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 Úvod do roku 2020

Rok 2020 bol rokom, ktorý sa niesol v duchu obáv a neistôt. Tento rok viac 
bral, ako dával. V dôsledku ochorenia COVID – 19, ktorý bol vyvolaný 
koronavírusom SARS –CoV-2, bolo nutné zrušiť všetky kultúrne a športové 
podujatia a život v meste sa akoby zastavil. Pozastavilo sa začatie plánovaných 
investícií a mesto muselo čeliť nepriaznivej, ba až zlej pandemickej situácii. 
Dezinfikovalo sa, rozdávali sa rúška, plošne sa testovalo. S touto situáciou 
nemal skúsenosti nikto. Napriek tomu musel ísť život ďalej, existovali v meste 
plány a priority, ktoré bolo treba dokončiť. 

Jednou z priorít mesta v roku 2020 bolo ukončenie investičných akcií, ktorých 
dokončenie bolo naplánované do konca roka, okrem 3. etapy rekonštrukcie 
verejného osvetlenia, ktorej splatenie sa plánuje v roku 2028. Okrem investovaní 
do rôznych oblastí samosprávy a riešení akútnych problémov mesto spolu 
s poslancami mestského zastupiteľstva určili hlavné úlohy mesta Šaľa na rok 
2020 nasledovne: 
 • pokračovanie v budovaní polopodzemných stanovíšť kontajnerov  
  v Šali vo vybraných lokalitách 
 • rekonštrukcia mestských komunikácií formou verejno–súkromného  
  partnerstva, tzn. formou dlhodobej spolupráce medzi orgánmi verejnej  
  správy a podnikateľským sektorom, čo prinesie rekonštrukciu viacerých  
  komunikácií v priebehu jedného roka
 • rekonštrukcia chodníkov
 • vyčlenenie prostriedkov na prípravné práce súvisiace s reorganizovaním  
  situácie v predstaničnom priestore
 • a ďalšie
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Dôležité správy z januára

Cyklotrasa do Diakoviec – zástupcovia mesta Šaľa a obce Diakovce sa stretli 
z dôvodu vybudovania cyklotrasy medzi Šaľou a Diakovcami. Spoločný 
investičný zámer čaká dlhodobá príprava s cieľom využívania bezpečnejšieho 
a ekologickejšieho spôsobu dopravy.  

156 Šaľanov požiadalo o voľbu poštou do NR SR – na Mestský úrad v Šali 
prišlo na blížiace sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 156 žiadostí 
občanov mesta, ktorí sa v čase volieb 29. februára 2020 nebudú nachádzať 
na území Slovenska. Pre porovnanie - voľbu poštou v roku 2016 využilo 
52 občanov. 

27. reprezentačný ples mesta Šaľa – dňa 17. januára 2020 sa poslednýkrát 
v priestoroch Domu kultúry v Šali uskutočnil už 27. ročník reprezentačného 
plesu mesta Šaľa, a to v podobe ako ho poznáme. Ďalší ročník sa uskutoční 
už v zrekonštruovaných priestoroch domu kultúry. Hostiteľom večera bol 
primátor mesta Jozef Belický. Krásne dámy v róbach s pánmi vo frakoch 
plesali v estrádnej sále, ktorá dýchala zimnou atmosférou podľa známej 
rozprávky. Moderátorkou večera bola herečka Veronika Paulovičová, hlavným 
hosťom programu bola speváčka Beáta Dubasová a o zábavu sa postarala 
hudobná kapela Best.   
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Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

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
 G. Rôzne

Časť IV. 
Ukončenie
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Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 06. februára 2020

Zasadnutie otvoril a viedol zástupca primátora mesta Róbert Tölgyesi. 
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 ochranu obyvateľstva a varovanie 
pred hrozbami vytvorením nového druhu rozhlasu, padali aj otázky ohľadom 
Dopravného generelu mesta Šaľa a dokončenia tohto dokumentu. Ďalej 
rezonovali otázky ohľadom preplácania permanentiek zatvorenej plavárne, 
ale riešila sa aj problematika ohľadom obchvatu mesta Šaľa a dopravná situácia 
v meste. V rámci tohto bodu bola interpelovaná otázka príchodu kardiológa 
do nášho mesta, no v tom čase ešte vedenie nemalo pozitívnu odpoveď.   
V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály 
a správy:
 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok  
  2019 -  týkajúcej sa kontrolnej činnosti, ktorej podliehali: Mestský  
  úrad v Šali; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom  
  Šaľa; právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné  
  osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo osoby, ktorým bol  
  majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom  
  sa tohto majetku; a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta  
  účelové dotácie alebo návratné či nenávratné finančné výpomoci  
  podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  
  V roku 2019 bolo v rámci kontrolnej činnosti vykonaných 12 kontrol.
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.  
 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa  
  k 31. 12. 2019.

V časti všeobecné záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení mestské
zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného



2066

nariadenia mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý bol 
schválený bez diskusie. V rámci bodu uzrelo svetlo sveta aj nové nariadenie 
mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií a po predložení návrhov 
sa doplnili a zmenili nariadenia, ktoré určujú Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Šaľa a pohrebiska Šaľa – Veča a zmenil sa aj interný predpis mesta „Zásady 
hospodárenia s majetkom Šaľa“.

V časti zaoberajúcej sa hospodárením mesta bol predložený návrh plánu 
verejného obstarávania na rok 2020, v ktorom predkladateľka informovala 
o spôsobe financovania projektu Domu kultúry Šaľa na zníženie energetickej 
náročnosti a informovala o zdĺhavom procese pri podpise zmluvy o poskytnutí 
dotácie na projekt zníženia energetickej náročnosti Základnej školy Ľ. Štúra. 
V tomto bode bola predložená aj informácia o možnosti založenia sociálneho 
podniku, na základe ktorej mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi 
mesta pripraviť dokumenty k založeniu sociálneho podniku v meste Šaľa 
a predložiť ich na najbližšie rokovanie zastupiteľstva.
 
V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
žiadostí od občanov mesta Šaľa, prerokovalo zámenu pozemkov, žiadosti 
o prenájmy nebytových priestorov, ale aj prehodnotili podmienky prenájmu 
športovísk na území mesta.

Zaujímavosťou tohto zasadnutia bola aj v časti rôzne podaná žiadosť o udelenie 
súhlasu mesta Šaľa so zaradením súkromnej základnej školy prostredníctvom 
spoločnosti Kreatívne centrum s.r.o. do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Mestské 
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo túto žiadosť, ktorá bola prvým krokom 
pred predložením žiadosti na ministerstvo. 

Na záver sa zástupca primátora mesta poďakoval prítomným za ich účasť 
a ukončil 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020.
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Dôležité správy z februára

Dobrovoľní hasiči s novým autom – v rámci projektu Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na zvýšenie odborných a intervenčných kapacít bolo 
pridelené Dobrovoľnému hasičskému zboru Šaľa – Veča nové hasičské auto. 
Súčasťou vozidla je aj plávajúci kôš, veľké čerpadlo s uspokojivým výkonom 
pre zásahy, 750 l nádrž vody na rýchly zásah, ale aj vysielačky a vlastná 
rádiostanica. 

Nové kamery vo Veči – pri kontajnerových stojiskách v mestskej časti Veča 
pribudlo 7 kamier na najkritickejších stojiskách. Pomocou kamier budú 
zachytené problémové lokality. Mestská polícia, ktorá obsluhuje rozšírený 
kamerový systém, bude môcť lepšie identifikovať osoby, ktoré vytvárajú čierne 
skládky a následne ich aj pokutovať. 

Príprava projektu pre lesopark – mesto Šaľa od roku 2019 pripravuje projekt 
na revitalizáciu lesoparku a uchádza sa o financie, aby projekt, ktorého účelom 
je obnova územia lesoparku v medzihrádzovom priestore v Šali pri uliciach 
Mostová a Nábrežná, bol úspešný. Projekt počíta s rekonštrukciou existujúcich 
chodníkov a verejného osvetlenia, súčasťou by mali byť relaxačné zóny pre rôzne 
aktivity, vybudovanie pódia s lavičkami. Realizácia by mala prebehnúť 
do roku 2023.
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Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo  26. marca 2020

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod 
bolo prítomných 17 poslancov z 21 poslancov mestského zastupiteľstva, čím 
sa stalo uznášaniaschopné.

Pán primátor sa na úvod ospravedlnil, že zvolal toto zastupiteľstvo v čase, 
keď bežne sa zastupiteľstvá nezvolávajú, prítomných uistil, že boli prijaté 
opatrenia na ochranu pred šírením nákazy. Do programu zasadnutia bol 
zaradený len jeden bod programu rokovania z dôvodu nutnosti prerokovania 
návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom krytej plavárne so spoloč- 
nosťou Duslo, a.s. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo tento návrh a schválilo 
uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom rekonštrukcie a následného prevádz- 
kovania krytej plavárne za nájomné vo výške 37 584,- eur/ročne do 31.12.2030 
od spoločnosti Duslo, a.s. za presne daných podmienok, napríklad, že mesto 
Šaľa do 31. 12. 2030 odkúpi krytú plaváreň za dohodnutú kúpnu cenu. 

Pán primátor následne prítomných poslancov informoval o prijatí rôznych 
opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19 a poprosil o pomoc poslancov 
s distribúciou približne 3 900 rúšok pre všetky osoby v našom meste staršie 
ako 65 rokov. Poslanci mestského zastupiteľstva samozrejme súhlasili s touto 
pomocou a pridali aj svoje nápady, aby ochránili najzraniteľnejších obyvateľov 
mesta pred šírením nákazy. 

Primátor sa na záver poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 2. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. 
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Dôležité správy z marca

Jar v Šali - mesto Šaľa sa v marci postupne rozkvitlo do jari. Šaľa sa pustila 
do skrášľovania častí centra, a to pri mestskom úrade, na pešej zóne a pri 
záchytnom parkovisku na Hlavnej ulici. V meste pribudli sirôtky rozmanitých 
farieb. Kvietky skrášľovali aj pamätník oslobodenia, pri ktorom sa mal 31. marca 
konať pietny akt kladenia vencov pri príležitosti okrúhleho 75. výročia 
oslobodenia nášho mesta, no kladenie vencov sa muselo zrušiť pre nastávajúcu 
zlú pandemickú situáciu v meste Šaľa.

