KRONIKA
MESTA
ŠAĽA

2018

OBSAH

Úvod do roku 2018 1113
Dôležité správy z januára 1114
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018 1115
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 01. februára 2018 1116
Dôležité správy z februára 1118
Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 22. marca 2018 1119
Dôležité správy z marca 1123
Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 10. apríla 2018 1126
Dôležité správy z apríla 1128
Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 10. mája 2018 1130
Dôležité správy z mája 1132
Piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 28. júna 2018 1133
Dôležité správy z júna 1140
Dôležité správy z júla 1142
Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 21. augusta 2018 1143
Dôležité správy z augusta 1145
Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 20. septembra 2018 1146
Dôležité správy zo septembra 1152
Dôležité správy z októbra 1153
Ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 6. novembra 2018 1154
Dôležité správy z novembra 1158
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnilo 4. decembra 2018 1159
Dôležité správy z decembra 1164
Organizácie mesta Šaľa 1165
Organizácia sociálnej starostlivosti v Šali 1165
Domov dôchodcov Šaľa 1166
Mestská polícia Šaľa 1167
Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali 1168
1111

Mestské kultúrne stredisko Šaľa 1170
Obyvateľstvo 1174
Počasie v regióne mesta Šaľa v roku 2018 1176
Zaujímavosti zo športu 1180
Najúspešnejší športovci, tréneri a funkcionári za rok 2017 1191
Zaujímavosti z kultúry 1192
Priebeh zaujímavostí z kultúry v roku 2018 1192
Tvorivý čin roka 2018 1196
Školstvo 1198
Výchovno-vzdelávacia činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
v školskom roku 2017/2018 1198
Výchovno-vzdelávacia činnosť základných škôl 1199
Dochádzka žiakov k 30. 6. 2018 1200
Prijatie žiakov do základnej školy a na stredné školy 1200
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 1201
Testovanie 9-2018 (celoslovenské testovanie vedomostnej úrovne žiakov deviateho ročníka) 1202
Materské školy 1202
Základná umelecká škola 1203
Centrum voľného času 1204
Záver a zhrnutie udalostí v roku 2018 1205

1112

ÚVOD DO ROKU 2018
Rok 2018, volebný rok, posledný rok činnosti našich predstaviteľov, ktorí boli zvolení
v komunálnych voľbách v roku 2014. Tento rok môžeme považovať za plný prekvapení,
hlavne čo sa týka zvolenia nových tvárí v mestskom zastupiteľstve.
Celý rok 2018 sme netrpezlivo očakávali dokončenie hlavných úloh mesta Šaľa na rok
2018:
 realizácia investičnej akcie pre zníženie energetickej náročnosti budovy
Mestského úradu v Šali,
 vybudovanie klientskeho centra v budove Mestského úradu v Šali,
 ďalšia etapa modernizácie verejného osvetlenia,
 odkúpenie prvých 34 bytov v rámci realizácie výstavby nájomných bytov
financovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
 vybudovanie Interaktívneho multifunkčného ihriska – repliky historickej
pamiatky MAJK (mesta Oroszlány).
 a ďalšie
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z JANUÁRA
25. reprezentačný ples mesta Šaľa - plesovú sezónu v Šali odštartoval Reprezentačný
ples mesta Šaľa. Dňa 12. januára 2018 sa na 25. ročníku zabávalo približne 200 hostí.
Priestory sály zdobilo takmer 2 000 kvetov rôznych farieb. Hostiteľom večera bol
primátor mesta Jozef Belický. Na plese boli prítomní vzácni hostia - štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš,
primátor susedného mesta Galanta Peter Paška, primátor ukrajinského partnerského
mesta Mohylov Podoľskyj, Peter Brovka a všetci doterajší primátori mesta Šaľa.
Moderátorkou večera bola Oľga Záblacká, hlavným hosťom bola speváčka Ilona
Csáková.
Reprezentačný ples Duslo 2018 - zamestnanci Dusla Šaľa, a. s. sa dňa 19. januára 2018
stretli už na 3. ročníku Reprezentačného plesu Duslo 2018. Personálna riaditeľka Silvia
Karásiková privítala predstaviteľov samosprávy mesta a okolitých obcí, predstaviteľov
Okresného úradu Šaľa a Spojenej školy v Šali. Moderátorkou večera bola Veronika
Paulovičová, hlavným hosťom bola speváčka Kristína.
Primátor bol na návšteve u prezidenta Slovenskej republiky - dňa 10. januára 2018 sa
v Prezidentskom paláci v Bratislave konalo stretnutie členov Združenia miest a obcí
Slovenska. Zmyslom novoročného prijatia členov ZMOS je vyjadrenie úcty členom
samospráv a ich hlavným predstaviteľom najvyšším predstaviteľom SR. Slovenský
prezident Andrej Kiska zároveň na tomto stretnutí prisľúbil návštevu Šale v roku 2018.
Výstavba nájomných bytov - po krátkej pauze počas vianočných sviatkov opäť nastalo
pracovné nasadenie pri výstavbe 150 nájomných bytov pre mladé rodiny.
Oprava cesty medzi Šaľou a Nitrou - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky vyčlenilo na opravu 18 kilometrového úseku 4 milióny Eur.
Opravy cesty II/562 sa začali na jar tohto roka.
Rekonštrukcia mestského úradu v plnom prúde - pracovníci počas rekonštrukcie
natrafili aj na rôzne zaujímavé situácie, napríklad našli osie hniezdo nevšedných
rozmerov. Zaujímavosťou je, že budova prišla o balkóny. No pribudli zelené strechy,
moderné priestory, klientske centrum či výťah.
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ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI V ROKU 2018
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali viedol primátor mesta Jozef Belický
v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím
poriadkom Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského
zastupiteľstva v Šali č. 12/2011 – VII. a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 5/2012 – XI. po nadobudnutí účinnosti. Program zasadnutí sa riadil podľa nasledovnej
štruktúry:
Časť I.
Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov
zápisnice a zapisovateliek.
Časť II.
Interpelácie poslancov – poslanci MsZ v Šali podávali písomné a ústne interpelácie.
Časť III.
Predkladané materiály
A. Informačné materiály a správy
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
C. Hospodárenie mesta
D. Majetkové záležitosti
E. Personálne záležitosti
F. Právne záležitosti
H. Rôzne
Časť IV.
Ukončenie
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PRVÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI SA
USKUTOČNILO 01. FEBRUÁRA 2018
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta. Na úvod bolo prítomných 19 poslancov
z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné.
V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie
poslancov, ktoré boli zamerané na opravu chodníka pri Materskej škole 8. mája v Šali,
opravu kríža v cintoríne, ktorý sa z mesiaca na mesiac celý posúva. Ďalej bola
predložená požiadavka, aby mesto vstúpilo do rokovania ohľadom odstránenia
reklamnej tabule na schválenej národnej kultúrnej pamiatke bývalej časti
transformátorovej stanice na Kráľovskej ulici. Ďalšie otázky, ktoré smerovali od
poslancov na mesto, sa týkali osvetlenia, informácii o rozhodnutiach o vypiľovaní
stromov, merania rýchlosti na mestských komunikáciách, vybudovania chodníkov, ale
aj možnosti rozšírenia činnosti podnikania v spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.
na komunálne služby a iné.
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály a správy:
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017týkajúcej sa kontroly plnenia opatrení na ZŠ Bernolákova, ZŠ Ľudovíta Štúra,
v OSS mesta Šaľa, v Domove dôchodcov Šaľa, kontroly nedaňových príjmov
v MsKS Šaľa, kontroly procesu inventarizácie na MsÚ Šaľa, kontroly
dodržiavania

všeobecne

záväzných

právnych

a interných

predpisov

v Mestskej knižnici J. Johanidesa Šaľa, v MŠ Družstevná, ďalej kontroly
nakladania

s prebytočným

a neupotrebiteľným

majetkom

a kontroly

nájomných zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich na MsÚ Šaľa.
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017 –
poslanci po predložení tohto materiálu vyslovili návrh, aby boli prizvaní
do komisií, ktorých náplňou sú verejné obstarávania na služby, dodávky
majetku a pod.
4. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018.
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V časti, týkajúcej sa majetkových záležitostí, zastupiteľstvo prerokovalo viacero
žiadostí od občanov mesta Šaľa, ale aj prediskutovalo návrh podmienok na dopredaj
bytov v bytovom dome na ulici Narcisová a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu“.
V časti, týkajúcej sa právnych záležitostí, boli predložené Zmluvy o diela na realizáciu
diel:
- rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,
- výmena okien a dverí obytného domu na V. Šrobára 572/9, 11 v Šali,
- vymaľovanie stropnej krytiny v Mestskej športovej hale v Šali,
- stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov
a bleskozvod,
ako aj Zmluva v oblasti energetickej úspory, Rámcové dohody na poskytovanie
telekomunikačných služieb a poisťovacie služby.
Na záver primátor mesta informoval a zároveň potešil poslancov o projekte
„vnútrobloku“, ktorý bude realizovaný v mestskej časti Veča, presnejšie v medzibloku
ul. Cintorínska, L. Svobodu a Hollého vo výške 680 tisíc Eur a že sa chystá stretnutie
ľudí, ktorí sa angažujú v projekte Lesoparku. Primátor sa po dobrých správach
poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z FEBRUÁRA
Vynovené ihriská vo Veči - tri ihriská vo Veči vďaka príspevku vo výške 493 910 Eur
od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky nadobudli nový
vzhľad.
Duslo Šaľa, a. s. spúšťa moderný Čpavok 4 - nová výrobňa zvýši kapacitu výroby
čpavku o 20 % a zníži náklady na výrobu. Investícia presiahla výšku
300 miliónov Eur.
Parkovisko pri poliklinike - Nitriansky samosprávny kraj vybudoval a odovzdal
do užívania 40 parkovacích miest pri Poliklinike v Šali, z toho 4 sú pre osoby
so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.
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DRUHÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI
SA USKUTOČNILO 22. MARCA 2018
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa. Na úvod bolo prítomných
17 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné.
V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie
poslancov, ktoré boli zamerané na zlý stav povrchu vozovky na moste, ktorý má
v správe Slovenská správa ciest, na údržbu kruhového objazdu pri Tescu, ďalej
poslancov trápili čierne skládky, chýbajúci kardiológ, ale aj v akom štádiu je montáž
filtrov na prívod vody do mesta.
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály a správy:
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK zameranej na kontrolu plnenia opatrení
na odstránenie zistených nedostatkov finančnou kontrolou v Mestskej knižnici
J. Johanidesa v Šali a na kontrolu plnenia opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov finančnou kontrolou v Materskej škole Družstevná Šaľa.
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa.
4. Informácia o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa,
spol. s r.o. a analýza týkajúca sa zabezpečenia komunálnych činností
spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r. o., ktorú predložil konateľ spoločnosti
Ing. Roman Kondys. Poslanci sa v diskusii zhodli, že je to „vážna téma“
a chcelo by to ešte hlbšiu analýzu, čo sa týka personálu, ekonomiky,
mechanizácie a v tom momente poslanci brali predloženú informáciu
na vedomie.
5. Informácia o žiadostiach o nadviazanie partnerstva s mestom Šaľa –
na mesto Šaľa boli doručené žiadosti o nadviazanie partnerských vzťahov
z mesta Leszno (Poľsko), mesto Mionica (Srbsko) a Samospráva Šalinského
mestského obvodu Sverdlovskej oblasti (Rusko).
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6. Prezentácia investičného zámeru – Polyfunkčný objekt „Manhattan“ Šaľa
na ul. SNP vedľa obchodného domu Kaufland.
Investičný zámer polyfunkčného domu predložil Ing. arch. Radovan Vranka,
okrem výstavby obchodov, bytov a parkovacích miest je snaha vytvoriť
subpriestor pre ľudí na stretávanie sa.
7. Informácia o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
V časti, týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny uznesení,
boli predložené nasledujúce materiály:
1. Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa – Zmeny a doplnky č. 3 a návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien
a doplnkov č. 3.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 6/2017.
3. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, ktorý bol schválený
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa
26. júna 2014.
V časti, týkajúcej sa hospodárenia mesta, boli predložené nasledujúce materiály:
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017.
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2. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť športu – mestské
zastupiteľstvo schválilo dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre žiadateľov
o dotáciu v tejto oblasti v celkovej výške 6 480 Eur nasledovne:
Rondis, s.r.o.
Centrum zdravia, prevencie civ. chorôb a ŠK mládeže Atlanta
Hokejový klub HK Mládež Šaľa
Telovýchovná jednota Tatran
Atletický klub Maratón Nitra
FK Slovan Duslo Šaľa
Mariášový klub Šaľa - Veča – Nové Zámky
TJ Slovan Duslo Šaľa
Klub vodných športov Barakuda
Športový klub Stepné kozy zo Šale
Občianske združenie Rada Šport
Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa
Klub športových potápačov Tritón Šaľa
Športový klub potápačov Hurrican Šaľa
SPOLU

400 Eur
230 Eur
700 Eur
300 Eur
500 Eur
300 Eur
350 Eur
500 Eur
400 Eur
300 Eur
800 Eur
600 Eur
400 Eur
700 Eur
6 480 Eur

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť kultúry - mestské
zastupiteľstvo schválilo dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre žiadateľov
o dotáciu v tejto oblasti v celkovej výške 9 600 Eur nasledovne:
OZ LeGrácia
Divadlo ASI
OZ Večania
OZ Večania
OZ Večania
OZ Večania
Divadlo Materinky
OZ Maceva
Spoločnosť Petra Pázmanya
Divadlo Šok
Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali
Csemadok
Materské centrum Mamy mamám
Rodičovské združenie ZŠ Jána Hollého
Miestny odbor Matice slovenskej v Šali
SPOLU
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300 Eur
1 000 Eur
250 Eur
250 Eur
250 Eur
250 Eur
1 600 Eur
500 Eur
500 Eur
700 Eur
600Eur
1 500 Eur
1 000 Eur
300 Eur
600 Eur
9 600 Eur

4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa – mestské zastupiteľstvo
schválilo na základe plánu kontrolnej činnosti a výsledkov jednotlivých kontrol
na návrh ekonomickej komisie mesačnú odmenu vo výške 15 %
z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2017 do
31. 12. 2017.
V časti, týkajúcej sa majetkových záležitostí, zastupiteľstvo prerokovalo viacero
žiadostí od spoločností a občanov mesta Šaľa, ale aj schválilo odplatný prevod
1-izbového bytu na ul. Slnečnej na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu“.
V časti, týkajúcej sa právnych záležitostí, mestské zastupiteľstvo prerokovalo
a schválilo Abonentnú zmluvu na prenájom, dodávku, montáž a servis hygienických
zariadení – dávkovačov pre mesto Šaľa a návrh na uzatvorenie Mandátnej zmluvy
so spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o. na obstaranie správy bytov a nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta.
Na záver druhého Mestského zastupiteľstva v Šali poslanci schválili 2 návrhy týkajúce
sa predloženia žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na zaradenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy,
Kukučínova 27, Šaľa v priestoroch Základnej školy J. Hollého, Hollého 1950/48
do siete škôl a školských zariadení a žiadosti Občianskeho združenia Chameleon Studio
o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Primátor

mesta

Šaľa

prezentoval

dar

od

spoločnosti

Samsung

Galanta,

a to veľkoplošnú obrazovku, ktorá bude umiestnená v Dome kultúry v Šali a uviedol, že
mestu bol priznaný príspevok na rekonštrukciu Spoločenského domu vo Veči
vo výške 480 530,30 Eur.
Primátor sa poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 2. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z MARCA
Mesto pripravilo vizualizáciu novej autobusovej stanice a parkoviska predstaničného
priestoru - a to v rámci príprav na druhú etapu cyklotrasy. Vynovený predstaničný
priestor ráta aj so stojiskami pre odkladanie bicyklov a s 279-timi parkovacími miestami.
Duslo, a. s. podporí cyklotrasu sumou 60 tisíc eur - generálny riaditeľ Dusla, a. s.
Petr Bláha oznámil, že spoločnosť prispeje sumou, ktorú malo mesto zaplatiť v rámci
spolufinancovania projektu – cyklotrasa za zamestnaním pri príležitosti osláv 60 rokov
od svojho založenia.
Základná umelecká škola oslavovala - dňa 19. marca 2018 Základná umelecká škola
v Šali oslávila 65. výročie svojej existencie v priestoroch Domu kultúry v Šali, kde sa
konal hudobný koncert učiteľov a bývalých absolventov školy.
Šaliansky Maťko oslavoval - koncom marca sa uskutočnil už 25. ročník. Za toto krásne
obdobie sa zúčastnilo na rôznych kolách skoro pol milióna detí. Už tradične nechýbal
na

súťaži

bývalý

prezident

Slovenskej

republiky

Ivan

Gašparovič.

Za spomienku stojí aj postavenie súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského,
a to druhé miesto v slovenskom hodnotení za Hviezdoslavovým Kubínom.
Medzinárodný deň žien - výnimočný deň oslávila aj 93-ročná členka pani Valéria
Reháková v Dennom centre č. 2 na Kráľovskej ulici. Všetkým členkám prišiel
zablahoželať primátor mesta Jozef Belický.
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Dňa 28. marca 2018 samospráva vyjadrila veľké ďakujem tým najpovolanejším učiteľom, ktorí svoje poznania a životné skúsenosti odovzdávajú deťom v materských
školách, žiakom na základných a študentom na stredných školách. Svoje ocenenia
si prevzali naši pedagógovia práve na spoločenskom podujatí, konanom ku Dňu
učiteľov, na ktorom bolo cítiť optimizmus, spolupatričnosť a samozrejme veľkú vďaku.
Ocenení boli títo učitelia:
Základné školy
Mgr. Helena Mesárošová
ZŠ Jána Hollého Šaľa
Mgr. Lýdia Porubčanová
Mgr. Martina Polláková
ZŠ J. C. Hronského Šaľa
Mgr. Katarína Sedlárová
Mgr. Michaela Barová
ZŠ s MŠ Bernolákova Šaľa
Mgr. Dáša Hakszerová
ZŠ Ľ. Štúra Šaľa
Jana Takáčová
Mgr. Magdaléna Szabó
ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM Šaľa
Mgr. Eleonóra Čačaná
Mgr. Daniela Straňáková
ZŠ J. Murgaša Šaľa
Eva Zemanová
Mgr. Michaela Melová
ZŠ Tešedíkovo
Ing. Miriam Czibulová
Mgr. Libuša Lenčéšová
ZŠ s MŠ Hájske
Mgr. Adriana Žiačková
Mgr. Zoltán Varsányi
ZŠ s VJM Žihárec
Mgr. Andrea Mesárová
Mira Bácsyová
ZŠ s VJS Žihárec
Andrea Molnárová
ZŠ s VJM Pongrácza Ágostona Neded
Zita Hanzelíková
Mgr. Ildikó Keresztesi
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany
Mgr. Marián Varga
ZŠ s MŠ Vlčany
Mgr. Tatiana Srňáneková
Mgr. Mária Grešová
ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom
Mgr. Soňa Boženíková
Mgr. Zuzana Vargová
ZŠ s VJM Tešedíkovo
Berta Borsányiová
Mgr. Jana Líšková Urbanová
ZŠ Močenok
Mgr. Zuzana Sýkorová
Marta Lacková
ZŠ Kráľová nad Váhom
Mgr. Silvia Nováková
PaedDr. Blanka Horáková
ZŠ s MŠ Horná Kráľová
Mgr. Jarmila Husáriková
ZŠ J. C. Hronského Šaľa
Mgr. Janka Klenovičová
ZŠ s MŠ Vlčany
Mgr. Klára Komlósiová
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Materské školy
Ľudmila Žemberová
Andrea Vlasáková
Lívia Miškolciová
Mgr. Estera Takácsová
Dagmar Jarábková
Elena Lelovičová
Andrea Guizonová
Mgr. Beata Gupková
Mgr. Erika Hippová
Mgr. Krisztina Nágelová
Beata Kutáková
Silvia Kováčová
Alžbeta Majbová
Beáta Kováčová
Silvia Vargová
Matilda Herencsárová
Mgr. Dáša Bukovská
Mgr. Klára Vadkertiová

MŠ Okružná Šaľa
MŠ P. J. Šafárika Šaľa
MŠ Budovateľská Šaľa
MŠ Hollého Šaľa
MŠ 8. mája Šaľa
MŠ Bernolákova Šaľa
MŠ J. Murgaša Šaľa
MŠ Družstevná Šaľa
MŠ Močenok
MŠ Žihárec
MŠ s VJS Neded
MŠ s VJM Neded
MŠ Trnovec nad Váhom
MŠ Tešedíkovo
MŠ s VJM Tešedíkovo
MŠ s VJM Diakovce
MŠ Horná Kráľová
Stredné školy

Mgr. Mária Bujdáková
Mgr. Martin Žiška
Ing. Linda Gondová
Mgr. Andrea Bajnerová
Ing. Klaudia Margitfalviová
Ing. Slavomír Kališ

Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
SOŠ Šaľa
Spojená škola Šaľa

Školské zariadenia
Mgr. Lenka Balážová
Ing. Martin Krajmer, DiS. Art.
Mgr. Mária Holúbeková
Ing. Michal Malárik
Mgr. Gabriel Jonás

ZUŠ Šaľa
ZUŠ Močenok
CVČ Šaľa
ZŠ s VJM Diakovce
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TRETIE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI SA
USKUTOČNILO 10. APRÍLA 2018
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo
prítomných 17 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo
uznášaniaschopné.

