko, november 2015, 1940
karatistov zo 72 štátov sveta
súťažil v kata a kobudo – vo dvoch štýloch. V silnej svetovej
konkurencii získal 4-krát titul
Majster sveta
A keďže si úspešne počínali aj ďalší slovenskí reprezentanti, Slovensko sa
zaradilo medzi najúspešnejšie štáty majstrovstiev sveta.
220 mladých karatistov, z toho 11 z KK Slovan Šaľa, sa stretlo v Novej
Bani, kde sa konal
Memoriál Antona Krištofa.
Šalianski karatisti získali 4x1., 2x (2. a 3.) miesto a 3. miesto v poradí klubov.
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Rôzne športové kluby, súťaže a podujatia
Futbalový klub Veča - muži, II. A trieda Nitra-Šaľa otváral jarnú časť
súťaže 2014/2015 po zimnej príprave dobrými výsledkami a v marci 2015 bol
lídrom súťaže. V záverečných súbojoch po strate bodov sa zosunul do stredu
tabuľky.
Ročník 2015/2016 – jesennú časť (bývalej II. A triedy) otvárali 8. augusta
ako súčasť VII. ligy sk. A Nitra- Šaľa, podľa novej registrácie so 14 klubmi.
Kolky
Kolkárske oddiely TJ Slovan Duslo Šaľa pôsobia v kolkárskej I. a III. lige a
organizujú turnaje:
 I. liga
16 mužstiev Šaľa A 6. miesto
Šaľa B 16. miesto
 III. liga 7 mužstiev Šaľa C 5. miesto
 Turnaj nevidiach a slabozrakých
 Majstrovstvá oddielu TJ
 Vianočný turnaj (4 družstvá – Šaľa A, B, C, D; 1xViedeň; 1xCabajČápor)
Šach
II. liga
III. liga

B
B1

12 družstiev
12 družstiev

Šaľa

5. miesto
7. miesto

Petang – Klub priateľov petangu Svätopluk






Petangová liga Bilica – 4. ročník, júl-október 2015
Medzinárodný petangový turnaj; Únovce-Kaskády
Majstrovstvá Slovenska v petangu – Kaskády
Putovný pohár
Petangový turnaj trojíc O tri Svätoplukove prúty – Kaskády
Stolný tenis – Majstrovstvá okresu Šaľa



9 družstiev, 13 kôl roč. 2014/2015
1. miesto Vlčany B; 2.-3. Tatran Šaľa, Mix Šaľa A
4.-9. miesto Dlhá nad Váhom, Močenok C, Močenok B, Neded, Trnovec,
Mix Šaľa B

Nový ročník MO 2015/2016
otvorili 10. októbra 2015
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Zaplávajme spoločne čo najďalej,
je podujatie, ktoré od roku 2009 organizuje v spolupráci s mestom Šaľa Komisia
životného prostredia a verejného poriadku v plavárni Aquasport Šaľa.
Cieľom akcie je zatraktívniť plávanie a prilákať mládež a širokú verejnosť
do plavárne k aktívnemu pohybu, utužovaniu zdravia.
Do plaveckej štafety sa v roku 2015 zapojilo 509 účastníkov - plavcov,
ktorí zaplávali...592 km a 903 m (v roku 2009...326 zaplávalo 266 km a 150m).
V bazéne sa objavili deti, žiaci, študenti, dospelí, poslanci, organizátori
i juniorský majster sveta Ádám Bukor(zaplával viac ako 5km).
Hoci je organizácia podujatia veľmi náročná, dovoz, odvoz žiakov
a študentov, dodržiavanie časového harmonogramu striedania, organizátorov
potešila spokojnosť účastníkov i zvýšený záujem škôl a verejnosti i to, že snaha
nie je márna.
Pohár náčelníka MsP v Šali
Osemnásty ročník medzinárodného halového futbalového turnaja
o Putovný pohár náčelníka Mestskej polície v Šali sa uskutočnil v Mestskej
športovej hale v Šali 5. decembra 2015.
Zástupcov miest Oroszlány (Maď.), Telč (Česko), Konskie (Poľ.), spolu
s tromi mužstvami policajtov mesta a okresu Šaľa privítal náčelník MsP kpt. mgr.
Peter Krokavec a primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický. Po privítaní sa rozbehol
maratón futbalových stretnutí, plný pekných športových zážitkov.
V závere slávnostného vyhodnotenia bolo vyhlásené poradie mužstiev,
odovzdanie pohárov, ocenenie jednotlivcov:
1. ORPZ
5401
15:10 12
ORPZ ŠAĽA – VÍŤAZ
2. Mesto
5401
14:7 12
MESTO TELČ
3. Mesto
5302
12:6 9
MESTO KONSKIE
4.-6. MsP+Mesto; OOPZ ŠAĽA; OROSZLÁNY
Príjemná družobná beseda sa niesla výmenou skúseností a želaním
spoločných stretnutí v budúcich rokoch.
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Vyhodnotenie a ocenenie športovcov roka
Slávnostný akt vyhlásenia najúspešnejších športovcov, kolektívov,
trénerov a funkcionárov za rok 2014 sa v roku 2015 uskutočnil spoločne pod
záštitou Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa a Mesta
Šaľa.
A tak 30. marca 2015 v priestoroch kinosály Mestského domu kultúry
športovci a priaznivci športu boli svedkami pekného defilé tých, ktorí šírili dobré
meno materských klubov, telovýchovných jednôt, obcí, mesta Šaľa, okresu Šaľa,
doma v rámci Slovenska i na medzinárodnom poli.
Medzi ocenenými boli zástupcovia z viac ako 15 športových odvetví.
Všetci ocenení si zaslúžia poďakovanie, obdiv a úctu.
Ceny odovzdali primátor mesta Mgr. Jozef Belický a predseda OATJK
JUDr. Ľudovít Marinčák.
Nitriansky samosprávny kraj ocenil najlepších športovcov kraja za rok
2014 v Župnom dome 9. apríla 2015. Ceny odovzdal predseda MsK doc. Milan
Belica a vedúca OVaK PaedDr. Alžbeta Botorčeová.
Večer hviezd, športovo-benefičné podujatie, Trenčín
Súčasťou Večera hviezd 2015 bolo udeľovanie ocenení najlepším
športovcom Slovenska v neolympijských športoch, ako aj umelcom.
Šaliansky okres mal zastúpenie vďaka plavcovi Klubu vodných športov
Barakuda, Šaľa
Ádámovi Bukorovi
v súčasnosti najlepšiemu juniorskému svetovému plutvovému plavcovi.
Ocenenie si prevzalo z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
10 športovcov a ďalšie významné osobnosti z oblasti kultúry za celoživotné
dielo.
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Záznamy v kronike mesta Šaľa za rok 2015 boli spracované na základe
najdôležitejších udalostí a hodnoverných údajov zo života mesta.
Kronika má 95 strán od čísla 1481 do čísla 1575.
Kroniku zostavil a napísal
Mgr. František Adam
učiteľ
Záznam za rok 2015 bol prerokovaný a schválený v komisii kultúry
dňa 15. 11. 2016