Dobrovoľníci v uliciach mesta – tím dobrovoľníkov sa vydal do ulíc Šale 
s cieľom doručiť rúška občanom, ktorí nemali možnosť si ich zabezpečiť. Mesto 
následne zabezpečilo aj distribúciu rúšok pre naše denné centrá seniorov. 
V ťažkej situácii začali pomáhať aj miestni podnikatelia. Mestská polícia 
bola dobrými ľuďmi obdarovaná aj rúškami aj dezinfekčnými prostriedkami. 

Šaľa bojuje s pandémiou koronavírusu – už aj Šaľa začala prijímať preventívne 
opatrenia s cieľom ochrany svojich obyvateľov. V krajine boli zrušené všetky 
kultúrne a športové podujatia. Mesto začalo realizovať opatrenia vyšších 
orgánov spolu s vlastnými opatreniami, napríklad s výzvami na nosenie rúšok, 
aj keď na začiatku ich bol nedostatok, s ich výrobou pomohli napr. aj naše 
seniorky. Nasledovala osveta potreby nosiť aj iné ochrany tváre, potreby 
používania dezinfekcie, zneli aj iné iniciatívy, ktoré žiadali, aby prostriedky 
hromadnej dopravy cestujúci využívali s nasadenou ochranou tváre. Mestská 
polícia kontrolovala všetky vydané opatrenia, mestský úrad a iné inštitúcie 
pracovali so skrátenými hodinami s cieľom chrániť zamestnancov, pri vyba- 
vovaní žiadostí boli uprednostnené prostriedky techniky. K 15. marcu 2020 
bol zaevidovaný prvý prípad ochorenia COVID-19 v okrese Šaľa.
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Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 14. mája 2020

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, primátor mesta. Na úvod 
bolo prítomných 18 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.

Ešte pred pracovnou časťou vystúpil pán primátor pred mestské zastupiteľstvo, 
aby informoval o súčasnej situácii v meste Šaľa súvisiacou s pandémiou 
koronavírusu. Podotkol, že v rámci Slovenska je zaregistrovaných necelých 
1 500 prípadov pozitívnych na prítomnosť Covid-19, z čoho je viac ako 1 100 
ľudí už vyliečených. Dodal, že máme už 27 úmrtí. Do tohto dňa sme v našom 
meste doteraz nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia a pripísal to práve 
disciplinovanému správaniu obyvateľov, aktivitám záchranárov, pracovníkov 
krízových štábov a ďalším, ktorí si zaslúžia naše uznanie a vďaku. Apeloval 
na všetkých prítomných, aby sa občania so svojimi žiadosťami o pomoc 
mohli obracať na vedenie mesta a zástupcov občanov v zastupiteľstve, aby 
boli pripravení účinne a včasne pomôcť zvládnuť náročné situácie.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne 
interpelácie poslancov, týkajúce sa požiadavky cyklistov, aby vedeli prejsť 
cez prekážku pri priehrade, odzneli aj požiadavky na všeobecnú údržbu 
v mestskej časti Kilič, ako aj dotiahnutie už nahlasovaných požiadaviek. 
Rezonovala znovu otázka ohľadom preplatenia permanentiek, otázka termínu 
dokončenia dokumentu Územného generelu dopravy v meste Šaľa, ale aj otázka 
spôsobu prideľovania parkovacích miest v meste. 

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály 
a správy:
 1. Správa z kontrol vykonaných ÚHK, ktorej obsahom boli správy  
  z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebiska Šaľa
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  a mestskej časti Šaľa – Veča a z kontroly dodržiavania plnenia  
  podmienok zmluvy o poskytovaní zimnej údržby pozemných komu-  
  nikácií a chodníkov.
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.  
 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa  
  k 20. 04. 2020.
 4. Informácia o predloženej žiadosti mesta Šaľa o nenávratný finančný  
  príspevok na realizáciu projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu  
  klimatických zmien“ s cieľom zmiernenia klímy v celom našom meste.
 
V časti všeobecné záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení mestské 
zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šaľa o Prevádzkovom poriadku pohrebísk v Šali, po schválení tohto návrhu 
bola predložená správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015-2020 za rok 2019.
  
V časti zaoberajúcej sa hospodárením mesta boli predložené nasledujúce 
materiály:
 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020. K tomuto bodu sa prihlásil  
  pán primátor, aby informoval o situácii, ktorá v meste nastala  
  v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tá si vyžiadala zo strany  
  mesta náklady, ktoré museli byť investované do znižovania ohrozenia,  
  najmä nákupu rúšok, čistiacich prostriedkov, gélov, rukavíc v rámci  
  mestského úradu, mestskej polície, mestského kultúrneho strediska.   
  Ďalšie ochranné prostriedky boli investované cez Domov dôchodcov  
  v Šali, Organizáciu sociálnej starostlivosti a mestskú knižnicu. Pán  
  primátor spomenul aj vynaložené náklady, napríklad na dezinfekciu  
  autobusov, dezinfekciu autobusových zastávok, ihrísk, verejných  
  priestranstiev. Táto aktivita vyplynula z nariadení hlavného   
  hygienika, na ktoré bolo nevyhnutné rýchlo reagovať, nebol čas  
  na zmenu rozpočtu, lebo ako sám primátor povedal, tí ľudia, ktorí  
  boli súčasťou tohto diania v meste, si veľmi dobre pamätajú situáciu,  
  keď sa naozaj báli, boli v strachu o seba a svojich najbližších. Za toto  
  všetko si mesto zaslúži pochvalu, že reagovalo rýchlo, poskytovalo
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  najčerstvejšie informácie a poskytovalo pomoc občanom, ktorí sa  
  obracali na mesto s prosbami o pomoc a s rôznymi požiadavkami. 
  Problémom bol však z tohto pohľadu výpadok príjmov rozpočtu  
  mesta. Existovali predikcie, na základe ktorých sa minulý rok predložil  
  rozpočet, no z dôvodu, že časť obyvateľstva bola zatvorená doma  
  bez práce, časť o prácu prišla, nájomcovia nebudú schopní platiť  
  nájomné, predaj majetku bude pravdepodobne pozastavený, ale môžu  
  vzniknúť nečakané náklady, napr. vytvorenie karanténnej stanice  
  v okrese, je jasné, že sa tieto predikcie rozpočtu nenaplnia. V skratke,  
  s tým napríklad súvisí obmedzenie naplánovaných investícií, presunutie  
  do ďalšieho roku, poprípade ich celkové zrušenie. Pán primátor  
  informoval aj o investíciách, ktoré nemožno procesne stopnúť, ide  
  o rekonštrukciu Domu kultúry Šaľa, rekonštrukciu Základnej školy  
  Ľ. Štúra a angažovanosť mesta Šaľa získať prostriedky z Nórskych   
  fondov. Mesto Šaľa muselo pristúpiť aj k reštrikciám v bežnom  
  rozpočte, 10%-né zníženie všetkých položiek týkajúcich sa služieb  
  a zabezpečovania tovarov pre mesto Šaľa, čo v tomto prípade znamená  
  maximum obmedzenia, inak by neboli dodržané základné štandardy  
  starostlivosti o občanov. Ako nepríjemný krok pán primátor videl  
  v znížení mzdy zamestnanom o 10 %, o ktorom však musel rozhodnúť.  
  Na záver ešte zdôraznil, že mesto hľadá každú možnosť v rozpočte,  
  aby strata bola čo najmenšia, odporúča venovať sa tejto problematike  
  neskôr, kedy budú konkrétnejšie čísla, po dohode s ekonomickou  
  komisiou predložiť konkrétne návrhy pre plynulejšie fungovanie  
  samosprávy.  
 2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa -  na základe  
  ekonomických dopadov mimoriadnej situácie zapríčinenej ochorením  
  koronvírusom hlavná kontrolórka sa vzdala odmeny za rok 2019  
  za svoju vykonanú prácu a tento materiál bol stiahnutý z rokovania.
 3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 – materiál  
  sa tiež stiahol, bude sa o ňom rokovať na najbližšom zastupiteľstve.
 4. Úprava odmeňovania poslancov mesta a primátora mesta v období
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  máj – december 2020 s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov  
  – zmyslom materiálu bolo vzdanie sa odmien poslancov za uvedené  
  obdobie s výnimkou odmien, ktoré sú za činnosť v Zbore pre občianske  
  záležitosti mesta Šaľa a úprava mzdy primátora mesta. Po diskusii  
  tento návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  
  O slovo sa ale prihlásil pán primátor, že všetci sa určite radi budú  
  podieľať na situácii, ktorá tu je, aj finančne, materiálne a podobne.  
  Naskytla sa možnosť zasielania finančných prostriedkov z odmien  
  poslancov na účet, z ktorého bude putovať pomoc tam, kam bude  
  potrebná. 

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
žiadostí od občanov mesta Šaľa, prekovalo zámenu pozemkov a žiadosti 
o nájom pozemkov. Posledným majetkovým bodom bol návrh na úpravu 
ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke, hlavne 
z dôvodu obmedzenia príjmov prevádzkovateľmi terás z dôvodu pandémie, 
zastupiteľstvo schválilo úpravu ceny nájmu za rok 2020 vo výške 1 Eur/rok. 

Na záver primátor mesta poďakoval prítomným za ich účasť v tomto náročnom 
období a ukončil 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. 
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Dôležité správy z apríla

Kosci v meste s rúškami – aj napriek zlej pandemickej situácii mesto muselo 
zabezpečiť základné služby a činnosti pre občanov. Zamestnanci spoločnosti, 
ktorí majú v našom meste na starosti starostlivosť o zeleň, dodržiavali všetky 
opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia ochorenia, nosili rúška, aby ostali 
chránení a mohla byť zabezpečená starostlivosť o našu zeleň. 