Po

schválení

programu

mimoriadneho

zasadnutia

sa uskutočnila voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva,
overovateľov zápisnice a zapisovateliek.
V druhej časti rokovania, týkajúcej sa majetkových záležitostí, bol predložený materiál
spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., ktorá požiadala Mestské zastupiteľstvo v Šali o prevod
pozemku pod stavbou bytového domu s názvom Panorama, ktorý je vybudovaný
v mestskej časti Veča, a to za cenu 26,555 Eur/m², v celkovej výške 21 934,43 Eur.
Po diskusii poslancov sa prihlásil k slovu aj pán primátor, ktorý uviedol, že na začiatku
tohto volebného obdobia vystúpil pred verejnosť, aj pred mestské zastupiteľstvo
s cieľmi, ktoré si želá, aby boli zdieľané aj s poslancami mesta Šaľa. „Dôležitým cieľom
je tiež podpora aktívnych jednotlivcov, ktorí prinášajú rôzne projekty a podpora
každého rozvoja projektov v tomto meste“, dodal.
Cena za prevod bola podľa investora stanovená podľa cenovej mapy mesta Šaľa
a zohľadňuje reálnu situáciu na trhu nehnuteľností v danej lokalite. Zároveň oznamuje,
že ich spoločnosť vyvíja maximálne úsilie k zveľadeniu okolia stavby Panorama,
t. j. vybuduje na vlastné náklady chodníky, parkovacie státia, zeleň, verejné osvetlenie,
pričom prostriedky, použité na tento účel, sa pohybujú v cene cca 62 tisíc Eur.
Na základe horeuvedeného žiada, aby sa to zohľadnilo pri prerokovávaní tohto bodu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvný odplatný prevod a na základe poslaneckého
návrhu schválilo aj zaktualizovanie hodnotovej mapy mesta Šaľa.
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Na záver primátor mesta Šaľa informoval prítomných na mestskom zastupiteľstve, že
absolvoval stretnutie s 13 podnikateľmi ohľadom pomoci na generálne vyčistenie mesta,
ktoré by dali vyčistiť za svoje peniaze. Podnikatelia s touto myšlienkou súhlasili
a zaslúžili si tak na diaľku od poslancov aj potlesk.
Primátor sa poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 3. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z APRÍLA
Víno Terra Wag 2018 – už po štvrtýkrát sa konala v Šali vínna súťaž, pri ktorej sa
hodnotí hlavne celkový dojem, vôňa, chuť a vzhľad vína. Až 256 vzoriek bolo
zaradených do siedmich súťažných kategórií. Víťazmi jednotlivých kategórii sa stali:
1. kategória: Vína tiché biele suché - Peter Pápay, Močenok – Rizling vlašský
2017, zároveň šampión
2. kategória: Vína tiché biele polosuché, polosladké - Anna Nagyová, Zlatý
strapec, Viničky – Cuvée polosladké, zároveň šampión
3. kategória: Vína tiché ružové suché - Vinohradníctvo Pavelka a syn – Rosé
cuvée
4. kategória: Vína tiché ružové, polosuché, polosladké - Víno Chudý, Cabernet
sauvignon 2017
5. kategória: Vína tiché červené suché - Vitis Pezinok, Chateau Pezinok –
Frankovka modrá, zároveň šampión
6. kategória: Sladké vína bez rozdielu farebnosti - Anna Nagyová, Zlatý strapec,
Viničky – Tokajský fordítáš
7. kategória: Šumivé vína - Hubert J. E. – Hubert de Luxe rosé
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Generálne čistenie mesta - viac ako desať spoločností sa rozhodlo pomôcť mestu
skrášliť ulice – odstrániť nečistoty z krajníc, chodníkov, verejných priestranstiev,
odstrániť staré, neestetické pozostatky starých prašiakov, opraviť a vymeniť koše
na drobný odpad popri chodníkoch.
Spoločnosť Samsung darovala mestu deväť monitorov - obrazovky, ktoré možno
nainštalovať v jednom celku a poskytnú tak jedinečný zážitok. Jeden monitor má
uhlopriečku 46“, čiže viac ako 116 cm. Monitory budú umiestnené vo vstupných
priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šali.
50. výročie Detských jasieľ Lienka - zariadenie, ktoré funguje od 8. marca 1968,
oslávilo 24. apríla polstoročie. Máme obrovské šťastie, že sme jedno z mála miest, kde
mestské jasle ešte fungujú. Chvála patrí zamestnancom, že sa o detičky starajú už od
6.30 hodiny ráno do neskorého popoludnia, aby vyšli v ústrety pracujúcim rodičom.
Ďalšie významné podujatia zapísané v Pamätnej knihe mesta Šaľa – dňa 24. apríla 2018
sa konalo slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Johanidesa a vyhodnotenie výsledkov
súťaže Esej Jána Johanidesa 2018. Prihlásených bolo rekordných 127 prác
stredoškolákov z celého Slovenska s témami esejí podľa vybraných myšlienok Jána
Johanidesa. Porota udelila v roku 2018 dve hlavné ceny, víťazmi sa stali Marek
Moravčík z Bratislavy a Matúš Zelieska z Levíc.

1129

ŠTVRTÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI SA
USKUTOČNILO 10. MÁJA 2018
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo
prítomných 13 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo
uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia sa uskutočnila voľba návrhovej
komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.
V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie
poslancov, ktoré boli zamerané na výmenu informačnej tabule o osobnostiach, ktoré sú
na mestskom cintoríne pochované, tabuľa je už vyblednutá, ťažko čitateľná,
ďalej na kosenie v cintoríne, ale aj opakované interpelovanie nepovolenej skládky
na Komenského ulici. Počas druhej časti rokovania padla aj pochvala pre tvorcov
webovej stránky mesta Šaľa za to, že bola kvalitne a dobre urobená.
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály a správy:
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK.
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018.
4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2017 –
poslanci po predložení tejto správy skonštatovali, že činnosť knižnice
je mnohostranná, zaujímavá a pútavá a zároveň poďakovali pani riaditeľke
za činnosť.
5. Informácia o stave poskytovania a zabezpečovania záchrannej zdravotnej
služby pre občanov mesta Šaľa – informáciu o zhoršení stavu zdravotnej
starostlivosti v meste Šaľa predložil primátor mesta Jozef Belický, ktorý
zároveň uviedol pár prípadov, ktoré sa stali v meste za posledné obdobie.
Výsledkom bola hlavne výzva pre obyvateľov nášho mesta, aby sa
zdokumentovali všetky prípady, ktoré sa vymenujú v sťažnosti a nechajú sa
riadne prešetriť.
6. Informácia zo zasadnutí zastupiteľstiev Nitrianskeho samosprávneho kraja.
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V časti, týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny uznesení,
bol predložený návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaľa, návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Šaľa v znení doplnkov a Energetická koncepcia mesta Šaľa. Prítomný bol aj pán
architekt Ing. arch. Vladimír Jarabica, ktorý prítomným poslancom odpovedal na ich
otázky.
V časti, týkajúcej sa hospodárenia mesta, boli predložené materiály ohľadom vývoja
hospodárenia. Poslanci sa v rámci diskusie pýtali na problémy spojené s elektronickým
zasielaním rozhodnutí o vyrubení miestnej dane a boli uistení, že problémy
s doručovaním sa odstránia. Ďalej mestské zastupiteľstvo prerokovalo doplnenie plánu
verejného obstarávania, ale aj zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie
od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 v zmysle Výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
V časti, týkajúcej sa majetkových záležitostí, zastupiteľstvo prerokovalo viacero
žiadostí od spoločností a občanov mesta Šaľa, ale aj schválilo odplatný prevod
2-izbového bytu na ul. Narcisová na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu“.
V časti, týkajúcej sa právnych záležitostí, bola predložená Zmluva o poskytovaní
služieb na výkon zimnej údržby v meste Šaľa. Mestské zastupiteľstvo v Šali zobralo
na vedomie výsledok verejného obstarávania na dodanie tejto služby, ako aj uzavretie
Zmluvy o poskytovaní služieb.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa primátor poďakoval prítomným za ich účasť
a ukončil 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z MÁJA
47. ročník Zlatej priadky - celoslovenská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
sa uskutočnila v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry v Šali, na ktorej sa
predstavilo 15 detských divadelných súborov z celého Slovenska a 2 hostia z Českej
republiky. Prvé miesto si odniesol DDS MoDRé TRaKy z Vrábel za inscenáciu HORE.
Cenu primátora získal DS Trma – vrma, ZUŠ pri Spojenej škole Letná, Poprad
za inscenáciu NA ÚTEKU.
Detičky ozdobili máj vo Veči - dobrovoľní hasiči už tradične postavili vo Veči prekrásny
máj. Korunu vysokého orecha ozdobili naše detičky z miestnych škôl a škôlok
pestrofarebnými mašľami.
Deň matiek v Domove dôchodcov v Šali - naši škôlkari rozveselili babičky svojim
vystúpením a vlastnoručne vyrobenými srdiečkami. Krásnymi slovami a kvetinkou ich
potešil aj primátor mesta Jozef Belický.
73. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom - mesto Šaľa si každoročne pripomína
8. máj. Položiť veniec pomohli prítomným aj deti, ktoré sa v poslednom čase zúčastňujú
pietnych spomienkových aktov.
Večianske hody a slávnosti - hodová slávnosť sa uskutočnila 13. mája 2018 pred
Spoločenským domom vo Veči s kultúrnym programom pre deti a dospelých.
Večianske slávnosti sa konali 18. a 19. mája s programom zostaveným tak, aby si prišli
na svoje milovníci hudby všetkých vekových kategórii, napr. Lady Colors, Zoči voči,
Horkýže slíže.
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PIATE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI SA
USKUTOČNILO 28. JÚNA 2018
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo
prítomných 15 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo
uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia sa uskutočnila voľba návrhovej
komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.
Po organizačných návrhoch o presunutie materiálov, kvôli ktorým sa zúčastnila
zastupiteľstva aj verejnosť, a to prerokovania žiadosti o prenájom pozemku a petície za
zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku, sa zastupiteľstvo zhodlo prerokovať
tieto materiály ešte pred interpeláciami. Obidva materiály spolu úzko súvisia, v skratke
išlo o prenájom pozemku nachádzajúceho sa v školskom areáli J. C. Hronského za
účelom podnikateľského zámeru – výstavby viacpodlažnej budovy. Proti tejto výstavbe
vznikla petícia za zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa
v areáli základnej školy. K prvému bodu, to znamená žiadosti o prenájom,
predkladateľka doplnila stanoviská a odporúčania príslušných mestských komisií
s cieľom

pripraviť materiál pre všeobecne záväzné nariadenie, aby areály škôl

a škôlok boli nepredajné, neprenajímateľné na zriadenie iných objektov, a to ako
objektov na výchovu alebo športovú činnosť detí a mládeže. K slovu sa prihlásila aj pani
riaditeľka Základnej školy J. C. Hronského Mgr. Jarmila Husáriková. Vo svojom
príhovore k mestskému zastupiteľstvu vyslovila úprimnú radosť z toho, ako sa komisie,
poslanci aj vedenie mesta postavili k žiadosti o prenájom pozemku v časti areálu školy.
Informovala, že tento priestor je od otvorenia školy od roku 1984 až
po súčasnosť neoddeliteľnou súčasťou školského areálu. Tzv. školská záhrada bola v jej
začiatkoch využívaná na školské políčka, no už mnoho rokov je pre žiakov školy
prírodným vzdelávacím areálom. V mene žiakov a zamestnancov školy, rodičov,
obyvateľov mesta, ktorí neustále podporujú chod školy, vyzvala poslancov mestského
zastupiteľstva, aby nedovolili zlikvidovať tento priestor, ktorý slúži aj na učebňu
v prírode. Poslanci sa k žiadosti o prenájom postavili jednoznačne proti.
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V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie
poslancov, ktoré boli zamerané na nebezpečné odpady, ktoré nie je možné identifikovať
a na hľadanie riešenia ich odstránenia a informovanosti obyvateľov. Poslanci ďalej
upozornili na riziko zatekania v domove dôchodcov, ale aj poďakovali za vykonané
práce.
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály a správy:
1. Ústna informácia o stave bezpečnosti v meste a v okrese Šaľa – informáciu
o stave bezpečnosti predložil mjr. Ing. Marián Slatina, zástupca riaditeľa
Obvodného oddelenia PZ v Šali. V úvode zhodnotil vývoj trestnej činnosti
v služobnom obvode Okresného riaditeľstva PZ v Šali za rok 2017, ktorú
zhrnul aj percentuálne:
-

bolo spáchaných 263 trestných činov,

-

z ktorých 169 skutkov bolo objasnených, čo činí 64,25 % objasnenosti,

-

z tohto počtu bolo 61 skutkov spáchaných na ulici, kde bolo
objasnených 40 skutkov, čo predstavuje 66,57 % objasnenosti,

-

oproti roku 2016, čím došlo k výraznému zlepšeniu objasnenosti, a to
až o 9,25 %.

Zástupca riaditeľa informoval aj o násilnej kriminalite. Vražda v roku 2017
zaznamenaná nebola, lúpeží bolo 9, z toho bolo 5 objasnených, úmyselné
ublíženie na zdraví 11 skutkov, z toho 8 objasnených. Na úseku majetkovej
kriminality bolo 90 prípadov, z toho bolo objasnených 42. Pri tomto hodnotení
pochválil aj prácu policajtov kriminálne polície. V roku 2017 boli
zaznamenané 2 prípady krádeže motorových vozidiel. Skonštatoval, že oproti
vlaňajšiemu roku to je rapídny pokles. Ďalej boli zaznamenané:
-

2 prípady závažnej drogovej trestnej činnosti, ktoré boli objasnené,

-

183 majetkových priestupkov,

-

79 priestupkov proti spoločenskému spolunažívaniu,

-

19 priestupkov proti verejnému poriadku,
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-

354 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke,
na margo vyššie spomenutých vecí zástupca uviedol klesajúcu
tendenciu v porovnaní s minulými rokmi,

-

v roku 2017 bolo zaznamenaných 36 prípadov ukradnutých bicyklov,
ale už v roku 2018 v sledovanom období len 4 bicykle, čo pripísal aj
preventívnej činnosti mestskej polície s označovaním bicyklov
pomocou aplikácie DNA technológie.

Na záver mjr. Ing. Marián Slatina zhodnotil spoluprácu s mestskou políciou
pri zabezpečovaní verejného poriadku počas kultúrnych a iných podujatí,
samozrejme pozitívne.
Poslanci v diskusii predložili svoje návrhy zamerané najmä na dohľad
a bezpečnosť v cestnej premávke, zástupca prisľúbil tlmočiť tieto typy
okresnému dopravnému inšpektorátu.
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok
2018.
4. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
5. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa.
6. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska
v Šali za rok 2017.
7. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky
2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021.
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V časti, týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny uznesení,
bol predložený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022,
Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017, návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok
pohrebísk mesta Šaľa, ale aj doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa.
V tejto časti rokovania bola ešte predložená Koncepcia prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022, ktorú
predstavil predseda komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
RSDr. Peter Gomboš. Uviedol, že je

to pokračovanie vyhodnotenia za roky

2013 – 2017, materiál je predkladaný na základe nadväznosti na zoznam opatrení
uvedených v programe Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa. Koncepcia je
v súlade s požiadavkami Európskej mestskej charty, ktorá hovorí o občanoch, ktorí majú
právo na bezpečné mesto. Je v súlade so zákonom NR SR č. 583/2008 Z.z.
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike. Ďalej
je v súlade s požiadavkami stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike
na roky 2016 – 2020 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky, ktorá definuje
orgány regionálnej a miestnej samosprávy ako jeden zo subjektov prevencii kriminality
a tiež nadväzuje na program prevencie kriminality v rámci Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Hlavným zmyslom koncepcie je, aby sa všetky inštitúcie v meste, ktoré môžu
kompetentne participovať, zapojili do riešenia daného problému, a tak napomáhali aj
v procese zapojiť čo najviac občanov v meste za účelom prevencie negatívnych javov.
V časti, týkajúcej sa hospodárenia mesta, bol predložený návrh na úhradu straty
spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2017. Tento materiál predložil konateľ
spoločnosti Ing. Roman Kondys. Zastupiteľstvo po vypočutí dôvodov, ktoré spôsobili
stratu v spoločnosti, odporučilo primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti
MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 150 593,22 Eur z ostatných kapitálových fondov.
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Nasledoval záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017, ktorý predložila
vedúca odboru ekonomického Ing. Alena Kiácová. Hlavná kontrolórka mesta
Ing. Alžbeta Sedliačiková doplnila stanovisko k materiálu, a tak poslanci schválili toto
celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2017 bez výhrad. Prednostka Ing. Jana
Nitrayová pokračovala predložením návrhu na úpravu rozpočtu mesta, rozpočtových
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok
2018 so schválením nasledovne:
1. úprava rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:
Bežné príjmy:

17 085 917 Eur

Bežné výdavky:

16 840 702 Eur

Rozdiel:

245 215 Eur

Kapitálové príjmy:

3 914 600 Eur

Kapitálové výdavky:

7 942 530 Eur

Rozdiel:

-4 027 930 Eur

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:

21 000 517 Eur

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:

24 783 232 Eur

Rozdiel bez finančných operácií:

-3 782 715 Eur

Príjmové finančné operácie:

4 104 015 Eur

Výdavkové finančné operácie:

321 300 Eur

Rozdiel:

3 782 715 Eur
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Rozpočet na rok 2018 celkom:
Príjmy celkom:

25 104 532 Eur

Výdavky celkom:

25 104 532 Eur

Rozdiel celkom:

0 Eur

2. úprava rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií
nasledovne:
100 Daňové príjmy

9 540 000 Eur

200 Nedaňové príjmy

3 099 010 Eur

300 Granty a transfery

8 361 507 Eur

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.

1 011 415 Eur

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci

3 092 600 Eur

600 Bežné výdavky

16 840 702 Eur

700 Kapitálové výdavky

7 942 530 Eur

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.

321 300 Eur

3. Úprava výšky príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 637 260 Eur,
z toho dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je
vo výške 166 310 Eur a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 470 950 Eur.
4. Prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 728 600 Eur v rozpočte mesta
na rok 2018 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií financovaných z EÚ
fondov a grantov.
5. Ručenie za prijatý úver blankozmenkou.
V časti, týkajúcej sa majetkových záležitostí, zastupiteľstvo prerokovalo viacero
žiadostí od občanov mesta Šaľa a spoločností.
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V časti, týkajúcej sa personálnych záležitostí, sa určil rozsah výkonu funkcie primátora
na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2018 – 2022 pred blížiacimi
sa komunálnymi voľbami. Pán primátor predložil druhý materiál týkajúci
sa personálnych záležitostí, a to návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti
MeT Šaľa, spol. s r.o. Potrebu vymenovania ďalšieho konateľa zdôvodnil hlavne pre
zachovanie funkčnosti spoločnosti v prípade neprítomnosti prvého konateľa. Zdôraznil,
že v zmysle stanov má spoločnosť dvoch konateľov a informoval, že Dozorná rada
prerokovala a odporúča primátorovi vymenovať poslanca mestského zastupiteľstva
Ing. Petra Jaroša za ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Mestské
zastupiteľstvo v Šali prerokovalo tento návrh a odporučilo primátorovi mesta, aby dňom
1. júla 2018 menoval Ing. Petra Jaroša za konateľa MeT Šaľa, spol. s r.o., ktorý
poďakoval za prejavenú dôveru.
V bode rôznom sa prerokoval ešte dôležitý materiál, ktorý mal určiť počet poslancov
mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov
v nich na volebné obdobie 2018 – 2022 v navrhnutom znení:
1) počet poslancov mestského zastupiteľstva 21
2) počet volebných obvodov 3 a počet poslancov v nich nasledovne:
- volebný obvod č. 1 (Šaľa) 7 poslancov
- volebný obvod č. 2 (Šaľa) 7 poslancov
- volebný obvod č. 3 (Šaľa, mestská časť Veča) 7 poslancov
Mestské zastupiteľstvo schválilo tento návrh. Na záver pán primátor ešte informoval
o blížiacom sa jubileu spoločnosti Duslo, a. s., a to 60. výročie svojho založenia. Pri
tejto príležitosti by pán primátor chcel, aj spolu s mestským zastupiteľstvom, „vyslať
signál“, ktorý je prejavom toho, že si vážime, že je tu firma, ktorá 60 rokov dáva prácu
ľuďom a firmám z tohto regiónu, že tam vyrástli skvelí ľudia, za čo patrí tejto
spoločnosti veľké ďakujem.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa primátor poďakoval prítomným za ich účasť
a ukončil 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018.

1139

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z JÚNA
Centrum voľného času oslavovalo - už 50 rokov slúži Centrum voľného času deťom
a mládeži. A slúži veľmi dobre, pestrosť krúžkov je veľká a hlavne počas leta sú všetky
turnusy naplnené. Bývalý ,, Dom detí a mládeže v Šali ´´ začal fungovať 1. júna v roku
1968. Za päťdesiat rokov činnosti sa im podarilo vychovať mnoho talentovaných
a šikovných detí, z ktorých sú dnes autority pre následné generácie Šaľanov. Prvým
riaditeľom bol Ivan Banič, potom to bol Ľudovít Gábor, Mária Kučelatová a dnes
funguje CVČ pod vedením Michala Malárika. Centrum voľného času si svoje päťdesiate
narodeniny pripomenulo 25. júna v šalianskom dome kultúry. Centrum voľného času
v súčasnosti ponúka krúžky a voľnočasové aktivity pre takmer 1 200 detí zo Šale
a okolia. Pracujú v ňom obetaví a zanietení ľudia, pre ktorých práca v centre nie je iba
prostriedok na získanie pravidelného príjmu financií, ale v prvom rade je pre nich práca
v tomto zariadení poslaním. Deťom sa totiž venujú naplno, odovzdávajú im svoje
zručnosti a vedomosti, prebúdzajú v nich schopnosti a rozvíjajú ich talent, učia ich žiť
nemateriálnym životom a ukazujú im pravé hodnoty. Pri tejto príležitosti uviedlo CVČ
premiéru dokumentárneho filmu o svojej organizácii, ktorého autorom je súčasný
riaditeľ Michal Malárik a kameramanom a strihačom bol Miroslav Bartovic.
Zamestnanecký deň Duslo 2018 - už 5. ročník Zamestnaneckého dňa sa konal
na futbalovom štadióne FK Slovan Duslo Šaľa za účasti troch tisíc ,,duslákov´´
s rodinami, pre ktorých bol pripravený celodenný program so vzácnymi hosťami.
Aj COOP Jednota Galanta oslavovalo - spotrebné družstvo oslávilo už 65. výročie
svojho založenia. Slovenskému reťazcu patrí úcta, že sa vedel vzoprieť veľkým
zahraničným reťazcom, dodnes prevádzkuje množstvo dostupných prevádzok a stal sa
z neho silný zamestnávateľ.
Jubilejný ročník Zaplávajme spolu čo najďalej – krytá plaváreň Duslo, a. s. bola plná
šikovných plavcov, zapojilo sa až 658 účastníkov a spolu preplávali 749 km a 350 m,
čím vznikol nový rekord.
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Šaliansky jarmok - v dňoch 22. až 23. júna sa uskutočnilo podujatie na počesť
tradičných remesiel z nášho regiónu i z regiónov celého Slovenska. Súčasťou bol bohatý
kultúrny program určený všetkým vekovým kategóriám. Podujatie sa súčasne
uskutočnilo pred šalianskym amfiteátrom a pred Okresným úradom v Šali. Mesto Šaľa
srdečne prijalo v prvý deň konania jarmoku delegácie z partnerských miest a hostí.
Ďalšie významné podujatia zapísané v Pamätnej knihe mesta Šaľa - mesiac jún bol
bohatý na podujatia.
Dňa 21. júna 2018 sa konalo Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov základných
a stredných škôl okresu Šaľa, zároveň aj Spoločenské stretnutie predstaviteľov mesta
so zamestnancami školstva odchádzajúcich do dôchodku.
Nechýbalo ani obľúbené vyhodnotenie výsledkov lokálnej súťaže Do práce na bicykli,
ktoré sa konalo 25. júna 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z JÚLA
Plány s Lesoparkom - z Lesoparku bude prímestský rekreačný les. Mesto totiž získalo
do dlhodobého prenájmu šaliansky lesopark. Z neupraveného lesa mesto plánuje
vytvoriť miesto pre relax a oddych.
Objektív Františka Kollára - sa konal už po jedenástykrát. Súťažilo sa v dvoch
hlavných kategóriách. Prvé miesto v kategórii Šaľa, moje mesto si za svoju fotografiu
Jesenné ráno zaslúžil Juraj Cisár. Prvé miesto v kategórii voľná téma si za svoju
fotografiu pod názvom Šiška jednoznačne odniesol Vladimír Vlk Kováč. Ďalšie ceny za
svoje fotografie si prevzali Slávka Sophie Tarčová (Strom života), Aneta Komjathyová
(Školská), Atila Mészáros (Posledné dni vojny v Galante), Dana Duchoslavová
(Stretnutie) a Nikolas Barczi (All for Jan I).
Vyhodnotenie najlepšieho vínka - dňa

12. júla 2018 sa uskutočnilo slávnostné

vyhodnotenie 4. ročníka súťaže - Víno Terra Wag Šaľa 2018. V dňoch
12. a 13. júla 2018 sa na amfiteátri konala verejná degustácia súťaže Víno Terra Wag
Šaľa 2018, ktorá sa radí medzi významné a obľúbené akcie pre ľudí zo Šale a blízkeho
i ďalekého okolia, patrí tak právom k dôležitým podujatiam, ktoré sú zapísané
v Pamätnej knihe mesta Šaľa.
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ŠIESTE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI SA
USKUTOČNILO 21. AUGUSTA 2018
Jozef Belický pred otvorením šiesteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
pripomenul, že dnešný deň, 21. august 2018, je 50. výročie od vstupu vojsk Varšavskej
zmluvy do Československa, ktoré na niekoľko rokov definitívne zmarili všetky nádeje
na slobodu a normálny rozvoj tejto spoločnosti. Uviedol, že určite každý z nás si ctí
obete tohto obdobia, všetky tie krivdy, ktoré ľudia v tomto štáte museli prežiť
a celé to obdobie, z ktorého sme sa všetci, pevne veríme poučili a ktoré sa už nikdy
nesmie zopakovať. Dodal, že by sme si to mali pripomenúť nielen tu, na mestskom
zastupiteľstve, ale každý aj vo svojej rodine a rozprávať o udalostiach z roku 1968
svojim deťom, aby sme sa poučili z chýb iných a nemuseli sa učiť na tých vlastných.
Na úvod bolo prítomných 18 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím
sa stalo uznášaniaschopné.
V druhej časti rokovania, týkajúcej sa všeobecne záväzných nariadení, noriem mesta,
zmien uznesení, bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015
o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia
vo vlastníctve mesta Šaľa. Primátor mesta pri predložení tohto materiálu informoval, že
prvé dva domy v rámci výstavby nájomných bytov boli skolaudované dňa
31. 07. 2018 a podotkol, že okrem schvaľovania tohto všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré sa týka prideľovania nových bytov, ale aj stanovenia podmienok pre existujúce
mestské byty, bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať aj kúpu týchto prvých dvoch
domov tak, aby sa mohol použiť schválený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a aby sa mohli ešte pred budúcim zasadnutím mestského zastupiteľstva v zmysle
schváleného poradovníka, ktorý schválila komisia pre sociálne a bytové otázky, tieto
byty postupne prideľovať jednotlivým uchádzačom. Mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie v navrhnutom znení.
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Poslancom bol v rámci časti hospodárenie mesta predložený návrh na určenie výšky
nájomného v novopostavených bytových domoch na ulici Kráľovskej. Primátor uistil
poslancov, že predložený výpočet výšky nájomného pre nových obyvateľov
postavených bytov vychádza zo zákona.
V časti, týkajúcej sa majetkových záležitostí, sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo
žiadosťou od Slovenskej správy ciest o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta
z dôvodu výstavby verejnoprospešnej líniovej stavby dlho očakávaného obchvatu, ale
aj kúpou pozemkov pod plánovanú stavbu – Cyklotrasu. Pri predložení primátor mesta
informoval, že dňa 23. 08. 2018 mesto Šaľa odovzdá stavenisko spoločnosti Swietelsky
- Slovakia spol. s r.o., ktorá je realizátorom stavby – Cyklotrasa za zamestnaním do
priemyselného parku s predpokladanou výstavbou okolo troch mesiacov. Majetkové
záležitosti poslanci ukončili kúpou Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového
domu B2 od spoločnosti IC Holding, s.r.o, so sídlom Bratislavská 29, 917 01 Trnava
v celkovej kúpnej cene 1 514 000 Eur.
Na záver si poslanci a všetci prítomní uctili pamiatku obetí okupácie minútou ticha.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa primátor poďakoval prítomným
za ich účasť a ukončil 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z AUGUSTA
Nová bežecká dráha na ZŠ J. Murgaša – žiakom školy, ale aj verejnosti, bude slúžiť
nová moderná dráha, ktorá bude dopĺňať doskočisko. Tartanovú dráhu sa podarilo
vybudovať aj vďaka sľúbenej podpore spoločnosti Duslo, a. s. a podpore poslancov
mesta Šaľa.
Cieľ 14. ročníka Oválu v Šali – 150 veteránov sa 4. augusta vydalo na svoju cestu.
Štartovali v Seredi a svoju jazdu v peknom počasí zavŕšili práve v Šali na pešej zóne
za účasti primátorov miest Sereď a Šaľa.
Šaľa súčasťou celoslovenských cyklistických pretekov Okolo Slovenska – nadšenci
cyklistiky v Šali sa dozvedeli, že naše mesto bude etapovým mestom pretekov a zároveň
sa v Šali budú konať 2 rýchlostné prémie. Bude to výzva pre všetkých na prípravu
svojich tátošov, predsa len ide o 60 ročnú tradíciu.
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SIEDME ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI SA
USKUTOČNILO 20. SEPTEMBRA 2018
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo
prítomných 14 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo
uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia sa uskutočnila voľba návrhovej
komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.
V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie
poslancov, ktoré boli zamerané na pomoc občianskemu združeniu Monika – zariadeniu
pre seniorov, v ktorom sa nachádzajú aj seniori z mesta Šaľa. Poslanci sa tiež pýtali
na výstavbu ďalších „ihrísk“, ktoré budú slúžiť tínedžerom. Zároveň požiadali
o orezanie stromov na Váhu a dostala sa na stôl aj pochvala na ,,prerábku´´ mestského
úradu a pracovníkom, ktorí, podľa slov poslancov, odvádzajú perfektnú prácu.
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu tradične predložené nasledovné materiály
a správy:
1. Správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra, ktorej obsahom
bola správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa a správa
z kontroly dodržiavania smernice mesta Šaľa o poskytovaní jednorazových
dávok občanom v hmotnej núdzi.
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018.
4. Prehľad činnosti samosprávy v období 2015 – 2018, ktorú predložil primátor
mesta Jozef Belický. Prítomných informoval, že poslednú správu o činnosti
mesta

Šaľa

predložil

pred

dvoma

rokmi

a správu

za obdobie rokov 2015-2018 pripravilo vedenie kvôli blížiacemu sa
volebnému obdobiu. Dodal, že do tohto volebného obdobia každý vstupoval
s nejakými plánmi a nejakými cieľmi, s nádejou a presvedčením, že boli pre
mesto potrebné.
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Pripomenul,

že

sme

spolu

posunuli

obrovské

projekty

v tomto meste; pohli sme s tým, čo sa zdalo, že sa nedá pohnúť; získali sme
neskutočne veľký objem finančných prostriedkov z cudzích zdrojov,
prostriedky, ktoré nemusíme vrátiť, ktoré podporili rozvoj nášho mesta, lebo
drvivá väčšina z nich je určená do rozvoja. Vo finančnom vyjadrení
je to 8,7 milióna Eur nenávratných zdrojov, ktoré sme zazmluvnili v tomto
volebnom období spolu so 6,5 miliónmi zazmluvnenými so ŠFRB na
výstavbu nájomných bytov a ktoré nebudeme splácať, teda budú ich splácať
budúci nájomníci, to je 15 miliónov Eur, čo tvorí jeden ročný rozpočet mesta
za 4 roky. Za zmienku stojí aj:
-

posun kľúčových a strategických vecí v meste,

-

dokončenie Domova dôchodcov Šaľa,

-

podarilo sa pohnúť s obchvatom, čo je kľúčový moment pre naše mesto,
podľa posledného sčítania prejde cez most až 27 tisíc vozidiel denne,

-

výstavba nových bytov, posledné byty v Šali boli odovzdané
v roku 2003, podporujeme život v našom meste, aby tu ľudia žili, aby sa
cítili dobre, bez nájomných bytov sa v budúcnosti jednoducho
nezaobídeme,

-

snažíme sa podporovať rozvoj polikliniky, ktorú VÚC Nitra podporilo
aj finančne, aj organizačne, znovu vznikla poliklinika a patrí im za to
jednoznačne vďaka,

-

staviame cyklotrasu, ktorej druhou etapou má byť predstaničný priestor,

-

potrebujeme lepšie cesty a chodníky,

-

treba zásadne zlepšiť čistotu a verejné priestranstvá v našom meste,

-

nasleduje projekt polopodzemných kontajnerov,

-

a mnoho ďalších.
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„Zmenou atmosféry je to, čo umožnilo vôbec snívať o tom, že aj zrealizujeme svoje
volebné plány; ani primátor bez zastupiteľstva, ani zastupiteľstvo bez primátora sa
nedokážu zaobísť; systém obecného zriadenia, ktorý na Slovensku funguje, je nastavený
tak, že tieto dva orgány samosprávy síce môžu fungovať samostatne, ale výsledky sa
môžu docieliť len spoločne; toto je to, čo sa nám podarilo a za čo Vám mám byť vďačný
nielen ja, ale myslím si, že všetci obyvatelia mesta,“ zdôraznil primátor Jozef Belický.
Na konci správy sa primátor ešte raz poďakoval všetkým za to, že podporovali tieto
zámery a dodal, že nie sú pre neho, ani pre poslancov, ale sú pre všetkých Šaľanov, im
to všetko slúži a je hrdý na to, že mohol byť pri tom spolu s poslancami.
Poslanci po slovách vďaky poďakovali primátorovi za vytrvalú prácu a nezabudli
poďakovať aj celému administratívnemu aparátu mestského úradu, ktorý v drvivej
väčšine pripravil také kvalitné materiály.
5. Prezentácia riešenia nového cintorína na Diakovskej ulici, ktorú predložil
Ing. Arch. Imrich Pleidel – externý mestský architekt. Lokalita nového
cintorína je podľa jeho slov za železnicou a za vlečkou, ktorá vedie do
bývalých priemyselných areálov, je to asi 6,5 hektárové územie, ktoré je dnes
už v územnom pláne mesta vyznačené pre cintorín.
6. Ďalšou prezentáciou bola rekonštrukcia a predĺženie Hospodárskej ulice,
ktorú predložil zástupca investora Matej Pulc, ktorý má podľa jeho slov
vybudovať lokalitu, ktorá by mala byť napojená priamo na Hospodársku
ulicu a mohla by byť zrekonštruovaná v rámci ďalšej výstavby.
Diskusia bola bohatá aj pri bode vystúpenie verejnosti. Pán Peter Hollý prišiel
prezentovať návrh na zlepšenie podmienok trénovania v Mestskej športovej hale v Šali
a požiadal mestské zastupiteľstvo o podporu a pomoc v ich úsilí. V meste máme dva
hádzanárske športové kluby – HKM Šaľa pre mužskú hádzanú a HK Slovan Duslo Šaľa
pre ženskú hádzanú. V oboch kluboch sa okrem seniorských kategórií venujú aj mládeži
a v oboch kluboch majú rovnako veľký záujem o vytvorenie čo najlepších podmienok
pre svojich zverencov.
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Mestské zastupiteľstvo v Šali predložené požiadavky trénerov chlapčenských žiackych
družstiev HKM Šaľa a zástupcov rodičov chlapcov v žiackych družstvách HKM Šaľa
na zvýšenie počtu tréningových hodín v Mestskej športovej hale v Šali pre žiacke
družstvá HKM Šaľa zobralo na vedomie a navrhlo v termíne do 30. 09. 2018 zabezpečiť
spracovanie

harmonogramu

reálne

využiteľných

tréningových

hodín

v mestskej hale pre žiacke družstvá dievčat HK Slovan Duslo Šaľa (staršie žiačky,
mladšie žiačky, prípravka) a žiacke družstvá chlapcov HKM Šaľa (starší žiaci, mladší
žiaci, prípravka) tak, aby pomer počtu reálne využiteľných tréningových hodín žiackych
družstiev oboch športových klubov bol v rovnakom pomere s počtom žiackych družstiev
oboch športových klubov s plnením priebežne počas celej sezóny. V diskusii nakoniec
padol návrh, aby tréningová jednotka vo štvrtok v čase od 15:15 hod. do 16:30 hod. bola
poskytovaná výlučne pre žiacke družstvá HKM, k tomuto návrhu zastupiteľstvo prijalo
uznesenie v navrhnutom znení.
Ďalším, ktorý vystúpil v bode vystúpenie verejnosti, bol pán Kristián Rehák, ktorý
organizuje rôzne kultúrne podujatia a sú prioritne zamerané na mladšiu generáciu, ale
zároveň by rád ukázal staršej generácii a rôznym iným skupinám ľudí svoju prácu,
ich kultúru. Pán Rehák poukázal na VZN, ktoré určuje limit konania podujatí a má snahu
posunúť časové obmedzenie na inú hodinu.
V diskusii poslancov a slovách pána primátora odznelo, že je potrebné nájsť zdravý
kompromis, ktorý nikoho nebude obťažovať a každý si na to svoje dokáže prísť. Tiež
odznelo, že je potrebné aj naďalej pokračovať v diskusii s komisiami a s verejnosťou.
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Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, a to konkrétne
doplnením plánu verejného obstarávania na rok 2018, monitorovacou správou
hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018 a východiskami a prioritami rozpočtu mesta
Šaľa na rok 2019.
V časti, týkajúcej sa majetkových záležitostí, zastupiteľstvo prerokovalo viacero
predložených žiadostí.
V časti, týkajúcej sa právnych záležitostí, boli predložené Zmluvy o diela na realizáciu
diel:
-

reštaurovanie historického kríža na Mestskom cintoríne v Šali,

-

výmena okien a dverí objektu MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali,

-

výmena PVC krytiny v Mestskej športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali,

- rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej
náročnosti,
- cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu Duslo, a. s.,
-

zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom
systému polopodzemných kontajnerov,

-

multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa.

Po náročnom rokovaní čakal poslancov ešte jeden bod a týkal sa možnosti náhradného
umiestnenia mozaiky „Halleyho kométy“ v meste Šaľa. Halleyho kométa bola pred
rekonštrukciou mestského úradu inštalovaná na tejto budove. Návrhov na umiestnenie
umeleckého diela bolo veľa a po diskusii vzišiel návrh poslanca Mgr. Júliusa Morávka
v znení odporúčania predmetné umelecké dielo zachovať pre mesto Šaľa, dielo
ponechať v Šali a neumiestňovať ho v inej mestskej časti, výber lokality uskutočniť
v súčinnosti autora, mestského úradu a člena komisie kultúry a cestovného ruchu
delegovaného komisiou.
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Na záver primátor mesta Šaľa poďakoval riaditeľovi Organizácie sociálnej
starostlivosti, že v najťažších časoch, v časoch rekonštrukcie budovy mestského úradu,
umožnil poslancom rokovať v miestnosti tejto organizácie. Pán primátor dodal, že verí
tomu, že budúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ako posledné zasadnutie
v tomto volebnom období, sa uskutoční už v nových priestoroch zrekonštruovaného
mestského úradu. Malo by to byť 25. 10. 2018 a uviedol, že ak sa tak stane, budeme mať
určite dôvod na oslavu, pretože aj v čase, aj v kvalite, aj v termínoch,
aj s problémami, ktoré sa riešili pri rekonštrukcii mestského úradu, nebolo naozaj
jednoduché popasovať sa a verí, že toto zasadnutie v týchto priestoroch bolo posledné
a že sa uvidia v zrekonštruovaných priestoroch kongresovej sály.
Primátor sa poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Šali v roku 2018.