Mesto zabezpečilo seniorom nákup potravín – pre osamelých občanov nad 65 
rokov mesto zriadilo linku, cez ktorú si mohli zabezpečiť nákup potravín. 
Nákup a rozvoz potravín zabezpečovali zamestnanci mestského úradu. 
Pre takmer 4 000 seniorov nad 65 rokov tak mesto zabezpečilo ochranu 
skupiny občanov, ktorá patrí medzi najzraniteľnejšie. 

Šaľa začala s dezinfekciou ihrísk, zastávok a iných priestorov – mesto začalo 
s dezinfekciou autobusových zastávok, železničnej stanice, ale aj ihrísk z dôvodu 
preventívnych opatrení s cieľom spomaliť šírenie vírusu COVID-19. 
S dezinfekciou pomohli aj dobrovoľní hasiči, ktorí vykonali dezinfekciu 
autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy v Šali aj vo Veči.
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Dôležité správy z mája

Sobáše na úrade – v máji sa uvoľnili pravidlá pre uskutočnenie občianskych 
sobášov. Na sobáši sa mohlo zúčastniť 20 ľudí vrátane nevesty, ženícha, 
svedkov, sobášiaceho z radov poslancov mestského zastupiteľstva, matrikárky, 
aktérky a hudobníka. Povinnosťou boli rúška, dezinfekcie a 2 metrové odstupy 
mimo osôb spoločnej domácnosti.  

5. narodeniny šalianskych folkloristov – folklórne súbory FS Šaľan a detský 
DFS Šaľanček v máji oslávili svoje piate narodeniny. Obyvatelia nášho mesta 
si už nevedia predstaviť kultúrne podujatia bez predstavení týchto súborov, 
spevu a tanca a hlavne bez projektu obnovy tradícií pod názvom Rok so šalským 
gazdom. Folkloristi na začiatku svojho pôsobenia vytvorili galaprogram 
pod názvom Šalianske obyčaje, v ktorom prezentovali zvyky našich obyvateľov. 
Darom z ich tvorby boli aj podujatia pod názvom Fašiangy, Vynášanie 
Moreny, Stavanie mája, Jánske ohne, Vinobranie, Stridžie dni i Katarinská 
zábava.

V roku 2020 bez Šalianskeho jarmoku a Večianskych slávností – v máji 
bolo jasné, že Večianske slávnosti, ktoré sú tzv. bránou do kultúrneho leta, 
sa z dôvodu ochorenia COVID-19 neuskutočnia. Obyvatelia tak tento rok 
prišli o bohatý program, ktorý lákal stovky návštevníkov. Tak isto dopadol 
aj Šaliansky jarmok, ktorý svojím rozmanitým kultúrnym programom, 
návštevami zo zahraničia, stánkami s dobrotami patril medzi najobľúbenejšie 
podujatia v meste. Svetielko nádeje ale bol prísľub, že ak sa situácia upokojí 
a budú povolené podobné podujatia, mesto určite poteší svojich občanov 
kultúrnymi akciami. 
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Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 25. júna 2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Šaľa 
Jozef Belický. Na úvod bolo prítomných 19 poslancov z 21 poslancov 
mestského zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné. Primátor mesta 
upozornil, že stále platia opatrenia s cieľom ochrany všetkých prítomných. 
Ďalej informoval o organizácii dnešného zasadnutia, pretože v ten istý deň 
o 18.00 hod. je plánovaný krst knihy v mestskej časti Veča. 

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie a odzneli ústne 
interpelácie poslancov. Poslanci sa pýtali na otvorenie Domova dôchodcov 
Šaľa po uvoľnení opatrení na základe nariadenia od Úradu regionálneho 
zdravotníctva Slovenskej republiky. Venovali sa aj iným témam, napr. výrubu 
30 metrového stromu, ktorý ohrozuje obyvateľov aj majetok, ktorý spravuje 
futbalový klub. Otázky boli rôzne, týkali sa aj mestskej spoločnosti MeT Šaľa, 
spol. s r.o. a ich plánovanej investícii spojiť centrálne kotolne v Šali a vo Veči. 
Čo je chvályhodné, vedenie mesta vždy zareaguje na predložené otázky a odpovie 
hneď na zasadnutí, prípadne písomne.  

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené nasledovné materiály 
a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK – zameraná na kontrolu výdavkov  
  súvisiacich s platenou inzerciou zo strany mesta Šaľa. Mestské  
  zastupiteľstvo prijalo jednohlasne uznesenie v znení, ktoré bolo  
  predložené.
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok  
  2020 – vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka  
  predkladá na začiatku nového roku.
 3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok  
  2019.
 5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho
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  strediska v Šali za rok 2019 – správy boli mestským zastupiteľstvom  
  zobrané na vedomie, činnosti mestských organizácii sú popísané  
  v samostatnej kapitole. 
 6. Prezentácia výsledkov Územného generelu dopravy v meste Šaľa  
  – výsledky dokumentu predložil sám tvorca Doc. Tibor Schlosser.  
  Územný generel dopravy odovzdali mestu Šaľa po 2,5 ročných  
  činnostiach, rozdelených do jednotlivých ucelených blokov, ktoré majú  
  vlastné vyhodnotenia. Tvorcovia dokumentu tento materiál predložili  
  a prerokovali na komisii územného plánovania, výstavby a dopravy. 
  Do diskusie sa prihlasovali aj poslanci, ktorí taktiež chceli  prispieť  
  svojimi poznatkami a návrhmi do tohto strategického a dôležitého  
  dokumentu, ktorý mesto Šaľa potrebuje pre tvorbu územného plánu.  
  Je však potrebné sa materiálom zaoberať a ako spomenul pán  
  primátor, chce pozvať k diskusii aj odbornú verejnosť. Za túto  
  prezentáciu tvorcom generelu na záver tohto bodu poďakoval. 
 7. Informácia o zámere projektu Centrum cirkulárnej ekonomiky  
  -projekt predstavil Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ  
  spoločnosti Kosit. V skratke ide o cieľ naplnenia predstavy o cirkulárnej  
  ekonomike, vízie bez odpadov, ktorý by neskončil  na skládke, ale  
  mohol by byť racionálne využitý. Odpad, ktorý nie je vhodný na  
  recykláciu, je možno premeniť na elektrickú energiu a teplo. K danému  
  materiálu nevyplynul žiadny návrh a pán primátor sa poďakoval  
  predkladateľovi za poskytnutie informácií k plánovanému projektu. 
 8. Informácia o prijatí sťažnosti proti postupom riaditeľky rozpočtovej  
  organizácie Domova dôchodcov Šaľa pri opatrnejšom uvoľňovaní  
  opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 - mestské zastupiteľstvo  
  vymenovalo komisiu na prešetrenie sťažnosti.

V časti týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, normy mesta, zmeny 
uznesení mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie bez pripomienok vyhod- 
notenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018-2020.

V časti týkajúcej sa hospodárenia mesta bol predložený záverečný účet mesta 
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Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019, doplnený o stanovisko hlavného kontrolóra 
a stanovisko ekonomickej komisie, ktorí odporúčajú mestskému zastupiteľstvu 
schváliť záverečný účet. Poslancom bol predložený aj návrh na úpravu rozpočtu 
mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďova- 
teľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020, pri ktorom sa schválilo prijatie 
kontokorentného úveru vo výške 500 000,- eur na úhradu bežných výdavkov 
v súlade so zákonom schváleným na použitie prostriedkov pri mimoriadnych 
opatreniach práve vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečného 
infekčného ochorenia COVID-19.
V tomto bode bol predložený aj návrh na prijatie daru od Tenisového klubu 
Šaľa, ktorý bol schválený vo výške 79 900,- eur na nákup novej nafukovacej 
športovej haly v areáli tenisového klubu. Okrem doplnenia plánu verejného 
obstarávania na rok 2020 bol zastupiteľstvu predložený návrh na preplatenie 
permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a.s. z dôvodu 
uzatvorenia jej prevádzky, ktorý bol jednohlasne odsúhlasený. 

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
žiadostí od spoločností a občanov mesta Šaľa a určili sa podmienky obchodnej 
verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu vo vlastníctve mesta 
Šaľa na ul. Fraňa Kráľa. 

Na záver bol prerokovaný návrh na voľbu nového hlavného kontrolóra mesta 
Šaľa s určením kvalifikačných predpokladov na túto funkciu, náležitosti 
prihlášky, termín jej doručenia, určenie spôsobu voľby a vymenovanie 5-člennej 
komisie na posúdenie splnenia kritérií záujemcov o túto funkciu hlavného 
kontrolóra.

Pán primátor ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva s tým, že zastupi- 
teľstvo nestihlo prerokovať tri body, ktoré ale znesú odklad a budú prerokované 
na najbližšom zasadnutí. Poďakoval sa za účasť a poprosil všetkých, aby 
sa presunuli do Kultúrneho domu vo Veči, kde bude prebiehať krst básnickej
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zbierky od autora Jozefa Reháka Večanského, Myšlienky.
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Piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 20. augusta 2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Šaľa 
Jozef Belický. Na úvod bolo prítomných 18 poslancov z 21 poslancov 
mestského zastupiteľstva, čím sa stalo uznášaniaschopné. Po schválení 
programu 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, týkajúce sa lavičiek pri ihrisku Žihadielka, ktoré sú 
v dezolátnom stave. Vážnejšia téma sa týkala sťažnosti občana na režim 
v Domove dôchodcov Šaľa. Na túto tému reagovali členovia komisie na 
prešetrenie, ktorá zasadala dvakrát s prizvanými stranami a uistili prítomných, 
že po spoločnom stretnutí sťažovatelia odchádzali veľmi spokojní a pochopili 
aj stranu vedenia domova dôchodcov v rámci prijatia prísnejších opatrení. 