1151

DÔLEŽITÉ SPRÁVY ZO SEPTEMBRA
Do Mestského zastupiteľstva v Šali 48 kandidátov - o hlasy voličov sa rozhodlo
uchádzať 48 kandidátov za poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali. Voliči si už
tradične môžu krúžkovať najviac 7 mien v troch volebných obvodoch. O post primátora
sa uchádzal iba jeden kandidát Mgr. Jozef Belický. Stalo sa tak po prvý raz v histórii od
roku 1989.
Začala sa výstavba cyklotrasy - po niekoľkoročnej príprave konečne nastala
aj realizácia výstavby cyklotrasy, ktorá bude začínať pri večianskom kostole a končiť
pri spoločnosti Duslo, a. s. Na stavbu cyklistického chodníka získalo mesto nenávratný
finančný príspevok viac ako jeden milión Eur.
62. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska – aj Šaľania boli priamymi
svedkami tohto veľkolepého podujatia a na vlastné oči mohli vidieť špičky cyklistiky,
pretože na pešej zóne boli merané 2 rýchlostné prémie. V rámci podujatia naše mesto
organizovalo 5. ročník Energie na kolesách, ktorý bol určený pre cyklistov – amatérov
a trasa viedla zo Šale do Galanty.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z OKTÓBRA
Moderný zber odpadu – vo Veči prebehlo osádzanie moderných kontajnerov, na ktoré
mesto získalo finančné prostriedky z Európskej únie. Nový spôsob zberu odpadu
zamedzí prístup k odpadkom, v kontajneroch je zabudovaný čip, ktorý poskytne údaj
o zaplnení kontajnera a tým, že odpad sa po novom bude zhromažďovať pod zemou, sa
zabráni pachu.
Moderné, ekologické osvetlenie – výsledkom druhej a tretej etapy modernizácie
verejného osvetlenia je viac ako 1 500 zmodernizovaných svietidiel, 13 bezpečných
priechodov pre chodcov, približne 200 nových svetelných bodov a pozitívny dopad
na ekológiu ušetrením približne 45 ton CO2 ročne.
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ÔSME ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
USKUTOČNILO 6. NOVEMBRA 2018

ŠALI SA

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod bolo
prítomných 17 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím sa stalo
uznášaniaschopné. Po schválení programu zasadnutia sa uskutočnila voľba návrhovej
komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.
V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne interpelácie
poslancov, ktoré boli zamerané na zberový dvor a jeho činnosť.
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu tradične predložené nasledovné materiály
a správy:
1. Správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra, ktorej obsahom
bola kontrola odvodu dane za ubytovanie.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok
2019.
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
4. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave
v školskom roku 2018/2019.
V druhej časti rokovania, týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, noriem mesta,
zmien uznesení, bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2017, ktorý predložila riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa
PhDr. Janka Hušvétyová. Po bohatej diskusii poslanci schválili tento návrh jednohlasne.
Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, konkrétne
návrhom na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018.
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Ďalej to bola žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania
zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní
ochrany zvierat pre OZ O psíčkovi a mačičke vo výške 40 Eur na jednu odchytenú
a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne do výšky 2 000 Eur.
Po tejto milej žiadosti bol mestskému zastupiteľstvu predložený najdôležitejší bod pre
riadne fungovanie správy, a to návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 a 2021 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu mesta Šaľa. Rozsiahly materiál predložili prednostka MsÚ
Ing. Jana Nitrayová a hlavná kontrolórka Ing. Alžbeta Sedliačiková. Poslanci
prerokovali návrh rozpočtu a schválili:
1. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:
Bežné príjmy:

18 441 430 Eur

Bežné výdavky:

17 736 780 Eur

Rozdiel:

704 650 Eur

Kapitálové príjmy:

1 832 300 Eur

Kapitálové výdavky:

8 324 540 Eur

Rozdiel:

-6 492 240 Eur

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:

20 273 730 Eur

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:

26 061 320 Eur

Rozdiel bez finančných operácií:

-5 787 590 Eur

Príjmové finančné operácie:

6 640 390 Eur

Výdavkové finančné operácie:

852 800 Eur

Rozdiel:

5 787 590 Eur
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Rozpočet na rok 2019 celkom:
Príjmy celkom:

26 914 120 Eur

Výdavky celkom:

26 914 120 Eur

Rozdiel celkom:

0 Eur

2. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií
nasledovne:
100 Daňové príjmy

10 410 000 Eur

200 Nedaňové príjmy

2 983 750 Eur

300 Granty a transfery

6 879 980 Eur

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci

556 390 Eur
6 084 000 Eur

600 Bežné výdavky

17 736 780 Eur

700 Kapitálové výdavky

8 324 540 Eur

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.

852 800 Eur

3. Výška príspevku pre OSS na rok 2019 je v celkovej sume 647 000 Eur, z toho dotácia
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je vo výške
183 190 Eur a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 463 810 Eur.
4. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií nasledovne: Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške
35 000 Eur, Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške 16 100 Eur,
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške 48 000 Eur, HKM Slovan Duslo
Šaľa 25 000 Eur, Futbalovému klubu Veča vo výške 2 650 Eur.
5. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 Eur v rozpočte mesta
na rok 2019.
6. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.
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V časti, týkajúcej sa majetkových záležitostí, zastupiteľstvo prerokovalo viacero
predložených žiadostí.
V časti, týkajúcej sa právnych záležitostí, boli predložené Rámcové dohody
na realizáciu diel zameraných na:
-

havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa,

-

odôvodnenie, oprava a výmena uličných vpustí na miestnych komunikáciách
v meste Šaľa,

-

údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Šaľa.

Na záver primátor mesta Šaľa zablahoželal poslancovi Mgr. Júliusovi Morávkovi
k jeho životnému jubileu a uviedol, že túto nedeľu, dňa 11. 11. 2018, si o 11. hodine
pripomenieme významnú historickú udalosť - ukončenie 1. svetovej vojny.
Primátor sa poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 8. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z NOVEMBRA
Komunálne voľby s novými tvárami - nižšiu volebnú účasť zaznamenala Šaľa z toho
dôvodu, že na post primátora kandidoval len doterajší primátor Jozef Belický.
Do volieb kandidovalo 18 doterajších poslancov, no poslaneckú stoličku získalo
zo starej zostavy 15 poslancov. Novými tvárami sa stali Mgr. Mária Farkašová, Peter
Szalay, Ing. Tomáš Mészároš, Bc. Dominika Jarošová, JUDr. Anna Torišková
a Ing. Slavomír Kališ.
11.11. o 11.00 hod. - Šaľania si pripomenuli Deň veteránov, takto symbolicky
po 100 rokoch od prímeria. Počas vojny v rokoch 1914 – 1918 zomrelo minimálne
125 Šaľanov a 11 Večanov. Pri pomníku padlým na to upozornil organizátor
Mgr. Miroslav Demín spolu s veľkou dôležitosťou pripomínať si tieto udalosti.
Putovný pohár náčelníka Mestskej polície Šaľa - dňa 23. novembra 2018 sa uskutočnil
medzinárodný halový futbalový turnaj O putovný pohár náčelníka MsP v Šali. Turnaja
sa zúčastnilo 8 mužstiev zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Víťazom turnaja sa
stal tím Dusla, a. s., ktorý sa stretol so súperom z Poľska.
Aj podnikatelia zlepšujú život - stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi,
zástupcami štátnej správy a spoločenských organizácií organizovalo spolu s mestom
Šaľa aj Duslo, a. s. Na stretnutí sa stretlo viac ako 160 ľudí, ktorí tiež napomohli
k lepšiemu žitiu v meste Šaľa. Stretnutie sa organizuje hlavne z toho dôvodu, aby sme
sa poďakovali týmto ľudom, vyjadril sa primátor mesta. Duslo, a. s. sa rozhodlo pri tejto
príležitosti oceniť tri subjekty. Miroslava Wöllnera a spoločnosť Menert, Štefana
Bartošoviča a spoločnosť ProCs a mesto Šaľa na čele s primátorom Jozefom Belickým.
Prítomní si pozreli približne 15 minútovú videoprezentáciu o tom, čo sa za posledný rok
v Šali zmenilo k lepšiemu, čo sa podarilo vylepšiť, zmodernizovať.
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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI SA
USKUTOČNILO 4. DECEMBRA 2018
Slávnostná časť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali bola zahájená
odovzdávaním Ocenení mesta Šaľa za rok 2018 pri príležitosti Dňa samosprávy mesta
Šaľa.
Udelením ocenení si mesto každoročne uctieva prácu jednotlivcov, organizácií
a spoločností, ktoré významným spôsobom prispievajú k propagácii, zviditeľňovaniu
a rozvoju nášho mesta, doma i v zahraničí. Za rok 2018 boli udelené nasledovné
ocenenia:
Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ obdržal:
MUDr. Svetozár Hikkel
za významné zásluhy pri zviditeľňovaní a propagácii mesta Šaľa na Slovensku
a v zahraničí, pri zachovávaní jazykových a kultúrnych hodnôt Slovákov a za zvyšovanie
kultúrneho povedomia našich detí a detí zahraničných Slovákov
Ocenenie „Cena mesta Šaľa“ obdržali:
Karol Šorman – in memoriam
za významnú dlhoročnú činnosť v hudobnej oblasti a pri výchove mladých hudobníkov
a za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku a v zahraničí
Doc. PhDr. Alexander Melicher, PhD.
za dlhodobú spoluprácu s Gymnáziom Juraja Fándlyho v Šali, celoživotnú prácu
a mimoriadne výsledky celoštátneho i medzinárodného významu dosiahnuté
vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku starostlivosti o deti, mládež a šport
a za zviditeľňovanie mesta Šaľa
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Ocenenie „Cena primátora mesta Šaľa“ obdržali:
PhDr. Radoslava Aľakšová
za dlhoročnú športovú a trénerskú činnosť, publikačnú činnosť a šírenie dobrého mena
mesta Šaľa
Ing. Valentín Kozaňák
za významné dlhoročné pôsobenie v divadelnej a umeleckej oblasti, rozvoj kultúry
a propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku aj v zahraničí
Po ukončení udeľovania ocenení mesta Šaľa 2018 nasledovala slávnostná časť
ustanovujúceho mestského zastupiteľstva.
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Pred prvým zasadnutím
mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom období zaznela štátna hymna
Slovenskej republiky, po ktorej primátor vyzval predsedu mestskej volebnej komisie
Ing. Františka Botku, aby informoval prítomných o výsledkoch voľby primátora
a o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 10. novembra
2018 a odovzdal novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského
zastupiteľstva osvedčenia o zvolení.
V meste Šaľa sa zistili tieto výsledky:
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 18 505 voličov.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, bol 4 487.
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku, bol 4 482.
V meste Šaľa bolo pre voľby do mestského zastupiteľstva odovzdaných
4 411 platných hlasovacích lístkov a pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných
3 550 platných hlasovacích lístkov.
Počet poslancov, ktorí sa mali zvoliť, bol 21. Počet zvolených poslancov je 21.
Komunálnych volieb v meste Šaľa sa zúčastnilo 24,24 % voličov.
Výsledky volieb primátora mesta: za primátora mesta Šaľa bol, s celkovým počtom
platných hlasov 3 550, zvolený Mgr. Jozef Belický, nezávislý kandidát.
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Výsledky volieb do mestského zastupiteľstva (voľby poslancov): kandidáti, ktorí boli
zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a ich poradie
podľa počtu získaných platných hlasov:
Volebný obvod číslo 1:
1. Ing. Róbert Andráši, nezávislý kandidát, počet hlasov

1006

2. PaedDr. Danica Lehocká, PhD., SMER -sociálna demokracia, počet hlasov

712

3. RSDr. Peter Gomboš, nezávislý kandidát, počet hlasov

659

4. MUDr. Jozef Grell, SMER - sociálna demokracia, počet hlasov

631

5. Mgr. Mária Farkašová, nezávislá kandidátka, počet hlasov

616

6. Peter Szalay, nezávislý kandidát, počet hlasov

608

7. Ing. Marián Krištof, nezávislý kandidát, počet hlasov

519

Volebný obvod číslo 2:
1. Róbert Tölgyesi, MOST – HÍD, počet platných hlasov

671

2. Ing. Tomáš Mészáros, nezávislý kandidát, počet platných hlasov

637

3. Ing. Gabriela Lacková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov

581

4. Peter Hlavatý, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov

569

5. Bc. Dominika Jarošová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov

569

6. Ing. Tibor Baran, nezávislý kandidát, počet platných hlasov

541

7. Ing. Štefan Bartošovič, nezávislý kandidát, počet platných hlasov

514

Volebný obvod číslo 3:
1. JUDr. Anna Torišková, nezávislá kandidátka, počet hlasov

680

2. Miloš Rehák, nezávislý kandidát, počet hlasov

631

3. Ing. Peter Jaroš, nezávislý kandidát, počet hlasov

551

4. Marek Molnár, SPOLU – občianska demokracia, počet hlasov

534

5. Ing. Peter Andráši, Sloboda a Solidarita, OĽANO, počet hlasov

508

6. Ing. Ivan Kováč, nezávislý kandidát, počet hlasov

504

7. Ing. Slavomír Kališ, nezávislý kandidát, počet hlasov

458

Počet zvolených žien: 5 Počet zvolených mužov: 16
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Po zložení sľubu novozvoleného primátora mesta a poslancov novozvoleného
mestského zastupiteľstva, primátor mesta predniesol krátky príhovor a začala sa
pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Program pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva obsahoval
najmä:
-

zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich
predsedov. Komisie sú poradným, iniciatívnym orgánom mestského
zastupiteľstva.

Zriadili sa nasledovné komisie spolu so zvolenými predsedami:
1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, predseda MUDr. Jozef Grell,
2. Komisia kultúry a cestovného ruchu, predseda Mgr. Július Morávek,
3. Komisia mládeže a športu, predseda Peter Szalay,
4. Komisia ekonomická, predseda Ing. Tibor Baran,
5. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy, predseda Ing. Róbert Andráši,
6.Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, predseda
RSDr. Peter Gomboš,
7. Komisia školstva, predseda Ing. Marián Krištof,
8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
predseda Ing. Peter Jaroš.
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva tak, ako v minulom období, získal
Ing. Tibor Baran.
Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia) – poverenie
vykonávania aktu sobášenia pre volebné obdobie 2018 – 2022 získali poslanci:
1. Ing. Tibor Baran
2. Peter Hlavatý
3. PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
4. Bc. Dominika Jarošová
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Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. mestské
zastupiteľstvo zvolilo do dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o. členov
z poslancov a členku zo zástupcov zamestnancov s nasledujúcimi funkciami:
1. Ing. Štefan Bartošovič – predsedu DR
2. Ing. Tibor Baran – člena DR
3. JUDr. Anna Torišková – člena DR
4. Róbert Tölgyesi – člena DR
5. Erika Mareková – člena DR, zástupca zamestnancov
Ústna informácia primátora mesta o poverení zástupcu primátora – pán primátor si za
svojich zástupcov zvolil poslankyňu PaedDr. Danicu Lehockú, PhD. za svoju prvú
zástupkyňu a poslanca Róberta Tölgyesiho za druhého zástupcu primátora, zároveň im
poprial len to najlepšie pri výkone ich funkcií.
Jozef Belický na záver zasadnutia pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva, podľa schváleného harmonogramu zasadnutí pre 1. polrok 2019, bude
7. februára 2019 o 14.00 hodine. Ďalej pripomenul, že na chodbe je pripravená brožúra,
ktorú si poslanci môžu zobrať. Sú to fakty a svedectvá Šaľanov a je to publikácia, ktorá
vyšla len nedávno a je venovaná 50. výročiu augustových udalostí roku 1968, sú to
pozbierané svedectvá ešte žijúcich Šaľanov, ktorí si na to obdobie pamätajú; dodal, že
by sa chcel poďakovať autorovi, ktorým je uvedený Mgr. Miroslav Demín, ale tiež
celému

tímu

p.

Mgr.

Júliusovi

Morávkovi,

p.

Igorovi

Boháčovi

a ďalším, ktorí sa podieľali na tom, aby takáto brožúra mohla vyjsť v našom meste
a aby tu mohla zostať navždy ako svedectvo udalostí z roku 1968.
Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané Jozef Belický ukončil ustanovujúce
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
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DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z DECEMBRA
Večianske vianočné trhy – vianočné trhy s bohatým programom si užili vo Veči všetky
deti a dospelí. Začali sa na Mikuláša a trvali štyri dni.
Šalianske vianočné trhy – po vianočných trhoch vo Veči sa vianočné trhy začali
aj v Šali. Drevené stánky s vianočným sortimentom, voňavý punč a bohatý kultúrny
program čakali na všetkých obyvateľov.
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ORGANIZÁCIE MESTA ŠAĽA
ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V ŠALI
V marci si Organizácia sociálnej starostlivosti pripomenula polstoročnicu fungovania
Detských jasieľ na Okružnej ulici. Tieto jasle boli uvedené do prevádzky v marci 1968.
Organizácia je hrdá na to, že sa

podarilo toto zariadenie zachovať napriek

celospoločenským trendom, ktoré smerovali k ich rušeniu a až v posledných rokoch
prežívajú znovuzrodenie.
RIADITEĽ OSS
EKONÓMKA
SOC. PRACOVNÍČKA
SOC. PRACOVNÍČKA
PERSONALISTKA
VNÚT. PREVÁDZKA

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

STREDISKO

KLIENTOV

DENNÉ CENTRUM 1
DENNÉ CENTRUM 2
DENNÉ CENTRUM 3
DC ZDRAV. POSTIH.
DETSKÉ JASLE „LIENKA“
DOMOV SS „KORY“
JEDÁLEŇ ZPS
NÍZKOPRAHOVÉ DC
NOCĽAHÁREŇ
ÚTULOK
OPAT. SLUŽBA
CENTRUM OPAT. SLUŽBY VEČA
TERÉNNA OPAT. SLUŽBA
ZAR. PRE SENIOROV

119
90
71
84
6
10
59
90
17
10
33
10
54
20

NÁKLADY EUR
KLIENT/ROK
268
103
48
85
10 681
6 597
1 379
923
3 420
5 407
1 527
2 162
7943
8 607

MAJETOK OSS K 31. 12. 2018
DRUH HODNOTA
DRUH HODNOTA
DHM* - BUDOVY
427 839,25
DOPR. PROSTRIEDKY
28 257,89
MAT. ZÁSOBA
1 169,94
CENINY
6 047,30
FINANCOVANIE
DOTÁCIE – MESTO
ŠTÁT
VÝNOSY

536 600
83 710,04
10 620,00
OSS 2018

VÝNOSY
NÁKLADY
HOSPOD. VÝSLEDOK

986 920,18
1 008 084,88
-21 164,70
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DOMOV DÔCHODCOV ŠAĽA
Domov dôchodcov je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
na vysokej úrovni opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti.
RIADITEĽKA
Sociálny úsek
Ošetrovateľsko – opatrovateľský úsek
Prevádzkovo – ekonomický úsek
Stravovací úsek

PhDr. Janka Hušvétyová
Mgr. Andrea Šimková
Dana Sklenárová
Zuzana Hamarová
Jarmila Bánová

Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti
Popis udalostí a činností v roku 2018
Počet obyvateľov z celkového počtu
Počet klientov
80
Počet diabetikov
30
II.st. inkontinencie
18
III.st inkontinencie
30
Utrpeli pád
11
Liečení psychot. liečbou
42
Dekubity vzniknuté v zariad.
2
Dekubity vzniknuté mimo
2
Dávkovanie liekov sestrami
74
Zaočkovaní proti chrípke
76
Účtovná jednotka eviduje majetok v správe
Budovy, stavby
2 947 325
Stroje, prístroje, zariadenia
100 202
Dopravné prostriedky
34 235
Prijaté dotácie za účtovnú jednotku
Celkom príjmy
673 685
Prenesené kompetencie
331 470
Originálne kompetencie
60 000
Vlastné príjmy - vrátené
282 215
Celkom výdavky
610 mzdy
620 odvody
630 materiál služby
640 transfery
700 kapitálové výdavky

673 304
317 881
114 019
229 194
1 210
11 000
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MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA
Cieľom polície je poskytovať občanom mesta služby na ochranu a uplatnenie ich práv,
navodenia pocitu bezpečia, ochrana majetku a presadzovanie rozhodnutí samosprávy
do života mesta.
ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE ČINNOSTI MsP V ŠALI ZA ROK 2018
MESIAC
PRIESTUPKY
POKUTY
SUMA – EUR
JANUÁR
313
95
1030
FEBRUÁR
255
87
1040
MAREC
393
106
1350
APRÍL
275
75
790
MÁJ
327
85
975
JÚN
499
73
870
JÚL
492
53
590
AUGUST
540
49
630
SEPTEMBER
474
80
950
OKTÓBER
499
140
390
NOVEMBER
427
87
1110
DECEMBER
347
52
643
SPOLU
4 841
982
10 368

Mestská polícia Šaľa dlhé roky pracuje s mládežou formou prednášok na základných
a stredných školách zameraných na osvetu v oblasti činnosti mestskej polície
a prevenciu pred drogami.
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MESTSKÁ KNIŽNICA JÁNA JOHANIDESA V ŠALI
Mestská knižnica je samostatná rozpočtová organizácia, ktorá vznikla na základe
Zriaďovacej listiny v roku 2009. Hospodári so schváleným rozpočtom a s finančnými
prostriedkami získanými formou dotácií. Mestská knižnica plní úlohu kultúrnovzdelávacej inštitúcie a predmetom jej činnosti je doplňovanie, uchovávanie, ochrana
a sprístupňovanie knižného fondu.
V roku 2018 evidovala mestská knižnica 123 129 knižničných jednotiek v hodnote
312 353 Eur. V priebehu roku 2018 pribudlo do knižnice 1 485 nových kníh v hodnote
13 454 Eur. Z toho darom 287 kníh, kúpou to bolo 1 164 kníh a náhradou 34 kníh.
V roku 2018 bolo vyradených 4 166 kníh v celkovej hodnote 5 173 Eur. Aktívny fond
knižnice predstavoval 49 705 knižných jednotiek v celkovej hodnote 243 290 Eur.
V roku 2018 sa podarilo knižnici získať dotácie vo výške 1 700 Eur z Fondu na podporu
umenia. Z projektu bolo zakúpených celkovo 210 kníh, z toho 203 bolo zakúpených
z dotácie a 7 kníh spolufinancovaním.
V náučnom oddelení pribudlo v roku 2018 spolu 67 kníh, z toho 7 zo spolufinancovania.
V náučnom oddelení tak pribudli knihy z oblasti dejín, histórie, medicíny, zdravej
výživy a motivačnej literatúry. Mládežnícka literatúra sa v roku 2018 rozrástla
o 83 nových kníh a pre oddelenie beletrie bolo v roku 2018 zakúpených 60 kníh. Na
nákup beletristickej literatúry v roku 2018 boli použité financie z dotácie, ktorú poskytol
Nitriansky samosprávny kraj vo výške 1 600 Eur. Okrem knižných dokumentov eviduje
knižnica aj noviny a časopisy z rôznych oblastí zamerania, ako napríklad zdravie,
psychológia, informačné technológie, ekonomika, história alebo záhradkárstvo.
Celkovo eviduje knižnica 18 periodík.
Knižnica uskutočnila celkovo 104 840 výpožičiek, z toho 91 731 absenčných a 13 109
prezenčných. Prezenčné výpožičky sú v najväčšej miere využívané v náučnom oddelení
knižnice. Počet prezenčných výpožičiek oproti minulosti klesol, čo môže byť z dôvodu
elektronizácie a online služby, keďže používatelia si ponuku knižnice vedia pozrieť aj
z domu.
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V roku 2018 evidovala knižnica 1 578 používateľov, najviac ich bolo zapísaných
v oddelení beletrie, potom nasledovalo oddelenie náučné a oddelenie pre deti a mládež.
Čo sa týka knižničných služieb, knižnica prešla zmenou knižnično-informačného
systému, z pôvodného Proflib, na systém DAWINCI. Dôvodom zmeny boli inovácie,
ktoré ponúka nový knižnično-informačný systém a ten umožňuje vytvorenie si konta
čitateľa, do ktorého sa vie čitateľ jednoducho prihlásiť, môže tak vidieť všetky
výpožičky a sám si môže predĺžiť výpožičnú dobu. Taktiež je prostredníctvom tohto
systému možná aj online rezervácia kníh. Jeho ďalšou výhodou sú aj SMS upozornenia,
ktoré dostane čitateľ v prípade prekročenia výpožičnej lehoty. Zmenou prešli taktiež
čitateľské preukazy. Preukazy formou ´´knižky´´ sa už stali minulosťou. Každý čitateľ
dostane pri registrácii zalaminovanú knižku s čiarovým kódom, ktorým sa preukáže pri
príchode do knižnice, prípadne využije aplikáciu v mobilnom telefóne. Nový systém
zjednodušil prácu aj pracovníčkam knižnice. Systém DAWINCI totiž poskytuje
prehľadnejšie štatistiky a veľmi rýchle vstupy, ktoré sú pri knižničnej práci veľmi
potrebné.
Knižnica organizuje každoročne aj množstvo podujatí. Výnimkou nebol ani rok 2018.
V apríli sa už ako tradične vyhodnocovala literárna súťaž Esej Jána Johanidesa, ktorú
vypisuje Literárne centrum v Bratislave v spolupráci s mestom Šaľa a šalianskou
knižnicou. Esejistická súťaž pre stredoškolákov je vyhodnocovaná v Šali a študenti sú
oceňovaní v troch kategóriách. V roku 2018 sa konal v poradí už 5. ročník oceňovania
autorov v dvoch kategóriách. Toto ocenenie udeľuje porota každý druhý rok.
Konali sa aj besedy a v roku 2018 navštívili knižnicu Zuzana Kuglerová, Dana
Janebová, Anna Jonášová. Cyklus besied oživil Milan Kučera, ktorý prišiel porozprávať
čitateľom o záhade zlatého vlaku. Koncom roka 2018 sa v knižnici konala výstava
obrazov od Emy Mazík, ktoré zdobili knižnicu aj počas vianočných sviatkov.
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO ŠAĽA
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) sa podieľa na realizácii kultúry v meste. Je hlavným
organizátorom celomestských kultúrno-spoločenských podujatí, koordinuje činnosť
záujmovo-umeleckej činnosti a zabezpečuje tiež prevádzku kina. MsKS organizuje
kultúrne podujatia v troch kultúrnych strediskách – Dom kultúry Šaľa, Spoločenský
dom Veča a Kultúrne stredisko Večierka a taktiež v amfiteátri v Šali. Hlavnou náplňou
MsKS je tvorba kultúrneho života v meste, zvyšovanie kultúrneho povedomia občanov,
tvorba programov vo vlastnej réžii, záujmovo-umelecká činnosť, spolupráca
s krajskými

a národnými

kultúrnymi

inštitúciami,

spolupráca

s občianskymi

združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú
kultúrnym aktivitám, ďalej je to organizovanie filmových a iných predstavení, výstav,
festivalov, prehliadok, súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka. MsKS Šaľa sa
venuje rozmanitým činnostiam a podujatiam, ktoré sa týkajú kultúry v meste, v regióne,
ale i aktivitám s celoslovenským charakterom. Obyvateľom ponúka širokú paletu
podujatí, ktoré sú zamerané na rôzne umelecké žánre pre všetky vekové kategórie.
Poskytuje priestor pre rozvoj domácich divadelných súborov, tanečných súborov,
folklórnych súborov, výtvarných zoskupení a hudobných skupín.
MsKS v rámci všetkých svojich stredísk zrealizovalo v roku 2018 celkovo 210 podujatí,
ktoré navštívilo približne 36 150 ľudí. Z týchto podujatí sa 21 podujatí konalo viac ako
jeden deň, zväčša týždeň alebo niekoľko týždňov. V roku 2018 získalo MsKS celkovo
31 122 Eur z mimorozpočtových zdrojov.
Dom kultúry Šaľa
V roku 2018 zrealizovalo MsKS v rámci Domu kultúry Šaľa celkovo 57 podujatí, ktoré
za toto obdobie navštívilo okolo 22 687 ľudí. Šesť podujatí malo niekoľkodňové trvanie.
Ich výdavky boli vo výške 107 408,70 Eur a príjmy dosiahli sumu 61 443,27 Eur.
Podujatia, ktoré zorganizovalo MsKS v rámci Domu kultúry v Šali v roku 2018:
25. reprezentačný ples mesta, divadelné predstavenia, Ľudový tanec pre všetkých,
Veľkonočná párty pre deti, Multifest, Oldies party, Šaliansky jarmok, Zlatá priadka –
Šaľa 2018, Javiskový škriatok – v spolupráci s Kultúrnym osvetovým strediskom Nitra,
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Deň detí, Otvorenie kultúrneho leta, Súťaž vo varení guláša, KinoFest, Kultúrne leto,
Váhohranie, Ukáž, čo vieš!, Šalianske obyčaje, Mestský Mikuláš, Vianočná akadémia
detí mesta Šaľa, Galaprogram TK Jumping – v spolupráci s TK Jumping, Vianočný
benefičný koncert – v spolupráci s OZ Colours, Vianočné trhy, Silvester 2018 a iné.
Divadlá: Pyžamo pre šiestich, RND: Besame mucho, Odchody vlakov, CMD:
Manželská poradňa (v rámci kultúrneho leta), ŠOK: Ťapákovci, Chlieb s maslom, Kubo.
Folklórne podujatia: Lúčnica – z tvorby prof. Štefana Nosáľa, Šalianske obyčaje III.
Divadlá pre deti: Pinocchio
Kultúrne leto: koncerty – Retrock party band, Myjavská cimbalovka, Our stories, Gizka
Oňová, Ľubo Virág, ZH band, Gypsy Elegance, koncert žiakov Rity Záležákovej.
Spoločenský dom Veča
MsKS v rámci Spoločenského domu Veča v roku 2018 usporiadalo 59 podujatí, ktoré
navštívilo 10 829 návštevníkov. Výdavky na podujatia boli vo výške 24 203,28 Eur
a príjmy predstavovali 629,60 Eur. Je však potrebné podotknúť, že v roku 2018 sa
v rámci Spoločenského domu Veča konali podujatia väčšieho formátu, za ktoré sa
vstupné nevyberalo z dôvodu konajúcich sa podujatí v priestoroch Pribinovho parku –
pred SD Veča a na parkovisku pred Hypermarketom TESCO.
Podujatia, ktoré zorganizovalo MsKS v rámci Spoločenského domu Veča v roku 2018:
divadelné predstavenia pre deti, okresné kolo ,, Slávik ´´, Fašiangový karneval, Klub
diabetikov, tvorivé dielne, Hrnček var!, Hračkovňa, prázdninové hry, Večianska paleta,
stavanie mája, Večianske slávnosti, Hurá prázdniny, JOGA, Mikuláš, Večianske
vianočné trhy.
Kultúrne stredisko Večierka
MsKS v rámci Kultúrneho strediska Večierka zorganizovalo celkovo 94 podujatí,
z ktorých niektoré mali trvanie viac dní. Navštívilo ich približne 2 633 ľudí a výdavky
predstavovali sumu 357,41 Eur.
Kultúrne stredisko Večierka zameriava svoju činnosť na prácu s deťmi, mládežou
a dospelými.
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Nakoľko v meste Šaľa, na rozdiel od väčšiny okresných miest, nie je zriadené regionálne
osvetové stredisko, Večierka ho svojou činnosťou vo veľkej miere zastrešuje práve
podujatiami

spoločenského

a osvetového

charakteru

a aktívne

spolupracuje

s Kultúrnym osvetovým strediskom v Nitre. Organizujú sa tu rôzne súťaže, tvorivé
dielne, besedy, prednášky a výstavy pre všetky vekové kategórie. Počas školského roka
je veľmi dobrá spolupráca s materskými, základnými a strednými školami. V rámci
letných prázdnin sú pre deti pripravené spoločensko–zábavné podujatia a zároveň podľa
záujmu rôzna záujmovo - umelecká činnosť. Práca s dospelými je orientovaná na
usporiadanie výstav, tvorivých dielní a prednášok.
Pod kultúrne stredisko patria aj kluby pre dospelých. Ich poslaním je zmysluplná
činnosť, ktorá podporuje proces tvorby jednotlivcov i skupín.
Podujatia, ktoré zorganizovalo MsKS v rámci Kultúrneho strediska Večierka v roku
2018: Klub výtvarníkov TERRA WAG, Klub fotografov TERRA WAG, Klub
keramikárov, Klub patchworku, Klub paličkovej čipky, Deň astrológie, rôzne prednášky
pre dospelých, tvorivé dielne pre dospelých, súťaž v hádzaní šípok, súťaže pre deti,
tvorivé dielne pre materské a základné školy, výstavná činnosť a iné.
V rámci výstavnej činnosti sa vo Večierke v roku 2018 zorganizovalo 7 výstav: výstava
obrazov Janka Širku, Slováka zo sveta, výstava fotografií Dominanty mesta, výstava
výtvarných prác Vesmír očami detí, výstava fotografií klubov fotografov pri
KS Večierka v Dome ľudového bývania, výstava obrazov Evy Matisovej, výstava
textílií Ildikó Botkovej a keramiky a výstava workshop kreativity.
V priebehu septembra a októbra 2018 sa v priestoroch Kultúrneho strediska Večierka
uskutočnila rekonštrukcia a renovácia.
Kino
MsKS zabezpečuje systematickú činnosť na prevádzku kina. Premietania sa
uskutočňujú v divadelnej sále Domu kultúry Šaľa s kapacitou sedadiel 353 miest.
Pri kine funguje aj Filmový klub Šaľa, ktorý sa zameriava na premietanie nekomerčných
a alternatívnych filmov.
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V roku 2018 bolo realizovaných 437 premietaní, ktoré navštívilo 13 702 divákov a tržby
dosiahli sumu 53 825 Eur. Príjem v roku 2018 dosiahol sumu 22 417,75 Eur, odvody
distribučným spoločnostiam predstavovali 31 421,25 Eur.
Kino DK Šaľa každoročne organizuje Kinofest Šaľa a ponúka premietania filmov
v rámci filmového festivalu Expedičná kamera a filmového festivalu Snow Film Fest.
V roku 2018 boli realizované aj letné premietania na amfiteátri. Keď to počasie dovolilo,
premietania mali mimoriadny úspech medzi obyvateľmi mesta a okolia. Detské
premietania na amfiteátri zaznamenali dokonca také pozitívne ohlasy, že bolo dodatočne
pridané jedno premietanie.
V roku 2018 podalo MsKS žiadosť o poskytnutie dotácie z programu Podpora
návštevnosti na slovenské kinematografické diela v šalianskom kine a získalo 1 772
Eur. Tieto peniaze boli použité na kúpu obrazovky/televízora, ktorá je umiestnená
v priestoroch kina a púšťajú sa na nej prioritne trailery aktuálnych filmových noviniek.
TOP 10 filmov v roku 2018: Piadinôžka (820 divákov), Hotel Transylvánia 3:
Strašidelná dovolenka (795 divákov), Päťdesiat odtieňov slobody (579 divákov),
Bohemian Rhapsody (500 divákov), Jurský svet: Zánik ríše (423 divákov), Leo
da Vinci: Misia Mona Líza (400 divákov), Coco (350 divákov), Rodinka úžasných 2
(298 divákov), Deadpool 2 (273 divákov), Grinch (272 divákov).
Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie
V Mestskom kultúrnom stredisku Šaľa v roku 2018 pracovalo 12 pracovníkov a dvaja
pracovníci na polovičný úväzok (premietači).
Mestské kultúrne stredisko ponúklo množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie
nielen v rámci vlastnej prípravy, organizácie a realizácie, ale zároveň aj v spolupráci
s inými subjektmi, záujmovými skupinami, dobrovoľníkmi, organizáciami a inými,
napríklad ZUŠ, CVČ, mestská knižnica , Galéria FOCESA, OZ Večania a iné.
Tradičné menšie podujatia sa konali prevažne v Kultúrnom stredisku Večierka
a v Spoločenskom dome vo Veči, väčšie akcie v Dome kultúry v Šali. Využité boli aj
priestory amfiteátra a taktiež nádvorie renesančného kaštieľa.
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OBYVATEĽSTVO
POČET OBYVATEĽOV MESTA ŠAĽA K 31. 12. 2017
NARODENÍ
186

PREHĽAD O OBYVATEĽSTVE MESTA ŠAĽA ZA ROK 2018
PRISŤAHOVANÍ SPOLU ÚMRTIE ODSŤAHOVANÍ SPOLU
234
420
218
540
758

POČET OBYVATEĽOV MESTA ŠAĽA K 31.12.2018

22070
ROZDIEL
-338

21732

GEOGRAFICKÁ TABUĽKA ZA ROK 2018
VEK
PREDPRODUKTÍVNY VEK
PRODUKTÍVNY VEK
POPRODUKTÍVNY VEK
PRIEMERNÝ VEK

POČET
3308
14 833

3591
42

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA V ŠALI
ROK
2018
2017
2016
2015
2014