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu predložené materiály týkajúce sa 
hospodárenia mesta, v ktorom bola predložená žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Záchytné parkovisko – pred- 
staničný priestor v Šali – prestupný uzol“, žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v rámci OPII na realizáciu projektu „Moderné technológie – Šaľa 
na ceste SMART", ktoré boli po diskusii mestským zastupiteľstvom schválené. 

V časti personálne záležitosti nasledovala voľba hlavného kontrolóra mesta 
Šaľa. Na úvod si zobrala slovo Ing. Alžbeta Sedliačiková, skúsená kontrolórka 
mesta Šaľa, ktorá v tejto funkcii pôsobila 30 rokov. Vo svojom príhovore 
spomenula, akú radosť jej spôsobovala práca na tejto pozícii. Poďakovala 
sa za spoluprácu s poslancami mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta 
Jozefovi Belickému, s ktorým ju spojili cesty pred 30 rokmi pri spoločnom 
záujme pracovať v prospech občanov mesta Šaľa. 
Pred voľbou svojho nástupcu smelo vyjadrila názor, že zmena, ktorú prinesie 
dnešná voľba, bude pre mesto prínosom.
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Noví uchádzači dostali k prezentovaniu svojej osoby 5 minút. Po prezentácii 
pristúpilo mestské zastupiteľstvo k tajnému hlasovaniu voľby hlavného 
kontrolóra. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Šali získala kandidátka Ing. Martina Bartošovičová s počtom 
hlasov 13, čím bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa na 
obdobie 6 rokov. Pán primátor zablahoželal ku zvoleniu Ing. Bartošovičovej 
a zároveň v mene mesta Šaľa adresoval dosluhujúcej hlavnej kontrolórke 
Ing. Sedliačikovej veľké ďakujem. 

Mestské zastupiteľstvo v právnych záležitostiach ďalej prerokovalo zmluvu 
o dodaní tovarov k realizácii projektu „Wifi pre Teba – Šaľa“ spočívajúcu 
v dodaní bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. 
Konateľ spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. predložil návrh na výmaz činnosti 
faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti MeT Šaľa.

V bode rôznom sa prerokovali a schválili termíny zasadnutí mestského 
zastupiteľstva na 2. polrok 2020 nasledovne: 
 - 24. septembra 2020 
 - 29. októbra 2020 
 - 3. decembra 2020
 - 10. decembra 2020 - slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva  
  - Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa zástupkyňa primátora mesta 
poďakovala prítomným za ich účasť a ukončila 5. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali v roku 2020.
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Dôležité správy počas leta

Nová riaditeľka na ZŠ s MŠ na Bernolákovej ulici vo Veči – Základná škola 
s materskou školou na Bernolákovej ulici vo Veči má od školského ročníka 
2020/2021 novú pani riaditeľku. Stala sa ňou doterajšia zástupkyňa riaditeľky 
školy Simona Takácsová. Nová riaditeľka pôsobí na škole už 20 rokov 
a splnila všetky kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre kandidatúru. 

Nové fontánky na pitnú vodu – v mestskej časti Veča pribudli dve nové fontánky 
na pitnú vodu. Prvá z nich bola nainštalovaná pri novom multifunkčnom 
ihrisku na Cintorínskej ulici a druhá pri ihrisku na Slnečnej ulici. Obidve 
lokality slúžia na športovanie a relax, preto určite každému padne vhod 
osviežiť sa v letných horúčavách. 

Fasáda Základnej školy Ľ. Štúra ožila novými farbami – po zateplení fasády 
a v súlade s harmonogramom prác sa postupne začalo s omietaním fasády. 
Farby boli vybraté podľa loga školy, budova tak bude po rekonštrukcii pôsobiť 
príjemne a moderne. Rekonštrukciu podporil Environmentálny fond sumou 
100 000,- eur.

Osvieženie pod obľúbenou hmlovou bránou – pred Mestským úradom v Šali 
bola pre okoloidúcich znovu nainštalovaná hmlová brána, a môžu sa tak 
osviežiť počas letného horúceho obdobia. Príjemnú atmosféru okolia pridáva 
aj fontána, ktorá bola vyčistená a prešla údržbou. 

Výstava „Po 2. svetovej vojne“ - od 30. júna 2020 sa konala v našom meste 
výstava “Po 2. svetovej vojne“. Výstava sa nachádzala pred budovou 
Mestského úradu v Šali a k dispozícii bola pre verejnosť počas celého júla. 
Obyvatelia, ale aj návštevníci nášho mesta, si mohli na 4 panelových vežiach  
prečítať príbehy 15 hrdinov, ktorí na vlastnej koži zažili obe totality – nacistickú 
aj komunistickú. Expozícia zachytávala prostredníctvom krátkych citátov 
príbehy ľudí, ktorí sa stali hrdinami nášho národa v období oboch totalitných 
režimov. Všetky tieto príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, 
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ktorý je jednou z primárnych aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. 
Táto výstava prišla do nášho mesta vďaka iniciatíve Komisie kultúry a cestovného 
ruchu pri MsZ v Šali, ktorá túto výstavu v spolupráci s Mestským kultúrnym 
strediskom v Šali aj zorganizovala. 



2084

Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 24. septembra 2020

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 sa uskutočnila voľba 
návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice 
a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania boli podané len písomné interpelácie, a to z dôvodu, 
aby sa zasadnutie skončilo čo najskôr v dôsledku opatrení pred šírením nákazlivej 
choroby. Mesto Šaľa písomne odpovie na interpelácie podľa určenej lehoty.  

V tretej časti rokovania bola zastupiteľstvu v rámci informačných materiálov 
a správ predložená správa z kontroly vykonanej ÚHK, ktorú prezentovala 
nová hlavná kontrolórka Ing. Martina Bartošovičová. Správa sa týkala 
kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa. Zastupiteľstvo sa v tomto bode 
zaoberalo plnením uznesení zastupiteľstva a prerokovalo aj stav verejných 
obstarávaní k 31. 08. 2020.  

V časti týkajúcej sa všeobecne záväzných nariadení, noriem mesta, zmien 
uznesení bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 
pre „Domáci trh“ a jeho trhový poriadok. Poslanci sa ďalej venovali Koncepcii 
rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024 a žiadosti o prenájom 
Mestskej športovej haly v Šali pre Hádzanárske nádeje Šaľa, o. z. Mestské 
zastupiteľstvo odporučilo správcovi športovej haly umožniť členom tohto 
občianskeho združenia využívať halu v prípade jej voľných termínov.

Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, a to 
konkrétne monitorovacou správou hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020, 
návrhom na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914,- Eur 
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 
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COVID-19, východiskami a prioritami rozpočtu mesta na rok 2021, po ktorých 
mestské zastupiteľstvo odporučilo pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2021. 
 
V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo viacero 
predložených žiadostí.

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
zmluvy a zobralo na vedomie výsledok verejného obstarávania pod názvom:  
 - wifi4EU – Šaľa kvalitný bezplatný prístup k internetu miestnym  
  obyvateľom aj návštevníkom v centrách miestneho verejného života  
  mesta Šaľa
 - nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra
 - prevencia kriminality v Šali – 2019
 - zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa

Po vyčerpaní všetkých bodov programu primátor sa poďakoval prítomným 
za ich účasť a ukončil 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 
2020.



2086

Dôležité správy zo septembra

Začal sa nový školský rok – v Šali sa základné školy naplnili žiakmi, ktorí 
zasadli do školských lavíc. Nový školský rok začalo 6 základných škôl 
za prísnych hygienicko-epidemických opatrení. Pred vstupom do školy 
sa žiakom merala teplota a čakal na nich dezinfekčný prostriedok. Primátor 
mesta sa stretol aj so všetkými šalianskymi prváčikmi 9. septembra a rozdal 
im prvé žiacke knižky. Na ZŠ Ľ. Štúra v Šali čakal na detičky okrem 
zrekonštruovanej budovy aj vynovený povrch multifunkčného ihriska. 

Neobyčajné schody v Materskej škole 8. mája – schody v MŠ ožili farbami 
a písmenami. Pripomínajú farebnú dúhu, po ktorej budú detičky prechádzať. 
Asi navždy sa vryjú výroky na zamyslenie, ktoré zdobia schody, ako napríklad 
Menej sa mrač, viac sa usmievaj, Menej ber, viac dávaj atď. Pani učiteľky 
pomôžu detičkám s čítaním týchto viet a budú ich viesť k tomu, aby si v živote 
vážili priateľov, rodinu a maličkosti.  

Šalianske vinobranie – dňa 25. septembra 2020 estrádna sála Domu kultúry 
Šaľa ožila šalianskym folklórom. Program sa mal najprv uskutočniť pred 
mestským úradom, no kvôli zlému počasiu sa premiestnil do estrádnej sály 
v skrátenej podobe, v ktorej okrem spevu, hudby a úcty k naším tradíciám 
prevládala neskutočná atmosféra. Odzneli tak slovenské a maďarské ľudovky 
za hudobného sprievodu ľudovej hudby Kotlárovci. 
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Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 23. októbra 2020

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.

V druhej časti rokovania predkladaných materiálov sa v rámci všeobecne 
záväzných nariadení, noriem mesta, zmeny uznesení prerokoval jeden 
materiál, v ktorom bolo potrebné schváliť zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa 24. 09. 2020, v ktorom 
sa zmenilo slovné spojenie týkajúce sa kúpnej ceny, čo ovplyvnilo aj celkovú 
cenu pri vysporiadaní pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko 
– predstaničný priestor v Šali“. 