POČET OBYVATEĽOV
21 732
22 070

22 323
22 579
22 863

POČET OBYVATEĽOV V MESTSKÝCH ČASTIACH:
ŠAĽA
VEČA
HETMÉN
KILIČ

14 609
7 030
57

36

Dominik Šándor, prvé šalianske dieťa v roku 2018. Dominik sa narodil 4. 1. 2018.
V roku 2018 sa narodilo takmer 200 malých Šaľanov (92 dievčat a 96 chlapcov).
Najobľúbenejšie meno dievčat bola Nina a u chlapcov to bol Jakub.
Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)
Hlavnou úlohou Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa je organizovanie
občianskych obradov, sú to predovšetkým sobáše, uvítania detí do života, stretnutia
s jubilantmi a jubilejné sobáše.
V roku 2018 sa v našom meste uskutočnilo 58 sobášov, 1 zlatá svadba a 21 uvítaní detí
do života.
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Vzhľadom k tomu, že Mestský úrad v Šali sa koncom októbra 2017 presťahoval do
náhradných priestorov z dôvodu rekonštrukcie budovy, náhradnou obradnou
miestnosťou sa dočasne stala obradná sieň Okresného úradu v Šali, kde sa konali iba
sobáše a uvítanie detičiek do života, stretnutia s jubilantmi sa dočasne neorganizovali
z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre starších ľudí.
Mesto Šaľa malo snahu stretávať sa s jubilantmi i naďalej, z tohto dôvodu sa v marci
2018 uskutočnili stretnutia s oslávencami v Dennom centre seniorov č. 1 na Hornej ulici
v Šali. Prax ale ukázala, že ani tieto priestory neboli najvhodnejšie pre pravidelné
stretnutia s jubilantmi, a preto sa v centre konali iba 2 stretnutia. Po ukončení
rekonštrukcie mestského úradu sa vítania jubilantov v obradnej miestnosti opäť
obnovili.
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POČASIE V REGIÓNE MESTA ŠAĽA V ROKU 2018
V roku 2018 bola na doteraz najväčšom počte meteorologických a klimatologických
staníc v rámci Slovenka dosiahnutá priemerná ročná teplota vzduchu 12,0 ° C.
V regióne mesta Šaľa dosiahla priemerná ročná teplota 13 ° C, pričom takáto teplota
bola zaznamenaná vôbec po prvýkrát v histórii meteorologických meraní na Slovenku.
Začiatok roka sa niesol v znamení veľmi teplého počasia a zima nastúpila až
na prelome februára a marca, kedy sme sa začínali tešiť na príchod jari. Ochladenie
vrcholilo práve na prelome posledného zimného mesiaca a prvý jarný deň, ktorým je
z meteorologického hľadiska prvý marec, bol v niektorých lokalitách chladnejší než
ktorýkoľvek zimný deň.
Typicky jarné počasie sa na území Slovenska neudržalo dlho, iba 2 týždne, a tak
v polovici apríla prekvapil príchod leta. Leto na území Slovenska v roku 2018 bolo
mimoriadne teplé a veľmi dlhé. Na väčšine meteorologických staníc bol zaznamenaný
rekordný počet letných dní.
V regióne mesta Šaľa bolo až 138 letných dní. Podľa meteorológov bude toto leto patriť
k najteplejším letám od začiatku meteorologických pozorovaní na území Slovenska.
Začiatok jesene na území Slovenska patril intenzívnym zrážkam, avšak mimoriadne
zaujímavá udalosť sa vyskytla začiatkom októbra, kedy bolo na území východného
Slovenska zaznamenané tornádo. Jesenné mesiace boli však veľmi teplé.
Rovnako aj záver roka 2018 sa na území Slovenska vyznačoval teplým počasím.
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Počasie v regióne mesta Šaľa v januári
Január bol teplotne silným až mimoriadne nadnormálnym mesiacom. Absolútne
maximá teploty vzduchu sa vyskytli v dňoch 7. a 29. januára a v regióne mesta Šaľa
teplota vystúpila na 15,4 ° C. Bolo tu zaznamenaných až 26 dní s prízemným mrazom.
Čo sa týka zrážkovej činnosti, január bol zrážkovo normálny. U nás bolo
zaznamenaných 14 zrážkových dní a 3 dni so súvislou snehovou pokrývkou, ktorá
predstavovala 1 cm a viac.
Počasie v regióne mesta Šaľa vo februári
Priemerná teplota vzduchu v mesiaci február dosahovala v našom regióne do -0,3 ° C.
Absolútne minimá teploty vzduchu sa vyskytli v dňoch 26. a 28. februára a u nás
poklesli na -11,6 ° C. V priebehu februára sa v našom regióne vyskytlo 27 dní
s prízemným mrazom, 2 dni so silným mrazom s minimálnou dennou teplotou vzduchu
pod -10,0 ° C a 4 ľadové dni s maximálnou dennou teplotou vzduchu pod nulou
a s celodenným mrazom.
Počasie v regióne mesta Šaľa v marci
Mesiac marec bol teplotne normálnym mesiacom. Priemerná mesačná teplota
dosahovala v našom regióne 4,1 ° C. Na začiatku mesiaca a na konci druhej dekády boli
zaznamenané 2 ľadové dni s celodenným mrazom a maximálnou dennou teplotou
vzduchu pod nulou. Marec bol zrážkovo väčšinou normálny až nadnormálny.
Počasie v regióne mesta Šaľa v apríli
Počasie v mesiaci apríl bolo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi teplotne
mimoriadne až extrémne nadnormálne. Odchýlka od normálu v našom regióne bola až
6,4 ° C. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla u nás hodnotu 16,6 ° C.
Dosiahnuté priemerné mesačné teploty vzduchu v apríli 2018 boli najvyššími
priemernými mesačnými hodnotami teploty vzduchu na západnom Slovensku
od začiatku merania. Absolútne minimá dennej teploty vzduchu sa vyskytli v dňoch
2., 3., 7. a 8. apríla a dosahovali v našom regióne hodnotu 3,5 ° C. Bolo zaznamenaných
6 dní s prízemným mrazom.
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Počasie v regióne mesta Šaľa v máji
Máj bol v porovnaní s normálom teplotne mimoriadne až extrémne nadnormálny.
Odchýlka od normálu u nás dosahovala 5,0 ° C. Priemerná mesačná teplota vzduchu
bola 20,3 ° C. Absolútne minimá teploty vzduchu sa vyskytli v dňoch 7., 8., 16., 17.
a 20. mája a poklesli na -2,4 ° C. Dňa 16. mája sa vyskytol jeden deň s prízemným
mrazom. Bolo u nás zaznamenaných 24 letných dní s maximálnou dennou teplotou
25,0 ° C a viac. Bol zaznamenaný jeden deň s búrkou. V máji sa v našom regióne
vyskytlo 27 slnečných dní s denným trvaním slnečného svitu viac ako 5 hodín.
Počasie v regióne mesta Šaľa v júni
Mesiac jún bol v porovnaní s normálom teplotne silne až mimoriadne nadnormálny.
Odchýlka od normálu dosahovala v našom regióne hodnotu 3,4 ° C. Priemerná mesačná
teplota vzduchu nadobúdala hodnotu 21,7 ° C. Bolo zaznamenaných 24 letných dní
s maximálnou dennou teplotou 25,0 ° C a viac a 7 dní so zrážkami 5 mm a viac. Najviac
zrážok sa u nás vyskytlo 6. júna. Vyskytli sa 4 dni s búrkou.
Počasie v regióne mesta Šaľa v júli
Júl bol v porovnaní s normálom, podobne ako jún, teplotne silne až mimoriadne
nadnormálny. Odchýlka od normálu dosiahla v našom regióne hodnotu 3,7 ° C.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola u nás 23,5 ° C. Vyskytlo sa 29 letných dní
s maximálnou dennou teplotou vzduchu 25,0 ° C a viac. V júni bola práve v našom
regióne nameraná maximálna denná teplota vzduchu nad 35,0 ° C, konkrétne 30. júla.
Bolo zaznamenaných 7 zrážkových dní a 2 dni s búrkou.
Počasie v regióne mesta Šaľa v auguste
Posledný letný mesiac bol v porovnaní s normálom teplotne mimoriadne až extrémne
nadnormálny. Odchýlka od normálu dosiahla v našom regióne hodnotu 5,5 ° C.
Priemerná mesačná teplota bola u nás 24,6 ° C. Bolo nameraných 22 tropických dní.
V našom regióne bolo zaznamenaných 8 zrážkových dní. Vyskytli sa aj búrky, ktoré
boli sprevádzané silnými lejakmi a krúpami, pred ktorými nás vystríhal SHMÚ. Aj
napriek týmto vrtochom počasia bol august pre náš región veľmi suchým mesiacom, čo
sa odzrkadlilo aj na výdatnosti artézskej studni na Hornej ulici. Pod tento stav sa
podpísalo už spomínané extrémne suché a horúce počasie.
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Počasie v regióne mesta Šaľa v septembri
Prvý jesenný mesiac bol v porovnaní s normálom teplotne nadnormálny až silne
nadnormálny. Odchýlka od normálu v našom regióne dosiahla hodnotu 3,1 ° C.
Priemerná mesačná teplota vzduchu nadobudla hodnotu 18,4 ° C. Absolútne maximá
teploty vzduchu sa u nás vyšplhali na 31,0 ° C a vyskytli sa 12. a 13. septembra.
V prvých dvoch septembrových dekádach bolo zaznamenaných 20 letných
a 7 zrážkových dní. V našom regióne spadlo počas septembra 57,6 mm zrážok. Vyskytlo
sa u nás 24 slnečných dní s denným trvaním slnečného svitu viac ako 5 hodín.
Počasie v regióne mesta Šaľa v októbri
Druhý jesenný mesiac bol v porovnaní s normálom teplotne silne až mimoriadne
nadnormálny. Odchýlka od normálu dosiahla v našom regióne 4,2 ° C. Priemerná
mesačná teplota vzduchu dosahovala hodnotu 14,1 ° C. V októbri sme na našom území
zaznamenali 2 letné dni a 7 zrážkových dní.
Počasie v regióne mesta Šaľa v novembri
Posledný jesenný mesiac bol v porovnaní s normálom, rovnako ako predchádzajúce
jesenné mesiace, teplotne silne nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala v našom
regióne hodnotu 3,5 ° C.
Počasie v regióne mesta Šaľa v decembri
December bol teplotne normálny až nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala na
našom území hodnotu 2,3 ° C. Bolo zaznamenaných 13 zrážkových dní. Počasie však
v decembri prinieslo aj nástrahy v podobe poľadovice, pred ktorou občanov mesta Šaľa
20. decembra vystríhal SHMÚ. Počasie na Štedrý deň sa nieslo v duchu zamračeného
a upršaného počasia. Najnižšie ranné teploty sa v našom regióne pohybovali
od 0 do 3 ° C a cez deň bolo od 3 do 6 ° C.
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ZAUJÍMAVOSTI ZO ŠPORTU
Pre oblasť športu boli schválené mestským zastupiteľstvom dotácie z rozpočtu mesta na
rok 2018 v celkovej výške 6 480 Eur. Primátor mesta Jozef Belický schválil dotácie pre
oblasť športu vo výške 3 520 Eur pre žiadateľov nasledovne:
Farao – Trnovec nad Váhom
Farao – Trnovec nad Váhom
Športový klub Stepné kozy zo Šale
O.Z.T.K.T.
TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel
TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel
TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a slabozrakých
Slovenský rybársky zväz
Slovenský rybársky zväz
Mgr. Ádám Rusznák
FK Veča
FK Veča
FK Veča
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa
Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa
Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa
Jazdecký klub Rusty
Jazdecký klub Rusty
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – ZO č. 60 Šaľa
SPOLU

100 Eur
200 Eur
120 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
150 Eur
200 Eur
150 Eur
200 Eur
100 Eur
200 Eur
100 Eur
200 Eur
200 Eur
200 Eur
3 520 Eur

Celková výška schválených dotácií bola 10 000 Eur, celková výška skutočne čerpaných
dotácií bola 9999,95 Eur.
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Hádzaná
Rok 2018 bol v meste Šaľa plodný na hádzanárske úspechy. Naše hádzanárky
pokračovali sezónu MOL LIGY ročníka 2017/2018 už 6. 1. 2018 domácim zápasom
s HK AS Trenčín. A začali tak, ako sa patrí – víťazne. V sezóne 2017/2018 odohrali ešte
veľa náročných zápasov. Sviatkom hádzanej bol aj medzinárodný hádzanársky zápas,
ktorý sa odohral v Šali. Slovenská ženská hádzaná odohrala zápas s Talianskom. Vo
výbere

Slovenska

sa

objavili

aj

mená

troch

hráčok

zo

Šale.

Dňa 24. 3. 2018 v Mestskej športovej hale v Šali v kvalifikačnom zápase o postup
na Majstrovstvá Európy boli nominované Karin Bujnochová, Katarína Pócsiková
a Zuzana Haládiková.
Naši hádzanári pokračovali v sezóne 2017/2018 taktiež domácim zápasom
na palubovke šalianskej športovej haly 27. 1. 2018 s Tatranom Prešov, ktorý zvládli
na jednotku – víťazne. Sezóna však bola náročná. Hádzanárske úspechy v roku 2018
boli nasledovné:
HK Slovan Duslo Šaľa
Ženy
Ženy
Ženy

2017/2018, zápasy podľa skupín:
MOL LIGA – základná časť
PLAY-OFF SR
Duslo CUP 2018

umiestnenie
4. miesto
2. miesto
1. miesto

Staršie dorastenky
Mladšie dorastenky

1.LIGA – základná časť
1.LIGA – základná časť

5. miesto
5. miesto

Staršie žiačky A
Staršie žiačky
Staršie žiačky B
Mladšie žiačky A
Mladšie žiačky
Mladšie žiačky B

Staršie žiačky – NR a TT kraj
Majstrovstvá SR – staršie žiačky
Staršie žiačky – NR a TT kraj
Mladšie žiačky – NR a TT kraj
Majstrovstvá SR – mladšie žiačky
Mladšie žiačky – NR a TT kraj

1. miesto
3. miesto
11. miesto
1. miesto
1. miesto
4. miesto
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HKM Šaľa
Muži
Muži
Muži

2017/2018, zápasy podľa skupín:
SHE – základná časť
Skupina o 1.-6. miesto SHE
PLAY-OFF SHE

umiestnenie
4. miesto
2. miesto
4. miesto

STDI
MLDI

2-liga spojená súťaž STDI+MLDI – zákl.č.
2-liga spojená súťaž STDI+MLDI – zákl.č

3. miesto
5. miesto

Starší žiaci
Mladší žiaci

Starší žiaci – Trnavský kraj
Mladší žiaci – Trnavský kraj

4. miesto
9. miesto

Ženy v sezóne 2017/2018 nakoniec so striebrom. Náš kolektív podľahol
vo finálovom dueli družstvu žien Iuventa Michalovce v pomere 25:27. Zapríčinilo to aj
oslabenie nášho tímu, ktorému chýbala najlepšia strelkyňa MOL ligy Lívia Klučková.
Finálová séria sa ukončila krátko pred záverom stretnutia, žiaľ pre naše družstvo
nešťastne. Hostky oslávili tak ďalší majstrovský titul v rade. Naše hráčky získali striebro
a zaslúžené veľké ovácie od vynikajúceho obecenstva. V sezóne 2018/2019 HK Slovan
Duslo Šaľa „prezimoval“ na peknom druhom mieste.
Muži v sezóne 2017/2018 nakoniec štvrtý. Nášmu mužskému kolektívu v poslednom
zápase s MŠK Považská Bystrica (MŠK P. Bystrica – HKM Šaľa 30:26) chýbal najlepší
strelec Šulc a zranený brankár legionár Nungovitch. Aj keď sa im podarilo hrať
vyrovnanú hru, naša defenzíva si nevedela poradiť s vynikajúcim Pupíkom. Domáci si
vytvorili náskok, ktorý im nakoniec stačil k zisku tretieho miesta. Naši muži si určite
zaslúžia pochvalu za úspešnú reprezentáciu klubu. V sezóne 2018/2019 HKM muži
„prezimovali“ na peknom druhom mieste.
Staršie žiačky so striebrom. Úspechom v roku 2018 boli aj Majstrovstvá Slovenska
v hádzanej – staršie žiačky, ktoré bojovali práve v Šali o zlatú medailu. Zápasov sa
zúčastnilo 8 tímov z celého Slovenska. Majstrovský titul šalianskym hádzanárkam
unikol. V semifinále prehrali gólom, ktorý padol dve sekundy pred koncom zápasu.
Skončili nakoniec ako tretie najlepšie na Slovensku!
Mladšie žiačky sa stali MAJSTERKAMI SR! Šalianky opäť nesklamali. Naše
mladšie žiačky sa po piatich víťazných zápasoch stali víťazkami majstrovstiev. O titul
bojovalo 12 tímov, my sme vo finálovom zápase porazili tím z Bytče.
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Futbal
Rok 2018 bol významný aj pre náš futbal. Futbalisti z FK Slovan Duslo Šaľa sa udržali
v tretej lige, mladší dorastenci si vybojovali titul a vianočný halový turnaj vyhralo
mužstvo šalianskych Legiend. Futbalové úspechy v roku 2018 boli nasledovné:
FK Slovan Duslo Šaľa
Ženy
Ženy

2017/2018
II. liga Ženy, skupina A
Slovenský pohár Ženy

umiestnenie
3. miesto
6. miesto

Žiačky

I. liga žiačok ZsFZ

11. miesto

Muži

TIPOS III. liga Západ

13. miesto

Starší dorast
Mladší dorast

III. liga SD U19 ZsFZ
III. liga MD U17 ZsFZ

6. miesto
1. miesto

Starší žiaci A
Starší žiaci B

II. liga SŽ U15 ZsFZ
III. liga SŽ U15 JV ZsFZ

3. miesto
9. miesto

Mladší žiaci A
Mladší žiaci B

II. liga MŽ U13 ZsFZ
III. liga MŽ U13 JV ZsFZ

11. miesto
9. miesto

Prípravka
Prípravka
Prípravka

U09 - ZsFZ
U10 - ZsFZ
U11 - ZsFZ

4. miesto
4. miesto
1. miesto

Futbalisti v jarnej časti sezóny 2017/2018 začali pred domácimi divákmi výhrou s MFK
Topvar Topoľčany v pomere 4:0. Šaľu v tom čase viedol nový tréner Peter Zelenský.
Vysoké víťazstvo po dobrom výkone veľmi potešilo. Sezóna priniesla zaujímavé
súboje, ale dosť prekvapujúce výsledky, ktoré hraničili s regulárnosťou súťaže. Aj
napriek tejto situácii sa futbalisti Dusla udržali v tretej lige, a tak odvrátili hrozbu
vypadnutia do štvrtej ligy. Sezónu 2018/2019 FK Slovan Duslo Šaľa „prezimoval“
o lepšie skóre na tretom mieste.
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Potešila mládež. Na Majstrovstvách Slovenska v malom futbale si žiaci šalianskej
ZŠ Jozefa Murgaša vybojovali bronzovú medailu. Za týmto úspechom starších žiakov
bola, okrem našich talentov, aj práca učiteľa telesnej výchovy Patrika Braníka.
Majstrovstvá sa konali pod záštitou Ruskej federácie, a to pri príležitosti konania
Majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku.
Mladší dorast s titulom. V Šali sa znova oslavovalo. Mladší dorast U-17 skončil
na 1. mieste v III. Lige ZsFZ. Futbalisti si zaslúžene prevzali víťazný pohár a medaily.
Úspešné aj prípravky. Vo svojej skupine si 1. miesto v tabuľke vybojovali aj naše
prípravky U-11.
Radosť v roku 2018 priniesli aj futbalisti z FK Veča. Ešte pred začiatkom jarnej časti
súťaže zorganizovalo vedenie klubu brigádu, na ktorú boli pozvaní všetci, ktorí sa
rozhodli skrášliť futbalový štadión. Pred súťažou bolo cítiť napätie, tréner Jozef Czuczor
veril, že aj napriek nie veľmi dôkladnej príprave v zime, budú večania hrať pekný futbal,
držať sa na špici a potrápia favorita súťaže FK Betonáris Šaľa. Súťaž bola náročná, ale
padali aj rekordy. Jeden padol v 17. kole, kde ŠK Dlhej nad Váhom uštedrili debakel
9:0! Počas sezóny sa aktívny klub zúčastnil aj na minifutbalovom turnaji v Dubňanoch.
Za klub hrali starí páni FK Veča plus výber Veča. Okrem domácich na našich chlapcov
čakali Koryčany, Milotive a Plavecké Podhradie a umiestnili sa na skvelom 3. mieste.
Za zmienku stojí prvý tréning mládežníckeho mužstva! Budúci futbalisti sa stretli
23. 5. 2018 a po čase sa k nim pridávali ďalší. K dobrej atmosfére na ihrisku prispievali
aj rôzne akcie: futbalový turnaj a atrakcie pre deti, 7. ročník vo varení gulášu a iné
podujatia s cieľom prilákať a združiť mladých a veľkých futbalistov. FK Veča v ročníku
2017/2018 súťaže MO dospelí II. trieda GA-Šaľa skončil na bronzovej priečke so
73 bodmi. 1. miesto si vybojoval FK Betonáris Šaľa, ktorý mal 8 bodový náskok pred
OFK Žihárec. V jesennej časti ročníka 2018/2019 futbalisti „šliapali“ naplno, okrem
posledného kola, kedy prehrali o triedu so Žihárcom, pretože im ďalšie víťazstvo
prekazilo zasnežené ihrisko. Spokojný bol aj nový tréner v novej sezóne Ladislav
Oroszi, ktorý avizoval náročnú zimnú prípravu, cieľ bol jasný, ak v zime nepoľavia, na
konci sezóny budú strieľať zlatý šampus.
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Voltíž
OZ Galaxia Spišská Teplica usporiadala v Hrabušiciach Majstrovstvá Slovenska
vo voltížnom jazdení detí, juniorov a seniorov, na ktorom sa zišla kompletná slovenská
voltížna špička a nechýbal ani jeden z najstarších klubov Slovenska TJ Slávia SOUP
Šaľa, ktorý patrí z medzinárodného hľadiska medzi najúspešnejšie. Týchto
majstrovstiev sa však zúčastnil aj náš mladý jazdecký klub JK Rusty Šaľa.
V dievčenskej kategórii vybojovala pre SOUP Šaľa tretie miesto Katarína Nagyová.
V kategórii juniorov Frederik Fülöp vybojoval bronzovú medailu pre SOUP Šaľa.
V kategóriách voltížnych skupín sa SOUP Šaľa umiestnilo na treťom mieste a získalo
bronzovú medailu.
V roku 2018 sa v maďarskom župnom meste Kaposvár uskutočnili
Európy

juniorov

vo

voltížnom

jazdení,

ktorých

sa

Majstrovstvá

zúčastnili

pretekári

z 15 európskych štátov. V tejto kategórii Šaľu reprezentoval Sebastien Martin
z JK Rusty Šaľa, ktorý obsadil 10. miesto. Z tohto klubu Šaľu reprezentovali v kategórii
dvojíc Sebastien Martin a Sarah Martin a umiestnili sa na 7. mieste.
V jazdeckom centre Rozálka v Pezinku sa v septembri 2018 konali Otvorené
majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákaní. Tohto podujatia sa zúčastnilo viac než
200 súťažiacich, ktorí súťažili v 6 kategóriách. Majstrom Slovenska sa už po tretí raz
stal Šaľan Andrej Hollý s koníkom Quintana.
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Strelci
V roku 2018 organizoval Športovo-strelecký klub LIAZ Veľký Krtíš v spolupráci
so Slovenským streleckým zväzom v streleckom areáli Pribelce Majstrovstvá Slovenska
v streľbe z guľových zbraní. Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo 31 streleckých klubov
Slovenska, medzi nimi aj 13 strelcov zo ŠSK Šaľa. Šalianski strelci sa v kategórii
seniorov umiestnili na krásnom prvom mieste. Na štvrtom mieste skončilo druhé
družstvo šalianskych strelcov. V kategórii jednotlivcov sa na druhom mieste umiestnil
šaliansky strelec František Liptai mladší. V kategórii juniorov si šalianski strelci
priniesli domov medaily z každého kovu. V dorasteneckej kategórii vybojovala
šalianska strelkyňa Erika Babíková dvakrát zlatú medailu a bronzovú medailu si v tejto
disciplíne vybojovala ďalšia šalianska športovkyňa Lea Tomášková.
ŠSK Šaľa organizoval v roku 2018 dvojdňové majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľbe
z guľových zbraní, na ktorých sa zúčastnila stovka strelcov z 23 streleckých klubov zo
Slovenska a Maďarska. V disciplíne malokalibrová puška sa na prvom mieste
umiestnila šalianska strelkyňa Erika Babíková. Druhé miesto obsadila ďalšia
zo šalianskych strelkýň Lea Tomášková. V disciplíne ĽM Ma 60 sa na prvom mieste
umiestnil Šaľan Jakub Kováč a bronzovú medailu si odniesol taktiež šaliansky strelec
Samuel Kováč. V guľových disciplínach sa na prvom mieste umiestnil šaliansky strelec
František Liptai starší a výborne si v tejto disciplíne viedol aj Šaľan Peter Alföldi, ktorý
sa umiestnil na peknom piatom mieste. V kategórii juniorov si zlatú medailu odniesol
strelec Alex Tomáško zo Šale a druhý skončil jeho oddielový kolega Stanislav Babala,
ktorý vybojoval zlatú medailu aj v kategórii LM Ma 40. V kategórii dorasteniek
zvíťazila šalianska strelkyňa Erika Babíková, ktorá sa ako prvá umiestnila aj v kategórii
SP Ma 20. Za ňou sa umiestnila tiež Šalianka Lea Tomášková.
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Kolky
V roku 2018 usporiadal Kolkársky klub Preseľany, ktorý oslavoval 50. výročie,
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja mužov a seniorov a Kolkársky klub Telovýchovnej
jednoty Slovan Duslo Šaľa usporiadal Majstrovstvá Nitrianskeho kraja senioriek
a v mládežníckych kategóriách. V kategórii mužov sa na treťom mieste umiestnil
najmladší zo šalianskych hráčov Branislav Bol. V seniorských kategóriách U – 60
a U – 50 získali prvenstvo zásluhou víťaziek Marty Korytárovej a Rozálii Szomolaiovej.
Kategória junioriek patrila tiež šalianskym kolkárkam Patrícii Machálkovej a Nikole
Mazúchovej. V kategórii žiakov U – 14 sa na prvom mieste umiestnil Šaľan Lukas
Marinčák. Najúspešnejším kolkárskym klubom sa stal náš kolkárky klub TJ Slovan
Duslo Šaľa, ktorý získal z desiatich súťažných kategórií šesť zlatých, dve strieborné
a jednu bronzovú medailu.
V októbri 2018 sa v šalianskej kolkárni konal 7. ročník Kolkárskeho turnaja nevidiacich
a slabozrakých s celoslovenskou účasťou. Ich súťaž sa od klasickej líšila v jednej
zásadnej veci. V pravidlách, ktoré sú pre ich zdravotnú nevýhodu nastavené čo
najspravodlivejšie. Muži a ženy boli rozdelení do štyroch kategórií podľa stupňa
hendikepu. Zahádzať si prišiel aj slabozraký Peter Vrablec, ktorý je v tomto športe
nositeľom titulu majstra Európy.
V Mestskej kolkárni v Šali sa v roku 2018 stretli priaznivci a vyznávači kolkárskeho
športu, aby si zmerali sily na Vianočnom kolkárskom turnaji. Tohto turnaja sa už
tradične zúčastnili kolkársky klub z Oroszlánya a kolkársky klub Mistřín z Čiech.
Prvenstvo obhájil kolkársky klub z Maďarska.
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Karate
Klub karate Lednické Rovne usporiadal v roku 2018 spolu so Slovenskou federáciou
karate a bojových umení podujatie, na ktorom štartovali súťažiaci z 20 slovenských
klubov karate. Nechýbali tu ani šalianske kluby KK TJ Slovan Duslo Šaľa a KK Banana
DOJO Šaľa. Súťažiaci z TJ Slovan Duslo Šaľa rozšírili svoju zbierku medailí o ďalších
16 kovov v súťažiach kata. Druhý šaliansky klub karate Banana DOJO si rozšíril svoju
zbierku medailí o ďalších 8 kovov.
V roku 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta v karate – organizácia WUKF,
na ktorých štartovalo viac ako 2 400 súťažiacich zo 44 štátov a 84 federácií z viacerých
svetadielov. Majstrovstiev sa zúčastnili aj dvaja pretekári z TJ Slovan Duslo Šaľa –
senior Ľudovít Kocsis a junior Filip Bleho. Juniorský reprezentant Slovenska Filip
Bleho sa stal na svetovom šampionáte nielen jedným z najlepších karatistov
v slovenskom drese, ale aj v rámci majstrovstiev jedným z najúspešnejších, keď získal
tri medailové umiestnenia. Neskôr dokázal vyhrať titul majstra sveta v kategórii kadeti
15 – 17 rokov v súťaži KATA goju ryu, následne získal titul majstra sveta v súťaži
družstiev KUMITE TEAM ROTATION SANBON KADETI 15 – 17 rokov.
Malta usporiadala v roku 2018 jubilejné 10. Majstrovstvá Európy v karate
medzinárodnej organizácie World Union of Karate – Do Federation (WUKF), na
ktorých štartovalo 55 federácií z celej Európy a viac ako 2 000 pretekárov v súťažiach
Kata a Kumite. Týchto majstrovstiev sa zúčastnili aj reprezentanti klubu karate
TJ Slovan Duslo Šaľa senior Ľudovít Kocsis a junior Filip Bleho. Talentovaný Filip
Bleho štartoval v súťažiach Kata a obhájil prvenstvo v kategórii kata goju ryu kadeti
15 – 17 roční. Získal tiež bronz v súťažiach kata OPEN jednotlivcov a striebro v súťaži
družstiev.
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Plávanie
V januári 2018 zorganizoval plavecký klub Aronnax v Bratislave v spolupráci
s Katedrou športov, prírody a plávania FTVŠ Bratislava a Slovenským olympijským
výborom medzinárodné preteky v plutvovom plávaní Aronnax Apnea Cup 2018, na
ktorom sa zúčastnilo viac ako 200 plavcov z 23 plaveckých klubov Slovenska
a Maďarska. Podujatia sa zúčastnili aj úspešní reprezentanti šalianskeho Klubu vodných
športov Barakuda. Naši plavci si vybojovali prvé miesto, a stali sa tak víťazmi
11. medzinárodného ročníka Aronnax Apnea Cup 2018.
V Lipsku sa uskutočnilo 3. kolo seriálu 13. ročníka CMAS World Cup v plutvovom
plávaní, na ktorom si zmeralo sily 451 plavcov z 22 štátov, 81 plaveckých klubov
a 4 kontinentov. Zúčastnila sa ho jediná zástupkyňa KVŠ Barakuda – Zuzana Hrašková,
ktorá si z Lipska priniesla zlatú a bronzovú medailu.
Zväz potápačov Slovenska v spolupráci s plaveckým klubom Delfín Žilina usporiadal
Majstrovstvá Slovenska v plutvovom plávaní, kde sa stretla plavecká špička, ktorú
tvorilo 10 klubov plutvového plávania a nechýbali medzi nimi ani zástupcovia
šalianskych plutvových plavcov KVŠ Barakuda a Hurrican. Šaliansky Klub vodných
športov Barakuda si z majstrovstiev priniesol domov 43 medailových ziskov, pričom
20 z nich bolo zlatých, 11 strieborných a 12 bronzových.
Zväz potápačov Slovenska organizoval v Bratislave 46. ročník Memoriálu Petra Ladiča
v plávaní s plutvami a rýchlostnom plávaní pod vodou a zúčastnili sa ho aj šalianski
plavci z KVŠ Barakuda a Hurrican Šaľa. Z podujatia si priniesli domov spolu
38 medailí, z čoho takmer polovica bola zlatých, 12 strieborných a 8 bronzových, čím
sa v rámci plaveckých klubov Slovenska zaradili medzi špičku.
V roku 2018 sa uskutočnilo aj kolo Európskeho juniorského pohára (CMAS
Finswimming European Junior Cup) v plutvovom plávaní, ktoré sa konalo v Poľsku,
Gliwice. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 plaveckých klubov z 9 štátov, medzi ktorými
nechýbali ani športovci z KVŠ Barakuda zo Šale v zložení Jakub Petrák, Gergő Szarka
a Jakub Kozmer. V disciplíne na 400 metrov SF sa na druhom mieste umiestnil náš
plavec Jakub Petrák.
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Iné športové zaujímavosti z roku 2018
330 ľudí sa zišlo na celoslovenskej extraligovej súťaži v mariáši. Túto extraligovú súťaž
zorganizovali Večania v šalianskom kultúrnom dome a súťaže sa zúčastnil aj večiansky
tím. Sála v kultúrnom dome bola plná kartových hráčov, sedeli dokonca aj na pódiu. Na
najlepších hráčov čakala finančná odmena v hodnote 500 Eur. Hralo sa aj o Veľkú cenu
Šale – o pohár primátora mesta.
Agilný šaliansky stolnotenisový oddiel TJ Tatran Šaľa sa pri svojom treťom štarte
v 5. stolnotenisovej lige galantského okresu v ročníku 2017/2018 umiestnil
na krásnom druhom mieste. Konkurovalo mu 12 družstiev.
V letných mesiacoch sa v poľskom meste Mosina – Krajkowo konali Majstrovstvá sveta
v nordic walkingu. Celkovo sa ich zúčastnilo 554 športovcov zo 14 krajín. Týchto
majstrovstiev sa zúčastnili aj siedmi Šaľania.
V auguste 2018 sa konal 4. ročník Inline korčuliarskeho preteku, ktorý
organizoval Športový klub Stepné kozy zo Šale a bol pod záštitou primátora mesta
Šaľa.
Nitriansky samosprávny kraj ocenil pri príležitosti Najlepší športovci za rok 2017
aj športovcov zo Šale. Šesť ocenení putovalo do nášho mesta. Ocenení boli jednotlivci
- kolkárka Patrícia Machalková, plavkyňa Zuzana Hrašková, trénerka (voltiž) Jana
Majdlenová, športová strelkyňa Lea Tomášková, predseda Asociácie telovýchovných
jednôt a klubov okresu Šaľa Ľudovít Marinčák a za kolektívny šport sa dostalo pocty
šalianskemu HKM Šaľa - hádzanárskemu družstvu mužov.
Mladý Šaľan, pretekár Daniel Kováč, si na Medzinárodných chodeckých pretekoch
v Banskej Bystrici, v kategórii mužov, vybojoval tretie miesto. Jeho výkon bol
vyhodnotený ako najlepší výkon podujatia.
Šaliansky petang je úspešný. Na Majstrovstvách Slovenska v petangu trojíc
v Michalovciach sa umiestnil šaliansky petangista Milan Szabo na krásnom treťom
mieste a domov si odniesol bronzovú medailu.
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI, TRÉNERI A FUNKCIONÁRI ZA ROK 2017
Dňa 27. 3. 2018 sa konal 21. ročník vyhodnotenia úspešných športovcov, trénerov
a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2017.
Cenné trofeje si ocenení prevzali z rúk predstaviteľov mesta Šaľa a Asociácie
telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa:
 dospelí a juniori (kolektívy) – 1. miesto získalo družstvo mužov – hádzaná,
HKM Šaľa, za obsadenie druhého miesta za víťazným Prešovom, za postup
do štvrťfinále EHF Challenge Cup.
 dospelí a juniori (jednotlivci) – 1. miesto získala Zuzana Hrašková – plutvové
plávanie, za získanie 6 majstrovských titulov na Majstrovstvách SR. V poľskej
Wroclave sa stala na 200 metrov BF, ako prvá Slovenka, majsterkou Európy a na
400 metrov bola druhá. V roku 2017 vytvorila štyri slovenské seniorské rekordy.
 mládež (kolektívy) – 1. miesto získalo mládežnícke družstvo – voltíž, JK Langov
dvor Trnovec nad Váhom, ktoré vybojovalo na slovenskom šampionáte striebro.
V rámci Slovenského voltížneho pohára získalo tri prvenstvá a vyhralo aj slovenský
Barel cup.


mládež (jednotlivci) – 1. miesto získala Patrícia Machálková – kolky, ktorá sa stala
dvojnásobnou majsterkou Slovenska. Na Majstrovstvách sveta v Nemecku bola
najlepšou hráčkou slovenského družstva, ktoré obsadilo výborné 4. miesto.

 Ocenení boli aj funkcionári a tréneri, medzi osobitnými oceneniami bola udelená
cena in memoriam Jánovi Tabačekovi za dlhoročnú amatérsku pretekársku
reprezentáciu v maratónskom behu.
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ZAUJÍMAVOSTI Z KULTÚRY
Pre oblasť kultúry boli schválené mestským zastupiteľstvom dotácie z rozpočtu mesta
Šaľa na rok 2018 v celkovej výške 9 600 Eur. Primátor Jozef Belický schválil dotácie
pre oblasť kultúry vo výške 400 Eur pre žiadateľa Kristiána Reháka, dvakrát po 200 Eur.
Celková výška schválených dotácií bola 10 000 Eur, celková výška skutočne čerpaných
dotácií bola 9 700 Eur.

PRIEBEH ZAUJÍMAVOSTÍ Z KULTÚRY V ROKU 2018
Február
Vo februári 2018 sa v našom meste konala výstava obrazov Janka Širku. Janko Širka je
Slovák, ktorý žije a pracuje v Srbsku, konkrétne v obci Padina. Je takzvaný zimný
maliar, čo znamená, že sa od novembra do marca venuje výtvarnej činnosti a maľuje
insitné obrazy. V období od apríla do októbra sa venuje poľnohospodárskej činnosti.
Vo februári sa tiež uskutočnila vernisáž výstavy Dominanty mesta. Dominanty mesta
bola téma pre amatérskych fotografov, ktorí sa zapojili do 2. ročníka tejto fotosúťaže.
Súťaž nadväzuje na 1. ročník, kedy témou zadania bol Váh – rieka, ktorá spája. Porota
vyberala zo 62 súťažných fotografií, na ktorých autori zachytili objekty, ktoré sami
považovali za dominanty mesta.
Ďalšou významnou udalosťou vo februári 2018 bol aj Javiskový škriatok 2018. Jednalo
sa o regionálnu prehliadku a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých
hrajúcich pre deti z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
Marec
Marec 2018 bol významný. Základná umelecká škola v Šali oslavovala 65. výročie
svojho pôsobenia. Toto krásne výročie oslávila ,,ZUŠka´´ koncertom učiteľov
a absolventov ZUŠ v Šali. Vystavené boli aj výtvarné diela. Tento večer bol výnimočný
a významný aj pre prvú učiteľku tanečného odboru – Danu Janebovú, ktorá pokrstila
svoju ďalšiu básnickú zbierku s názvom Vibrácie neba.
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Apríl
V apríli 2018 mal dôvod na radosť FS Šaľan a tiež aj mesto Šaľa. Ich žiadosti o finančný
príspevok pre nápad Šalianske obyčaje III v grantovom programe Nápad pre folklór
2018, ktorý v januári 2018 vyhlásila Nadácia Poštovej banky, bolo vyhovené. Šaliansky
projekt bol schválený a nadácia poskytla nášmu folklórnemu súboru príspevok vo výške
1 000 Eur.
V apríli sa aj oceňovalo. Oceňovania Esej a Cena Jána Johanidesa sa už stali tradíciou.
Máj
V mesiaci máj sa uskutočnil ďalší ročník hudobno-tanečného festivalu Multifest 2018,
ktorý bol sprevádzaný bohatým kultúrnym programom, nechýbalo však ani dobré jedlo,
pitie a kvalitná dávka zábavy.
Máj 2018 patril Zlatej priadke. Podujatie s dlhoročnou tradíciou sa v našom meste
uskutočnilo už 47. krát. Najlepšie detské predstavenia a najlepší herci z celého
Slovenska sa zišli práve v našom meste. Spolu sa zúčastnilo približne 300 detí
z 15 detských súborov.
Noc múzeí a galérií bola ďalšou z kultúrnych udalostí, ktorá sa v našom meste konala
v máji. Toto podujatie sa uskutočnilo v Dome ľudového bývania.
Folklórny súbor Šaľan oslavoval v máji 2018 svoje tretie narodeniny, ktoré oslávil
v našom družobnom meste Telč, Česká republika.
Jún
Na počesť 50. výročia Centra voľného času bol oživený kus dreva. Divadlo Materinky
odohralo divadelné predstavenie Pinocchio, ktoré sa uskutočnilo počas dvoch premiér –
25. a 26. júna. Rozprávka Carla Collodiho bola prvý raz publikovaná v roku 1883
a dočkala sa množstva literárnych, filmových, ale aj divadelných spracovaní. V tejto
sezóne sa stala témou aj pre šalianske Divadlo Materinky. Alena Demková napísala
k hre libreto práve podľa predlohy Collodiho. Príbeh bábky, ktorá túži byť ozajstným
chlapcom, spracovali Materinky excelentne.
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Alena Demková je majsterkou slova a písanie pre deti jej naozaj ide, čo koniec koncov
potvrdila aj v prípade Pinocchia, kde nie sú podstatné iba dialógy, ale aj texty piesní.
Inscenácia nie je taká, na akú sme zvyknutí pri niektorých slovenských ochotníckych
súboroch, ktorým stačí na javisku stôl, stolička a rozprávanie. Pinocchio je o snívaní,
túžení, chcení. Má čo povedať každému jednému z nás. Je to príbeh tisíckrát počutý, no
je v ňom predsa niečo, čo nás opäť núti vypočuť si ho znova. Autorom sa podarila veľká
ilúzia, premena sna na skutočnosť, čo je na prvý pohľad nemožné. Materinky v závere
inscenácie ponúkli naozaj silnú emóciu, ktorá zdvihla nejedného diváka zo stoličky.
V roku 2018 sa Medzinárodný deň detí oslavoval na šalianskom amfiteátri. Pre deti bolo
pripravené športovo-zábavné popoludnie, ktoré sa nieslo v duchu olympiády.
August
V auguste sme sa lúčili s letom. Záverečné podujatie s názvom Rozlúčka s letom sa
konala v rámci Kultúrneho leta Šaľa 2018.
September
Na šalianskom ochotníckom javisku začalo vznikať autorské predstavenie, ktoré bude
mať silné posolstvo. Po niekoľkoročnej odmlke sa na scénu vracia Divadlo ASI. Ich
autorská novinka bude mať názov Eli, Eli ... lamma sabachtani?. Podľa inscenátorov sa
bude jednať o divadelné vyjadrenie odporu voči extrémizmu a intolerancii. Divadlo ASI
začína s nácvikom tejto inscenácie.
V septembri sa FS Šaľan zúčastnil krásneho podujatia – Slovenský deň kroja, ktoré sa
konalo v Banskej Bystrici. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 2 679 ľudí v krojoch
na jednom námestí a tento počet je zaznamenaný aj v knihe Slovenských rekordov.
Október
V októbri sa uskutočnilo predstavenie divadelnej komédie s názvom Chlieb s maslom,
ktorá sa konala v Dome kultúry v Šali. Predstavenie predviedla profesionálna produkcia
z Bratislavy a zahrali si v nej známi herci, konkrétne Dominika Žiaranová, Juraj Loja,
Branislav Deák a Martin Mňahončák.
Zaujímavým kultúrnym podujatím bol aj súťažný filmový festival Kinofest Šaľa 2018.
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November
V novembri sa uskutočnilo folklórne vystúpenie folklórnych súborov FS Šaľan
a FS Šaľanček Šalianske obyčaje III. Folklórne súbory mali pripravené tradičné ľudové
tance, piesne, zvyky a obyčaje zo Šale a jeho okolia, ale aj z iných regiónov Slovenska.
December
Tradíciou v mesiaci december sú šalianske vianočné trhy. Bol pripravený bohatý
kultúrny program, ktorý mohli občania sledovať pri voňavom punči a nechýbali ani
drevené stánky s vianočným sortimentom.
V decembri sa konal Vianočný benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil v rímskokatolíckom kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali. Na tomto koncerte účinkovali
operní sólisti, ktorí pochádzajú zo Šale a tiež žiaci a učitelia zo ZUŠ.
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TVORIVÝ ČIN ROKA 2018
V kinosále Domu kultúry v Šali sa uskutočnil už po šiestykrát slávnostný večer,
na ktorom si jednotlivci a skupiny prevzali ocenenia za Tvorivý čin roka 2018
v nasledujúcich kategóriách:
1. Kategória sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie – Peter Halík a Mya
Javorková za vytvorenie drevenej divadelnej bábky na predstavenie Pinocchio.
2. Kategória fotografia – Juraj Kovács za dokumentovanie spoločenských
podujatí v meste, za spoluprácu pri vytváraní viacerých printových diel o meste.
3. Kategória

divadlo

–

DS

Materinky

za

inscenáciu

rodinného

muzikálu Pinocchio.
4. Kategória knižná tvorba a publicistika – Mgr. Miroslav Demín za dokumenty
Súsošie Svätej Trojice a Fakty a svedectvá o auguste 1968.
5. Kategória etnografia, folklór - Detský folklórny súbor Muskátlis za úspešné
vystupovanie na viacerých podujatiach v meste, ale aj v zahraničí.
6. Kategória propagácia mesta

– Ing. Martina Čižmáriková, garantka vínnej

súťaže Terra Wag, ktorá sa stala jedinečným fenoménom a stala sa známou
súťažou aj v zahraničí