Pán primátor koncom zasadnutia informoval mestské zastupiteľstvo o blížia- 
com sa plošnom testovaní. V tento deň zasadal aj krízový štáb, na ktorom 
si jeho členovia stanovili úlohy. Uviedol, že vykonanie tohto testovania bude 
finančne, organizačne aj personálne veľmi náročné. Prítomných vyzval, aby 
povzbudili svojich blízkych, priateľov, známych a každého, aby sa testovania 
zúčastnili, aby celá táto snaha mala zmysel. Primátor sa nakoniec poďakoval 
prítomným za ich účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2020. 
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Dôležité správy z októbra

Nové opatrenia – od 12. októbra 2020 platili z dôvodu preventívnych opatrení, 
ale aj zhoršovaniu pandemickej situácie, nové platné opatrenia. Rúška boli 
povinné už aj v exteriéri, hromadné podujatia boli zakázané, platil zákaz 
zhromažďovať sa. Jedlo, ktoré sme si mohli vychutnávať v reštaurácii, sme 
si smeli zobrať iba zabalené so sebou alebo konzumovať ho v exteriéri. Uzavreli 
sa fitness centrá, wellness centrá, kúpaliská, aquaparky a sauny. Školáci 
na stredných školách mali len dištančnú výučbu. Vstup do obchodu bol 
obmedzený na 1 osobu na m2 a vyhradili sa aj hodiny pre seniorov od 9.00 
– 11.00 hod. 

Obmedzenia pri občianskych sobášoch – keďže od 15. októbra 2020 boli 
zakázané všetky hromadné podujatia s výnimkou sobášov, krstov a pohrebov 
s obmedzeniami 1 osoby na 15 m2, mesto Šaľa umožnilo svadobnému páru 
vybrať si z dvoch miestností pre uskutočnenie sobáša. V obradnej miestnosti 
mohlo byť prítomných 7 ľudí vrátane sobášiaceho, matrikárky a hudobníka. 
V kongresovej sále mohlo byť prítomných 18 ľudí vrátane personálu. 

Mesiac úcty k starším v Domove dôchodcov v Šali – keďže sa už v mesiaci 
október nemohlo uskutočniť žiadne kultúrne podujatie, klientov Domova 
dôchodcov v Šali potešili malé darčeky od sponzorov, ktorí si chceli aspoň 
takto uctiť počas pandémie našich seniorov.
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Ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 12. novembra 2020

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický, ale za veľmi 
netradičných podmienok a to o dve hodiny neskôr, pretože celý mestský úrad 
evakuovali z dôvodu nahlásenia bomby. Po neskoršom začiatku bolo prítom- 
ných 21 poslancov, čím sa stalo mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
Po schválení programu sa uskutočnila voľba návrhovej komisie, určenie 
pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

V druhej časti rokovania boli podané písomné interpelácie, odzneli ústne 
interpelácie poslancov, zaujímalo ich napríklad riešenie otázky kuchynského 
bioodpadu, otázky zodpovednosti za údržbu a čistenie na pešej zóne. Inou 
témou bola otázka, či sa vôbec uskutočnia vianočné trhy počas pandémie. 
Pán primátor pri tejto otázke potvrdil postavenie Betlehema a prisľúbil, 
že keď sa uvoľnia opatrenia aspoň pre reštaurácie, tak mesto Šaľa bude súčinné, 
aby terasy mohli byť vonku otvorené. Vedenie mesta odpovedalo na všetky 
predložené otázky.   

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu tradične predložené nasledovné 
materiály a správy:
 1. Správa z kontrol vykonaných ÚHK, ktorej obsahom bola kontrola  
  hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho fondu v Mestskej  
  knižnici Jána Johanidesa v Šali a kontrola dodržiavania a uplat-  
  ňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní  
  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorú zastupiteľstvo  
  zobralo na vedomie.
 3. Informácia o novele zákona o hazardných hrách, ktorá bola mestským  
  zastupiteľstvom prerokovaná s odporučením prípravy návrhu všeobecne  
  záväzného nariadenia, ktorým mesto Šaľa obmedzí hazardné hry  
  po nadobudnutí účinnosti novely zákona. 
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V druhej časti rokovania týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, 
noriem mesta, zmien uznesení bol predložený návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa ruší VZN o miestnom poplatku za rozvoj, 
a to z dôvodu veľkého zaťaženia investorov počas tohto a nasledujúceho obdobia 
a návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. 
Mestské zastupiteľstvo v tomto bode ešte prerokovalo zmeny a doplnky 
Územného plánu, v poradí č. 7, spolu s vyhodnotením stanovísk a pripomienok 
z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie.   
 
Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, a to 
konkrétne návrhom výdavkov programového rozpočtu na rok 2021. 

Poslanci návrh prerokovali a odporučili pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa 
na rok 2021, vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového 
rozpočtu na rok 2021.

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo všetky 
predložené žiadosti.  

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre dlho očakávanú 
cyklotrasu medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce. 

Po prerokovaní návrhu na udelenie ocenení mesta Šaľa sa primátor mesta 
poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil 8. zasadnutie Mestského zastu- 
piteľstva v Šali v roku 2020. 
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Dôležité správy z novembra

Rekonštrukcia na Dome kultúry Šaľa – keďže komisia, ktorá schvaľovala 
eurofondy na zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcie Domu kultúry 
Šaľa, schválila mestu iba 800 000 Eur, mesto sa rozhodlo dofinancovať 
projekt rekonštrukcie z vlastných zdrojov, a to vo forme doplnenia úverom 
a časť vo forme splátok na základe dohody s dodávateľom prác. Celková suma 
rekonštrukcie bude stáť 3,6 milióna Eur, z toho na rekonštrukciu kinosály 
pôjde 500 000 Eur. Príspevok od Audiovizuálneho fondu na opravu pódia 
činí sumu 36 000 Eur, z eurofondov mesto získalo 800 000 Eur a úver 
na dofinancovanie je vo výške 1 milión Eur.  Víťazom verejného obstarávania 
sa stala tunajšia spoločnosť Menert, spol. s r.o. Sedadlá do kinosály vymení 
česká firma Kinoexport, s.r.o. za 60 000 Eur.
  
Mesto Šaľa medzi najlepšími – nadácia Zastavme korupciu v spolupráci 
s českými expertmi zostavila rebríček verejných obstarávateľov. Mesto Šaľa 
sa umiestnilo medzi 5 najlepšími obstarávateľmi v danej kategórii. Šaľa 
obstaráva pomocou unikátnej metódy Zindex. Práve túto metódu označuje 
Európska komisia za špičku. Na prvom mieste v rebríčku najlepších zadávateľov 
s hodnotením Zindexu 82 % skončilo mesto Bardejov. 

Zrušená daň za rozvoj – aj vďaka zlej situácii a faktu, že mnohí ľudia kvôli 
pandémii prišli o prácu, prišiel primátor mesta Jozef Belický s návrhom, 
aby sa zrušil poplatok za rozvoj. Týmto krokom chce samospráva napomôcť 
k výstavbe rodinných domov, prilákať do mesta mladé rodiny a zlepšiť 
podmienky pre podnikateľské prostredie. 

Dušičky trocha inak – pamiatka zosnulých sa v roku 2020 neniesla v tradičnom 
duchu. Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu epidemickú situáciu bol na celom 
území Slovenska vyhlásený zákaz vychádzania v období od soboty 24. októbra 
do nedele 1. novembra. Okrem tohto zákazu bol vyhlásený aj núdzový stav. 
Nebolo možné cestovať medzi okresmi, a preto si obyvatelia uctili pamiatku 
zosnulých v teple svojich domovoch zapálením sviečky. 
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Mesto si pripomenulo Deň veteránov – o 11.00 hod. 11. novembra 2020 
si mesto pripomenulo a uctilo obete vojny. Počas prvej svetovej vojny zomrelo 
minimálne 125 Šaľanov a počas druhej svetovej vojny prišlo o život 114 Šaľanov. 
Spomienkový akt organizuje od roku 2018 člen komisie kultúry a cestovného 
ruchu Miroslav Demín. Symbolom vojny sú vlčie maky, ktoré vyrastali na 
hroboch vojakov. Tento rok si mesto pripomenulo 80. výročie Pomníka 
obetiam vojny. Pôvodným motívom pre pomník mala byť plačúca matka 
nad hrobom padlého syna. Nakoniec vznikla socha Krista s padlým česko- 
slovenským vojakom. Táto podoba sa zachovala  do dnes. V roku 2020 
sme si pripomenuli odhalenie a vysvätenie Pomníka padlým v 1. svetovej vojne 
zo dňa 10. novembra 1940, ktoré bolo presne pred 80-timi rokmi. 

fotograf: Juraj Kovács 
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Deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
sa uskutočnilo 3. decembra 2020

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Na úvod 
bolo prítomných 19 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, ktorí sa pýtali na medializované informácie ohľadom 
priorít Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré súvisiace 
s obchvatom mesta Šaľa. Pán primátor odpovedal, že obchvat mesta nie je 
ohrozený, aj keď v týchto prioritách nebol obchvat spomenutý. Ďalšie otázky 
sa týkali poradovníka uchádzačov o nájomné byty a vyplatenia permanentiek, 
na ktoré poslanci dostali uspokojivé odpovede. 

V tretej časti rokovania boli zastupiteľstvu tradične predložené nasledovné 
informačné materiály a správy:
 1. Správa z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra, ktorej  
  obsahom bola správa z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom  
  mesta v záujmovom združení právnických osôb Aquasport. Uznesenie  
  bolo po diskusii a poslaneckom návrhu doplnené o návrh zrušenia  
  existujúceho uznesenia o preplatení permanentiek za nevyužité vstupy  
  do uzavretej krytej plavárne Duslo a.s., pretože toto uznesenie je  
  v momentálnej situácii nevykonateľné. 
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na
   I. polrok 2021.
 3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorú zastupi-  
  teľstvo zobralo na vedomie.
 4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 13. 11.  
  2020.
 5. Súhrnná správa o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských 
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  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok  
  2019/2020 a stave v školskom roku 2020/2021.

V druhej časti rokovania týkajúcej sa všeobecných záväzných nariadení, 
noriem mesta, zmien uznesení bol predložený návrh na zmenu a doplnenie 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Šaľa. 
Materiál po dlhej diskusii nezískal dostatočný počet hlasov, tzn. že poplatky 
ostanú v pôvodnej výške. Druhý bod sa týkal návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa, ktorý 
mestské zastupiteľstvo prijalo jednohlasne. Poslanci v tejto časti schválili 
všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3 a schválili 
predloženú Koncepciu rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020-2025.

Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo časťou hospodárenie mesta, v ktorej 
bol predložený vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020 spolu s návrhom 
rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďo- 
vateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 
a 2023 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta 
Šaľa. Návrh predložila prednostka MsÚ Ing. Jana Nitrayová. Poslanci 
po diskusii a rôznych návrhoch schválili návrh rozpočtu nasledovne:
 1. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2020 nasledovne:
 Bežné príjmy: 20 235 120 Eur
 Bežné výdavky:       20 129 520 Eur
 Rozdiel:        105 600 Eur
 
 Kapitálové príjmy:      3 552 000 Eur
 Kapitálové výdavky:      6 626 100 Eur
 Rozdiel:        -3 074 100 Eur

 Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:   23 787 120 Eur
 Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:  26 755 620 Eur
 Rozdiel bez finančných operácií:   -2 968 500 Eur
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 Príjmové finančné operácie:    3 675 000 Eur
 Výdavkové finančné operácie:   706 500 Eur
 Rozdiel:        2 968 500 Eur
 
 Rozpočet na rok 2021 celkom: 
 Príjmy celkom:       27 462 120 Eur
 Výdavky celkom:      27 462 120 Eur
 Rozdiel celkom:         0 Eur
 
 2. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2021 podľa hlavných ekonomických  
  kategórií nasledovne:
 100 Daňové príjmy        11 053 000 Eur
 200 Nedaňové príjmy       2 630 450 Eur
 300 Granty a transfery       10 103 670 Eur
 400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.  2 125 000 Eur
 500 Prijaté úvery a fin. výpomoci     1 550 000 Eur
 600 Bežné výdavky        20 129 520 Eur
 700 Kapitálové výdavky       6 626 100 Eur
 800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  706 500 Eur
 
 3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2021 v celkovej sume 801 450 Eur,  
  z toho dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  
  republiky je vo výške 207 470 Eur a príspevok z rozpočtu mesta je  
  vo výške 593 980 Eur.
 
 4. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 Eur  
  v rozpočte mesta na dobu neurčitú.

 5. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.
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Po schválení rozpočtu predložil konateľ spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 
Ing. Peter Jaroš návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 
za rok 2019, mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta schváliť 
rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa vo výške 37 059,74 Eur čiastku 
do zákonného rezervného fondu a čiastku zisku previesť do nasledujúceho 
roka na účet nerozdeleného zisku. 

V časti týkajúcej sa majetkových záležitostí zastupiteľstvo prerokovalo všetky 
predložené žiadosti.

V časti týkajúcej sa právnych záležitostí mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
zmluvy a zobralo na vedomie výsledok verejného obstarávania pod názvom 
Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia. 

V bode rôzne bol predložený návrh na stanovenie zasadnutí zastupiteľstva 
na I. polrok 2021, mestské zastupiteľstvo súhlasilo s termínmi zasadnutí 
nasledovne:
 - 4. februára 2021
 - 25. marca 2021
 - 13. mája 2021
 - 24. júna 2021

Na mestskom zastupiteľstve sa na záver udeľovali ocenia mesta Šaľa pri príle- 
žitosti Dňa samosprávy. Po tomto krásnom podujatí, spojenom s riadnym 
zasadnutím kvôli pandémii, sa primátor poďakoval všetkým prítomným 
za ich účasť a ukončil 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 
2020. 
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Ocenenia mesta Šaľa za rok 2020

Udelením ocenení si mesto každoročne uctieva prácu jednotlivcov, organizácií 
a spoločností, ktoré významným spôsobom prispievajú k propagácii, zvidi- 
teľňovaniu a rozvoju nášho mesta doma i v zahraničí. Za rok 2020 boli 
udelené nasledovné ocenenia: 

Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ obdržal:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
za mimoriadne úspechy v oblasti geodézie a kartografie na Slovensku a v Európe, 
ako aj za dlhoročnú činnosť vysokoškolského pedagóga a prípravu budúcej 

novej generácie geodetov.

Ocenenie „Cena mesta Šaľa“ obdržali:

Mária Putyerová
za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s mestom Šaľa v oblasti kultúrneho a spolo- 

čenského života a nezištnú pomoc pre obyvateľov mestskej časti Kilič.

Ing. Alžbeta Sedliačiková
za dlhoročné vykonávanie funkcie hlavnej kontrolórky mesta a vysoko profe- 
sionálnu kontrolnú činnosť, pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti 
v Šali a obohatenie ľudského poznania tvorivými umeleckými výkonmi, ako 

aj za aktívnu činnosť pri rozvoji mesta Šaľa.

František Liptai
za dlhoročnú úspešnú a aktívnu činnosť športovca, funkcionára a trénera, 
osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v meste Šaľa a v regióne a šírenie 

dobrého mena mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí.
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Ocenenie „Cena primátora mesta Šaľa“ obdržali:

PaedDr. Ľudmila Nehringová
za významné zásluhy, osobný prínos pri vzniku a rozvoji tradície divadelnej 

činnosti v novodobej histórii detského divadla v meste Šaľa.

Igor Bleho
za dlhoročnú úspešnú aktívnu činnosť trénera a kouča karate, osobný prínos 
pre rozvoj športu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí.

Ing. Karol Molnár
za dlhoročnú úspešnú aktívnu činnosť športovca a trénera taekwondo, osobný 
prínos pre rozvoj športu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí.
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Dôležité správy z decembra

Zákaz vychádzania – od 19. decembra platil na Slovensku zákaz vychádzania 
kvôli mimoriadnej epidemickej situácii. Okrem zákazu vychádzania platilo 
niekoľko výnimiek, ako napríklad výnimka cesty za rodinou, do práce, 
zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, nákup pohonných hmôt, cesta 
na poštu a výdajné miesto internetových obchodov, cez ktoré bolo možné 
počas tejto vážnej situácie nakúpiť vianočné darčeky. Bolo povolené stretávať 
sa maximálne medzi dvomi domácnosťami s vytvorením tzv. bubliny. 

Rok 2020 bez ohňostroja – mesto pôvodne plánovalo zrealizovať ohňostroj 
pre všetkých obyvateľov mesta pri príležitosti vítania nového roka. Avšak 
z dôvodu zlej situácie aj skutočnosti, že naše nemocnice hlásili stav núdze, 
mesto úplne upustilo od novoročného ohňostroja, aby zamedzilo prípadnému 
stretávaniu sa na námestí.  

Vianočná výzdoba v Šali  - 4. decembra sa rozsvietila vianočná výzdoba 
spolu so stromčekom. Hviezdnu bránu spolu s výzdobou prišiel rozsvietiť 
Mikuláš spolu s pánom primátorom. Krásna vianočná atmosféra potešila 
všetkých Šaľanov a iných návštevníkov mesta.
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Organizácie mesta Šaľa
Organizácia sociálnej starostlivosti v Šali

Organizácia sociálnej starostlivosti bola zriadená 1. januára 1991. Posledným 
decembrovým dňom roku 2020 zavŕšila organizácia 30 rokov svojej existencie. 

Riaditeľ OSS
Ekonómka
Soc. pracovníčka
Soc. pracovníčka
Personalistka
Vnút. prevádzka

Dr. Ľubor Gáll
Mária Kurz

Mgr. Vlasta Vargová
Mgr. Andrea Kováčová

Oľga Sýkorová
Miroslava Sýkorová

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

Stredisko Klientov Náklady Eur
klient/rok

309
124
79
83

9 288
9 754
1 875
449

4 971
6 630
1 965
913

9 466
11 612

127
74
75
72
5
10
42
82
17
10
33
4

56
20
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Druh hodnota
DHM - budovy

Dopr. prostriedky
Mat. zásoba

Ceniny

Majetok OSS k 31. 12. 2020
Druh hodnota

427 839,25
28 257,89
1 599,69
5 506,15

Dotácie - mesto
Štát
Výnosy
 
Príjmy
Výdaje
Hospod. výsledok

Financovanie

OSS 2020

559 200
302 111,59

10 620

1 325 388,47
1 312 743,58

12 644,89
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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.

Riaditelka
Sociálny úsek
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek
Prevádzkovo - ekonomický úsek
Stravovací úsek

PhDr. Janka Hušvétyová
Mgr. Martina Černáková

Jana Mészárosová
Zuzana Hamarová

Jarmila Bánová

Celková kapacita zariadenia je 80 klientov
Diabetici: 25 klientov

Inkontinentní klienti: 35 klientov
Liečení psychiatrom: 40 klientov

Očkovaní proti chrípke: 64 klientov
Očkovaní proti pneumokokom: 66 klientov
Dávkovanie liekov sestrami: 78 klientom

Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti

Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia

Dopravné prostriedky

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe
2 947 324,83 Eur

111 866,12 Eur
34 235 Eur

Celkom príjmy z toho:
vlastné príjmy 
štátna dotácia
dotácia mesto

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku
1 187 847 Eur
388 000 Eur
455 256 Eur
75 000 Eur
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Celkom výdavky
z toho:
mzdy

odvody
služby

materiál
energie

1 075 305 Eur
483 501 Eur
167 877 Eur
53 038 Eur
78 845 Eur
72 664 Eur
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Mestská polícia Šaľa

Cieľom polície je poskytovať občanom mesta Šaľa služby na ochranu a uplat- 
nenie ich práv, navodenia pocitu bezpečia, ochrana majetku a presadzovanie 
rozhodnutí samosprávy do života mesta. Mestská polícia dlhé roky pracuje 
s mládežou formou prednášok na základných a stredných školách zameraných 
na osvetu v oblasti činnosti mestskej polície a prevenciu pred drogami.   