–

Mgr. Miloslava Bartíková za moderovanie

uvedenej vínnej súťaže. S jej osobnosťou sa stretávame aj pri mnohých
spoločenských udalostiach, na ktorých kultivovaným spôsobom, slovami
i veršami básnikov sprevádza ich priebeh.
7. Kategória výstava – Štátny archív Nitra, pobočka Šaľa. Cenu prevzala
riaditeľka archívu PhDr. Veronika Nováková, PhD. za výstavu o storočnici
vzniku ČSR.
8. Kategória

spev

-

Dámska

hudobná

skupina

FLOWERS v zložení

Ing. Slavomíra Tóthová, Katalin Vanko DiS. art, Mgr. art Eva Izsáková
Bogárová, Mgr. art Miroslava Košíková, PhD.
9. Kategória hudba – Ing. Valentín Kozaňák za autorskú hudbu k rodinnému
muzikálu Pinocchio.
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10. Mimoriadne ocenenie – Mgr. Alena Demková za dlhodobú a aktívnu prácu

v oblasti umenia - scenáristka, režisérka, herečka, organizátorka mnohých
podujatí.
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ŠKOLSTVO
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŠAĽA
V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
Mesto malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:
 6 základných škôl (ZŠ) – 3 samostatné a 3 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
ZÁKLADNÉ ŠKOLY ŠAĽA 2017 - 2018
ŠKOLA
ZAMERANIE
1
2
3

ZŠ s MŠ Bernolákova

4

ZŠ J. C. HRONSKÉHO

5

ZŠ Ľ. ŠTÚRA

ZŠ J. HOLLÉHO
ZŠ s MŠ J. MURGAŠA

telesná a športová výchovu
telesná a športová výchovu
prírodovedné predmety a regionálna výchovu
cudzie jazyky, informatika a triedy
s nadanými žiakmi
cudzie jazyky, informatika a technika
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VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňovali podľa výchovno-vzdelávacích
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
Škola
Tried
ZŠ Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya
Spolu

9
19
28
23
22
9
110

Počet žiakov k 30. 6. 2018
Integr. Nadaní ŠKD
Žiakov
žiaci
žiaci
triedy
117
13
0
1
367
15
0
4
598
6
0
8
367
27
100
5
443
8
0
6
168
7
0
3
2060
76
100
27

ŠKD
žiaci
33
127
261
160
168
63
812

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo základné školy v meste Šaľa 483 žiakov
z okolitých obcí okresu Šaľa, najviac z Kráľovej nad Váhom (120), Diakoviec (72),
Trnovca nad Váhom (59) a z Dlhej nad Váhom (54).
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DOCHÁDZKA ŽIAKOV K 30. 6. 2018
Počet ospravedlnených a neospravedlnených hodín
Škola
(sídlo školy)

Počet
Tried Žiakov

ZŠ Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya
Spolu/priemer

9
19
28
23
22
9
110

117
367
598
367
443
168
2060

Ospravedlnené
Neospravedlnené
hodiny
hodiny
Priemer
Priemer
Počet
Počet
(1 žiak)
(1 žiak)
15 299
130,76
529
4,52
19 386
52,82
598
1,63
55 683
93,12
227
0,38
34 100
92,92
11
1,03
18 940
42,75
45
0,10
12 407
73,85
51
0,30
155 815
75,64
1 461
0,71

PRIJATIE ŽIAKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NA STREDNÉ ŠKOLY
Počet odchádzajúcich a prijatých žiakov

Škola
ZŠ Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ s VJM
Spolu

Počet odch.
žiak.
Z 9.
Z niž.
roč.
roč.

12
38
64
30
47
15
206

1
3
8
4
0
3
19

Prijatí žiaci
OGY

BGY

GYM

SOŠ

SOŠ3.r.

INÉ

0
0
1
0
0
3
4

0
1
6
4
0
0
11

2
7
27
11
15
6
68

9
31
32
18
32
9
131

2
2
6
1
0
0
11

0
0
0
0
0
0
0

Poznámka:
OGY– osemročné gymnázium
BGY– bilingválne gymnázium
GYM – gymnázium
SOŠ – stredná odborná škola
SOŠ – 3. r. – stredná odborná škola bez maturity
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HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV
Počet žiakov k 30. 6. 2018
Škola (sídlo školy)
ZŠ Bernolákova
ZŠ J. Hollého
ZŠ s MŠ J. Murgaša
ZŠ J. C. Hronského
ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya
Spolu
Percentuálne vyjadr.

Tried

Žiakov

Prospeli

Neprosp.

Neklas.

9
19
28
23
22
9
110

117
367
598
367
443
168
2060

110
361
591
364
443
163
2032
98,64%

3
2
2
3
0
0
10
0,49%

4
4
5
0
0
5
18
0,87%

Slov.
hod.
0
0
73*
100**
56*
0
229

* žiaci 1 roč.
** žiaci 1. - 4. roč. v triedach so všeobecným intelektovým nadaním
ZNÍŽENÝ STUPEŇ ZO SPRÁVANIA BOL UDELENÝ 25 ŽIAKOM, Z TOHO
NA I. STUPNI 1 ŽIAKOVI
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TESTOVANIE 9 - 2018 (CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE
VEDOMOSTNEJ ÚROVNE ŽIAKOV DEVIATEHO ROČNÍKA)

1
2
3
4
5
6

Testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ 21. 3. 2018
Matematika
Slov. jazyk
Maď. jazyk
Škola
Úspešnosť
Úspešnosť
Úspešnosť
V ZŠ
SR
V ZŠ
SR
V ZŠ
SR
ZŠ Bernolákova
60,40
67,30
ZŠ J. Hollého
64,30
65,80
ZŠ s MŠ J. Murgaša
63,40
71,70
55,90
63,00
ZŠ J. C. Hronského
71,00
71,70
ZŠ Ľ. Štúra
68,80
69,60
ZŠ s MŠ P. Pázmánya 63,30
78,70
67,20
60,60
%
%
%
%
%
%

MATERSKÉ ŠKOLY
MŠ počty
k 15.09.2018
Bernolákova
Budovateľská
Družstevná
Hollého
Murgaša
Okružná
8. mája
P.J.Šafárika
VJM
Súkromná
SPOLU

Spolu
tried
3
3
6
8
2
4
4
4
1
1
36

Spolu
detí
54
72
120
187
40
82
87
79
20
25
766

Z toho
2-roč.
8
1
19
27
0
7
15
8
0
2
87

Z toho
OPŠD
5
1
5
4
0
2
2
1
0
1
21

Z toho
integr.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Z toho
predškol.
13
22
34
65
15
28
25
22
9
6
239

Ped.
zam.
8
7
13
19
4
10
10
9
2
2
84

Edukačnú činnosť podľa školských vzdelávacích programov vypracovaných
na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
realizovali: MŠ Bernolákova, MŠ Budovateľská, MŠ pri ZŠ s VJM, MŠ Družstevná,
MŠ Hollého, MŠ pri ZŠ J. Murgaša, MŠ Okružná, MŠ 8. Mája, MŠ P. J. Šafárika.
Všetky materské školy plnili programy na podporu zdravia – Mliečny program, Ovocie
a zelenina do škôl, Národný program prevencie obezity.
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Škola

poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch odboroch – výtvarnom,

hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom.
Počet
žiakov
Stav
k 15.9.2017
Stav
k 30.6.2018

Spolu

Hudobný
odbor

Výtvarný
odbor

Tanečný
odbor

Literárnodramatický

744

321

364

35

24

733

359

351

33

23

Žiaci školy pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach a koncertoch,
zapájajú sa do umeleckých súťaží. ZUŠ úspešne pripravuje žiakov na odborne zamerané
stredné a vysoké školy, na ktorých sa vyžaduje talentová skúška a v tejto oblasti
dosahuje dlhodobo dobré výsledky.
Edukačný proces sa realizoval prostredníctvom individuálneho i skupinového
vyučovania za pôsobnosti 34 pedagógov a 4 nepedagogických zamestnancov.
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Centrum voľného času

zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť predovšetkým pre deti a mládež, ktoré sa
vzdelávajú na základných a stredných školách, ale aj pre ich rodičov a iné osoby do
veku 30 rokov
V školskom roku 2017/2018 bolo založených 66 záujmových útvarov a bolo zapísaných
1 396 záujemcov. Počet zamestnancov bol - 6 pedagógov a 5 iných zamestnancov.
Podujatia a aktivity CVČ:  Expozícia archeologického múzea 675 návštevníkov 
Centrum voľného času v školskom roku 2017/2018 usporiadalo celkom 149 podujatí,
počas víkendu bolo realizovaných 39. Počet účastníkov na podujatiach bol 8 801.
Najviac podujatí bolo usporiadaných v oblasti kultúry a umenia (46) a pre rodičov a deti
(56). Letných aktivít počas 8 týždňov sa zúčastnilo spolu 1 598 detí vo veku od 6 do 15
rokov. Počas mesiacov júl a august priestory posilňovne navštívilo 114 členov.
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ZÁVER A ZHRNUTIE UDALOSTÍ V ROKU 2018
Rok 2018 bol v našom meste bohatý na rekonštrukcie. Azda jednou z najväčších
a najočakávanejších rekonštrukcií v roku 2018 bola rekonštrukcia budovy Mestského
úradu v Šali. Počas rekonštrukčných prác sa robotníci museli popasovať
s 50 centimetrovým osím hniezdom, ale aj so 140 netopiermi, ktoré sa rozhodli prečkať
zimu pod panelovým obložením starých balkónov. Netopiere samozrejme premiestnili
ochranári a našli im bezpečnejšie miesto pre ich ničím nerušený spánok. Pod panelové
obloženie balkónov sa však už s istotou žiadny netopier neudomácni, pretože počas
rekonštrukcie budovy boli odstránené. Pribudol však výťah, ktorý poslúži najmä
občanom so zníženou mobilitou. Pribudol tiež erb mesta a strecha budovy ozelenela.
Bola na nej vysadená zeleň v podobe tují menšieho vzrastu, trvaliek a nainštalovali sa
kvetináče s automatickým zavlažovaním. Interiér mestského úradu sa tiež zmenil.
Pribudlo klientske centrum, ktoré bude občanom slúžiť pri vybavovaní ich záležitostí.
Okrem klientskeho centra sa chodby na všetkých troch poschodiach mestského úradu
zmenili na minigalériu. Steny chodieb totiž zdobia výtvarné diela šalianskych umelcov.
Zrekonštruovanú budovu mestského úradu napokon prišiel požehnať miestny kňaz,
ktorý svätenou vodou pokropil vynovenú kongresovú sálu, nové klientske centrum
a vynovenú kanceláriu primátora.
Ďalšou významnou rekonštrukciou v roku 2018 bola prvá etapa komplexnej
rekonštrukcie Hornej ulice, ktorá sa začala v auguste. Obyvatelia tejto ulice, ale aj
vodiči, sa museli pripraviť na dopravné obmedzenia. Táto etapa trvala približne
2 mesiace, v rámci ktorej prebehla výstavba parkovacích miest a chodníka.
Rekonštrukcia bude pokračovať na jar 2019, ktorá bude zahŕňať práce v časti pred
bytovkou. Okrem rekonštrukcie cesty bude rozšírená aj vozovka a pribudne niekoľko
desiatok parkovacích miest.
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Okrem rekonštrukcií sa tento rok aj modernizovalo. Modernizáciou prešlo viac ako 1500
svietidiel,

pribudlo

približne

200

nových

svetelných

bodov

a viac

ako

6 kilometrov nového podzemného vedenia. Svetlá pribudli aj na priechodoch pre
chodcov, vďaka čomu v roku 2018 pribudlo 13 bezpečnejších priechodov pre chodcov.
Okrem verejného osvetlenia sa vymieňalo osvetlenie aj v šalianskom cintoríne, kde boli
osadené stĺpy verejného osvetlenia s moderným svietidlom.
V šalianskom cintoríne sa v roku 2018 podarilo ´´zachrániť´´ historický kamenný kríž,
ktorý bol osadený v prvej polovici 19. storočia a hrozilo, že spadne. Po oprave bol
kamenný kríž následne premiestnený bližšie k domu smútku a posvätený miestnym
dekanom.
Rekonštruovalo sa aj vo večianskom cintoríne, kde boli vybudované nové chodníky.
Chodníky sa v roku 2018 rekonštruovali na Hlavnej a Dolnej ulici a v rekonštrukcii
chodníkov sa pokračovalo v mestskej časti Veča. Vybudované boli aj bezbariérové
nájazdy na chodníky na Nitrianskej ulici v mestskej časti Veča.
V roku 2018 bolo v mestskej časti Veča rozmiestnených 38 polopodzemných
kontajnerov na komunálny odpad a 52 na separovaný odpad. Vo Veči vzniklo
17 kontajnerových stojísk.
Azda jedna z najväčších ´´stavieb´´, ktorá sa uskutočnila v roku 2018, bola výstavba
150 nájomných bytov pre mladé rodiny. Celkové náklady na výstavbu nájomných bytov
sú vyčíslené na 6,5 milióna Eur. Náklady na kúpu týchto bytov boli financované najmä
z úveru,

ktorý

poskytol

Štátny

fond

rozvoja

bývania

a čiastočne

aj z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. V roku 2018 bolo
zatiaľ odovzdaných 34 nájomných bytov, do ktorých sa nájomníci mohli nasťahovať
ešte pred vianočnými sviatkami. Ostatných 116 nájomných bytov sa plánuje odovzdať
novým nájomníkom v roku 2019.
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Rekonštrukciou v roku 2018 prešiel aj lesopark. Vďaka angažovanosti OZ Petra
Bošňáka, významnej sponzorskej pomoci Ing. Ladislava Gyurovszkého a schváleniu
poslancami MsZ sa podarilo zrekultivovať prvú časť lesoparku, ktorú mesto Šaľa
získalo do dlhodobého prenájmu od Urbariátu Šaľa. Jeho presvietením a odstránením
odpadkov sa z lesa stalo rekreačné miesto, kde si môžu občania užiť oddych a môžu
využiť aj prvky, ktoré boli umiestnené neďaleko betónovej plochy, ktorá sa nachádza
uprostred lesa. Naše mesto sa môže pochváliť aj tým, že dobrovoľníci z OZ Petra
Bošnáka a OZ Šaľa - Tvoje mesto vykonali mnoho desiatok brigádnických hodín
v záujme jeho skrášľovania a zveľaďovania pri úprave zanedbanej zelene, čistení brehov
Váhu od odpadkov alebo oprave poškodených lavičiek. Motivovali ostatných
obyvateľov, aby sa tiež pripojili k dobrovoľníctvu pri úprave okolia svojich bydlísk,
a pomohli tak svojmu mestu. V spolupráci s mestom Šaľa ocenili tých najlepších
diplomom a malým darčekom.
Zábradlie na moste sa v tomto roku dočkalo dokončenia rekonštrukcie. V roku 2018
bola dokončená aj jeho druhá strana.
Upravené bolo aj okolie obľúbenej artézskej studne na ulici M. R. Štefánika. Vypadané
dlaždice boli nahradené novými a bolo upratané jej okolie.
Úpravy sa dočkala artézska studňa v mestskej časti Veča. Vymenená bola rúra, cez ktorú
tečie voda do bazéna s rybičkami a bazén bol obložený mozaikou.
Vynovené boli predajné stánky pri bývalej tržnici pri šalianskom moste. Stánky dostali
nový náter a boli na nich opravené zničené časti. Vynovené stánky sú vybavené
aj zámkom.
Opravy sa v roku 2018 dočkala strecha na telocvični na ZŠ Hollého, cez ktorú zatekalo
do jej priestorov. Financie na jej rekonštrukciu boli získané z mimorozpočtových
zdrojov.
Rok 2018 bol priaznivý aj pre nadšencov cyklistiky. Začala sa výstavba cyklotrasy,
ktorá spája Šaľu s priemyselným areálom Duslo, a. s. Súčasťou cyklotrasy budú dva
mostíky a verejné osvetlenie.
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Ako zdatní cyklisti sa ukázali aj detičky zo štyroch materských škôl, ktoré sa zapojili do
celoslovenského projektu Do práce na bicykli. Do ´´práce´´, teda do škôlky, chodili
jeden celý mesiac na bicykloch, odrážadlách alebo kolobežkách. Do tohto projektu sa
zapojili aj ostatní obyvatelia, ktorí do práce chodili na bicykloch a najazdili
9 559,96 km a ušetrili 2 418,69 CO2.
V novembri 2018 sa slávnostne otvoril aj bežecký ovál, ktorý sa nachádza v areáli
ZŠ Jozefa Murgaša. Ako prvý vyskúšal dráhu mladý šaliansky športovec Daniel Kováč.
Športové podujatia pokračovali a ani v roku 2018 nemohol chýbať Nočný beh Šaľou,
ktorého sa v roku 2018 zúčastnil rekordný počet bežcov. Oficiálne ich bežalo 378, avšak
pridali sa k nim aj ďalší bežci bez registrácie a celkovo bežalo 550 pretekárov.
Rok 2018 prial skateboardistom a nadšencom BMX. V tomto roku sa začala výstavba
plochy pre voľnočasové aktivity. Súčasťou tejto plochy budú aj certifikované betónové
prvky a v jej okolí sa budú nachádzať dve lavičky a smetný kôš.
Slovenskom v roku 2018 otriasla vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. Ich pamiatku si prišlo vo februárový večer uctiť niekoľko Šaľanov.
Nadšenci železníc a historických rušňov mali v tomto roku jedinečnú možnosť vidieť
vlak, ktorý vozil československých prezidentov v rokoch 1920 až 1989. Túto jazdu
pripravili ŽSR v rámci 100. výročia vzniku Československej republiky.
Na počesť 100. výročia vzniku Československej republiky sa v roku 2018 uskutočnila
výstava Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu, ktorú zorganizovali pracovníci
šalianskeho archívu. Návštevníci výstavy mohli vidieť informačné panely, ale
k nahliadnutiu boli aj dobové dokumenty.
Šaľa má ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku, ktorou je transformátorová stanica pri
bývalom mlyne. Rozhodol o tom Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
Základné školy Ľudovíta Štúra a ZŠ Jozefa Cígera Hronského dostali do daru kindlotéku
– čitateľský kútik s elektronickými čítačkami kníh. Tento dar dostali presne 24. októbra
na Medzinárodný deň školských knižníc.
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Publikácia Šaľa 2017 získala v celoslovenskej súťaži druhé miesto, ktorá reprezentovala
naše mesto na medzinárodných knižných výstavách v Prahe a Frankfurte.
Pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy bola
v tomto roku vydaná tematická brožúrka Fakty a svedectvá Šaľanov – 21. august 1968.
V roku 2018 sa uskutočnil 17. ročník Šalianskeho jarmoku, ktorého sa zúčastnili
zástupcovia partnerských miest. Okrem nich sa tohto ročníka zúčastnila aj indonézska
veľvyslankyňa Adiyatwidi Adiwoso.
Štátne a mestské vlajky držali na pódiu mladšie žiačky hádzanárky, ktoré krátko pred
jarmokom priniesli do Šale zlatú medailu z Majstrovstiev Slovenska v hádzanej.
Na pozore sa v tomto roku mali účastníci dopravy. Vykonával sa dopravný prieskum na
sieti miestnych komunikácií, ktorý sa týkal územného generelu dopravy.
Centrum voľného času TIP TOP v roku 2018 oslavovalo 50 rokov. K tomuto krásnemu
výročiu dostalo azda najkrajší a zároveň najpraktickejší darček. Staré drevené okná
vystriedajú nové plastové.
Psičkári sa v tomto roku dočkali prvého venčoviska. Tento výbeh pre psov bol
vybudovaný v lokalite ulice Novomeského. Jeho súčasťou sú aj koše na psie
exkrementy, dve lavičky a stromy.
Od 1. júla 2018 sa detská pohotovosť vracia do priestorov polikliniky.
V roku 2018 sa začala mobilizovať mládež, vznikol Mládežnícky parlament Šaľa, ktorý
má zastupovať žiakov základných a stredných škôl v našom meste.
Zoznam propagačných predmetov mesta sa rozšíril. Pribudli puzzle so šalianskym
motívom, záložka do knihy, ale aj pexeso či kalendáriky. Medzi suveníry mesta sa
pridali aj magnetky, ktoré sú ručne vyrábané a čo viac, vyrobil ich Šaľan.
V rebríčku Otvorenosti samosprávy 2018 sa Šaľa umiestnila na 6. mieste, čo znamená,
že patrí medzi najtransparentnejšie samosprávy na Slovensku.
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Šaliansky Mikuláš priniesol v roku 2018 free wifi zónu v centre mesta, na ktorú sa môže
bezplatne ktokoľvek pripojiť.
Pozitívna správa na záver zaujímavostí z roku 2018 bola, že sa kriminalistom podarilo
dolapiť tzv. ´´teniskového fantóma´´, ktorý vyzúval ženám na ulici z nôh obuv. Tieto
skutky páchal od roku 2002 a vyzul tenisky asi 20 ženám.
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