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

Štatistick0 vyhodnotenie činnosti MsP v Šali za rok 2020
Priestupky

372
592
503
403
426
425
438
531
554
596
468
392

5 700

Pokuty
96
112
63
47
68
85
96
89
92

108
79
62

997

Suma - Eur
1 115,-
1 440,-
730,-
600,-
785,-
913,-

1 200,-
1 270,-
1 240,-
1 290,-
920,-
730,-

12 233,-
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Mestská knižnica Jána Johanidesa 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 kultúrno-vzdelávacej inštitúcie a predmetom jej činnosti je uchovávanie, 
doplňovanie, ochrana a sprístupňovanie knižného fondu.
 
Aj napriek nepriaznivej epidemickej situácii, ktorá pretrvávala v roku 2020, 
bol zabezpečený plynulý chod knižnice počas všetkých mesiacov, kedy nebola 
prevádzka z nariadenia Vlády SR zatvorená. Vďaka modernému softvéru, 
ktorý je využívaný čitateľmi aj knižnicou už niekoľko rokov, bol prechod na 
online poskytovanie služieb pomerne jednoduchý. V ústrety vychádzala 
knižnica aj tým, ktorí nemali možnosť online objednania kníh a knihy si mohli 
objednať vopred telefonicky alebo osobne pri výdajnom okienku. O aktivitách 
a zmenách informovala knižnica na sociálnych sieťach a na svojej webovej 
stránke. V roku 2020 evidovala Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali 
125 320 knižných jednotiek, ktorých hodnota činí 337 822 Eur. Počas roka 
2020 pribudlo do knižnice 1 320 nových kníh, ktorých hodnota je 16 798 Eur. 
Knižnica dostala 131 kníh darom, kúpou nadobudla 1 186 kníh a náhradou 
3 knihy. V roku 2020 neboli vyradené žiadne knihy. Aktívny fond knižnice 
predstavuje 51 543 knižničných jednotiek, ktoré majú celkovú hodnotu 
268 000 Eur. 

V roku 2020 sa knižnici podarilo získať dotácie z Fondu na podporu umenia, 
ktorá predstavovala 3 500 Eur a poslúžila na nákup literatúry. V tomto roku 
nebolo potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov. V tomto smere bola 
z dôvodu pandémie udelená výnimka. Prostredníctvom projektu sa podarilo 
na všetkých oddeleniach knižnice doplniť knižný fond o nové tituly. Spolu 
bolo zakúpených 355 kníh, z toho 57 kníh, ktoré boli vydané s podporou FPU. 
Na mládežnícke náučné oddelenie pribudlo 34 kníh, na oddelenie mládežníckej
beletrie 136 kníh, na oddelenie beletrie pre dospelých bolo zakúpených 149 kníh 
a na náučné oddelenie pribudlo 36 kníh. Okrem knižných dokumentov eviduje
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knižnica aj noviny a časopisy, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti, napríklad 
na zdravie, psychológiu, informačné technológie, ekonomiku, históriu 
či záhradkárstvo. Celkovo eviduje knižnica 18 periodík.

V roku 2020 knižnica uskutočnila celkovo 54 739 výpožičiek. Najčastejšie 
požičiavané knihy boli z oddelenia krásnej beletrie – 31 686 výpožičiek, kde 
knižnica eviduje najväčšiu čitateľskú základňu. Z náučného oddelenia eviduje 
11 330 výpožičiek a z oddelenie beletrie 10 040 výpožičiek. Výpožičiek periodík 
bolo 1 683. 

V roku 2020 evidovala 1 161 používateľov. Najviac používateľov bolo 
evidovaných na oddelení beletrie, nasledovalo oddelenie pre deti a mládež 
a náučné oddelenie. 

Aj v roku 2020 organizovala knižnica podujatia, ktorých bolo celkovo 17. 
15 z nich bolo zameraných na informačnú výchovu ešte pred vypuknutím 
pandémie a dve literárne súťaže. Odovzdávanie ocenení sa vzhľadom na 
nepriaznivú situáciu konalo v online režime a samotné odovzdávanie ceny 
Jána Johanidesa sa uskutočnilo v Bratislave. Podujatie sa konalo naživo 
prostredníctvom sociálnych sietí a bol vysielaný aj záznam z podujatia. 
V hlavnej kategórii bola ocenená kniha Zvon Juraja Bindzára in memoriam, 
za ktorého prevzala ocenenie manželka a dcéra. V kategórii do 35 rokov 
získala ocenenie Alena Sabuchová za knihu Šeptuchy. 

Do Eseje Jána Johanidesa sa v roku 2020 zapojilo 124 esejí z 59 škôl. Na 
prvom mieste sa umiestnil Šimon Kéry z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých 
Moravciach. Druhé miesto získala Viktória Balušková z Bilingválneho 
slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom. Cenu za 
tretie miesto si vyslúžil Ján Jánošík z Gymnázia Metodova v Bratislave. 
Pribudla aj nová kategória – najlepšia škola. Škola, ktorej študenti poslali 
do súťaže najviac esejí, získala ocenenie. V roku 2020 si tento titul vyslúžilo 
Gymnázium Ladislava Novomeského zo Senca. 
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Počas letných prázdnin sa knižnica zapojila do celoslovenskej aktivity, ktorá 
je určená pre školopovinné deti s názvom Prečítané leto. A každým rokom 
sa zapája čoraz viac detí. Aktivita spočíva v spojení literatúry a umenia. 
V roku 2020 boli odovzdané ceny 10-tim účastníkom. Okrem letných súťaží 
v roku 2020 knižnica v spolupráci so šalianskym magazínom usporiadala 
aktivitu Napíš list, poteš srdce. Táto aktivita spájala najmladšie a najstaršie 
ročníky a bola realizovaná pred vianočnými sviatkami. Vzhľadom na to, 
že domovy dôchodcov boli pandémiou najviac ohrozené, ale aj poznačené, 
potešili deti svojimi kresbami a vianočnými prianiami všetkých seniorov 
v DSS v Šali, ktorí nemali možnosť stráviť najkrajšie sviatky v roku spolu 
so svojimi blízkymi.

Počas roka 2020 krášlili knižnicu dve výstavy obrazov, ktoré boli uvedené 
vernisážami. Prvá sa uskutočnila ešte pred začiatkom pandémie a tá druhá 
prebehla online formou. Organizátorkou a zároveň aj vystavovateľkou bola 
Marcela Kišteleky Švrčková, ktorej druhá výstava bola doplnená o fotografie 
Petra Dužeka.  

V roku 2020 pracovalo na oddeleniach 5 zamestnancov s knihovníckym 
vzdelaním, riaditeľka a upratovačka na čiastočný úväzok. 
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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, Kultúrne stredisko Večierka 
a amfiteáter 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 národ- 
nými kultúrnymi inštitúciami, spolupráca s občianskymi združeniami a záuj- 
movými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú kultúrnym aktivitám, 
organizovanie filmových a iných predstavení, výstav, festivalov, prehliadok, 
súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka. MsKS Šaľa sa venuje roz- 
manitým činnostiam a podujatiam, ktoré sa týkajú kultúry v meste, v regióne, 
ale i  prehliadkam s celoslovenským dosahom.

Obyvateľom ponúka širokú paletu podujatí vo všetkých umeleckých žánroch 
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 2020, aj napriek 
prebiehajúcej pandémii, celkovo 120 podujatí, ktoré za uvedené obdobie navštívilo 
približne 6 100 ľudí. Pri tejto analýze treba brať do úvahy aj fakt, že od marca 
2020 bolo v dôsledku pandémie zakázané organizovať kultúrne a spoločenské 
podujatia alebo ich bolo možné uskutočňovať len za obmedzených podmienok. 
V roku 2020 získalo MsKS na podujatia financie z rôznych fondov, projektov 
a grantov: Raiffeisen banka – Gesto pre mesto – 1 000 Eur (nákup hudobného 
nástroja pre FS Šaľa), Ministerstvo kultúry SR – 17 300 Eur (Zlatá priadka 
– Šaľa 2020), Fond na podporu umenia – 10 000 Eur (Ján Boťán). V roku 
2020 získalo MsKS celkovo 28 300 Eur z mimorozpočtových zdrojov.  
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Dom kultúry Šaľa
MsKS v rámci Domu kultúry v Šali zorganizovalo v roku 2020 celkovo 
8 podujatí, ktoré navštívilo za uvedené obdobie 4 236  návštevníkov. Výdavky 
predstavovali sumu 34 491,56 Eur a príjmy z podujatí dosiahli výšku 8 517 Eur.  

Podujatia, ktoré zorganizovalo MsKS v rámci Domu kultúry v Šali v roku 
2020: 27. reprezentačný ples mesta Šaľa, Ľudový tanec pre všetkých, Fašiangy 
v Šali, výchovný koncert “Ako správne triediť odpad”, Folklórny večer, EndLESs 
festival, Tradičná svadba, Vinobranie v Šali. 

Kultúrny dom Veča
Kultúrny dom Veča vytvára podmienky pre organizovanie programov a služieb 
v oblasti kultúry a spoločenského života. Organizuje kultúrne a spoločenské 
podujatia (v spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami a školami – okresné 
kolo Slávik a rôzne akadémie), koncerty, výstavy, besedy, divadelné predstavenia 
a podporuje rozvoj záujmovej činnosti. Ponúka prenájom priestorov vhodných 
na organizovanie súkromných a firemných osláv, firemných  posedení, 
prednášok, seminárov, výučbu kurzov a stretnutia spoločenstiev. Organizovanie 
výstav v galérii Spoločenského domu vo Veči sa v roku 2020 v dôsledku 
nepriaznivej epidemickej situácii neuskutočnilo. 

V roku 2020 sa v Kultúrnom dome vo Veči uskutočnilo iba niekoľko podujatí. 
Bolo realizovaných 21, ktoré navštívilo 500 osôb. Výdavky na podujatia 
predstavovali sumu 4,72 Eur. Príjmy boli vo výške 319 Eur. Podujatia, ktoré 
zorganizovalo MsKS v rámci Spoločenského domu Veča v roku 2020: 
Hrnček, var!, Salsation, Shaolin Kung fu, TAI – CHI.

Kultúrne stredisko Večierka
MsKS v rámci Kultúrneho strediska Večierka zorganizovalo v roku 2020 
celkovo 91 podujatí, ktoré navštívilo 1 337 návštevníkov. Výdavky na tieto 
podujatia predstavovali sumu 254,85 Eur. Kultúrne stredisko Večierka zame- 
riava svoju činnosť na prácu s deťmi, mládežou a dospelými v menšom rozsahu. 
Nakoľko v meste Šaľa na rozdiel od väčšiny okresných miest nie je zriadené
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regionálne osvetové stredisko, Večierka svojou činnosťou vo veľkej miere 
zastrešuje práve podujatia spoločenského a osvetového charakteru a aktívne 
spolupracuje s Krajským osvetovým strediskom v Nitre.

Pre všetky vekové kategórie sa tu organizujú rôzne súťaže, tvorivé dielne, besedy, 
prednášky a výstavy. 

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 Večierku patria aj kluby pre dospelých. Ich poslaním je 
zmysluplná činnosť, ktorá podporuje proces tvorby jednotlivcov i skupín 
– Klub výtvaníkov TERRA WAG, Klub fotografov TERRA WAG, Klub kera- 
mikárov, Klub patchworku, Klub paličkovej čipky. Tieto kluby v roku 2020 
zorganizovali celkovo 54 stretnutí a z toho 2 boli prednášky. Podujatia, ktoré 
zorganizovalo MsKS v rámci Kultúrneho strediska Večierka v roku 2020:  
regionálny vedomostný kvíz Čo vieš o hviezdach (virtuálna), prázdninové hry 
pre deti (5 dní), tvorivé dielne, spoločenské hry, súťaže, letné prázdninové hry 
pre deti (5 dní), workshop Renovácia starého nábytku so Zuzanou Miklášovou, 
Škola v galérii, Deň astronómie, stretnutia pre sluchovo postihnutých, tvorivé 
dielne pre deti, tvorivé dielne pre dospelých, prednáška o fotografovaní zvierat 
s Martinou Vargovou, prednáška o fotografovaní športu s Hanou Tóthovou.

V rámci výstavnej činnosti sa v Kultúrnom stredisku Večierka v roku 2020 
zorganizovalo 5 výstav: vernisáž výstavy Katky Zemkovej, výstava obrazov 
Katky Zemkovej, výstava I. Molnára Tajomstvo vesmíru, výstava fotografií 
Krásy Slovenska v Dome ľudového bývania v Šali, virtuálna výstava Vesmír 
očami detí.

Kino
MsKS zabezpečuje systematickú činnosť na prevádzku Kina DK Šaľa. Premie-
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tania sú realizované v divadelnej sále Domu kultúry Šaľa s kapacitou sedadiel 
353 miest. 

Popri Kine DK Šaľa funguje aj Filmový klub, ktorý sa zameriava na premietanie 
nekomerčných a alternatívnych filmov. 

V roku 2020 bolo v kine realizovaných 289 premietaní, ktoré navštívilo 
5 480 divákov. Tržby v roku 2020 predstavovali sumu 23 319,50 Eur. 
Príjem pre mesto v tomto roku činil 9 633,06 Eur, odvody distribučným 
spoločnostiam predstavovali 13 686,44 Eur. 

K nízkej návštevnosti kina v roku 2020 prispela nepriaznivá epidemická 
situácia. Kino bolo niekoľko mesiacov zatvorené a aj po jeho otvorení pretrvávala 
slabá návštevnosť z dôvodu hygienických opatrení a v dôsledku odkladu 
premiér nových filmov distribučnými spoločnosťami. 

Kino DK Šaľa realizuje premietania aj pre školy. Aj napriek faktu, že o tieto 
premietania býva veľký záujem, v roku 2020 sa tieto realizovali vo veľmi 
obmedzenom režime vzhľadom ku pandemickej situácii. 

Kino DK Šaľa každoročne sprostredkúva aj premietanie filmov v rámci 
filmového festivalu Expedičná kamera a filmového festivalu Snow Film Fest.
 
Počas leta boli v kine aj tzv. Európske filmy za 1€!. Táto akcia prilákala tých 
ľudí, ktorí možno tak často do kina nechodia. Prišli si pozrieť zaujímavé filmy, 
ale zároveň videli aj upútavky na iné „bežné“ filmy.

V roku 2020 sa uskutočnilo aj letné premietanie na amfiteátri. Naplánovaných 
bolo 6 premietaní. Program letného kina sa tiež realizoval v obmedzenom 
počte vzhľadom na situáciu. Avšak aj napriek opatreniam bola účasť divákov 
pomerne vysoká. 

V roku 2020 podalo MsKS žiadosť o poskytnutie dotácie z programu:
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Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v DK Kino Šaľa 
a získalo 1 985 Eur. V tomto programe podalo MsKS tiež Mimoriadnu výzvu 
COVID – 19, kde získali 3 400 Eur. Tieto peniaze boli použité na chod kina.

TOP 10 filmov v roku 2020: Sviňa, Príliš osobná známosť, Labkova 
Patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať!, Chlap na striedačku, Vpred, 
Ježko Sonic, Ľadové Kráľovstvo 2, After: Sľub, Super maznáčikovia, 
Trollovia: Svetové turné

Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie
V roku 2020 v Mestskom kultúrnom stredisku Šaľa pracovalo 12 pracovníkov 
a dvaja pracovníci pracovali na polovičný úväzok (premietači). Pri niektorých 
zamestnancoch boli viaceré funkcie kumulované. 

Tradičné menšie podujatia sa konali prevažne v Kultúrnom stredisku Večierka 
a v Kultúrnom dome Šaľa Veča, väčšie podujatia v Dome kultúry v Šali. 
Využité boli aj priestory amfiteátra a taktiež nádvorie renesančného kaštieľa.

Folklórny súbor Šaľan a Detský folklórny súbor Šaľanček
Tieto súbory boli založené v máji v roku 2015. Vďaka nim bol obnovený 
chýbajúci folklór a tradície v meste Šaľa a pomáhajú robiť osvetu v oblasti 
ľudovej kultúry. Oba kolektívy nadviazali na činnosť FS Chemik, ktorý 
v meste Šaľa pôsobil od roku 1972. V súboroch pôsobí aktívne viac ako 50 
členov. Choreografiu programov zostavuje choreograf a pedagóg ľudového 
tanca Mgr. art. Slavomír Ondejka. Vedúcimi súborov sú Mgr. Roman Hatala 
a Ing. František Botka. Trénermi súborov sú Mgr. Martina Sýkorová, 
Roman Guriš a Aurel Keszely. 

Podujatia a iné aktivity - FS Šaľan a DFS Šaľanček v roku 2020: Tvorivý 
čin roka, Policajný ples, Fašiangy v Šali a Katarínska zábava, Jánske ohne 
+ Vynášanie Moreny + Stavanie Mája, Tradičná svadba, Vinobranie. 
FS Šaľan a DFS Šaľanček sa v rámci svojich aktivít v mesiacoch august 
a september 2020 pripravoval a nacvičoval predstavenia Ján Boťán. Čo sa
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týka iných aktivít, FS Šaľan a DFS Šaľanček sa zúčastňovali na podujatí 
Nový rok a MDD – Ako Zajko do Afriky putoval
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Obyvateľstvo

Narodení
152

Presťahovaní
206

Úmrtie
245

Odsťahovaní
338

Spolu
358

Spolu
583

Rozdiel
225

Počet obyvateľov mesta Šaľa k 31.12.2019 21 529

Počet obyvateľov mesta Šaľa k 31.12.2020 21 304

Prehľad o obyvateľstve mesta Šaľa za rok 2020

Vek
Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek
Priemerný vek

Geografická tabuľka za rok  2019
Počet
3 254
14 196
3 854
43

Rok
2020
2019
2018
2017
2016

Štatistika obyvateľstva v Šali
Počet obyvateľov

21 304
21 529
21 732 
22 070
22 323 

Šaľa
Veča
Hetméň
Kilič

Počet obyvateľov v mestských častiach:
14 540
6 684

52
28
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Ako je možné vidieť v prvej tabuľke, v roku 2020 sa narodilo 152 šalianskych 
detičiek - 55 dievčat a 97 chlapcov. Najobľúbenejšími menami v tomto roku 
boli dievčenské mená Ema, Hana, Lea a Tamara a objavilo sa aj nezvyčajné 
a zaujímavé dievčenské meno Juni. Najobľúbenejším chlapčenským menom 
bolo v roku 2020 meno Alex. Aj u chlapcov sa vyskytlo neobvyklé chlapčenské 
meno, ktorým bolo meno Alechandro Americano.
 
Prvé šalianske dieťa v roku 2020 sa narodilo 2.1.2020. Samuell Witkovský  
sa narodil rodičom Ivane a Marekovi. Samko po narodení meral 49 centi- 
metrov a vážil 3 200 gramov.

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)
V roku 2020 sa v našom meste uskutočnilo 64 sobášov, 1 zlatá svadba
a 12 uvítaní dieťatka. Mesto Šaľa približne raz do mesiaca pozýva do obradnej 
siene MsÚ v Šali jubilantov, ktorí oslávili svoje životné jubileum (75 rokov, 
80 rokov, 85 rokov, 90 rokov a 95 rokov). V roku 2020 mesto zorganizovalo 
len 2 obrady s jubilantmi, nakoľko boli pozastavené stretnutia s oslávencami 
z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu. 



2116

Počasie v regióne mesta Šaľa v roku 2019

Rok 2020 skončil celosvetovo spolu s rokom 2016 ako najteplejší rok za uply- 
nulých 140 rokov. Čo sa týka Slovenska, rok 2020 bol silne nadnormálny 
a zaradil sa medzi desať najteplejších rokov, ktoré boli zaznamenané od začiatku 
meteorologických meraní. Zrážkovo bol tiež nadnormálny. Rok 2020 skončil 
s odchýlkou 1,3° C. Najteplejšími mesiacmi boli február a december. Naopak 
najchladnejším bol máj. Všetky ročné obdobia s výnimkou jari boli teplotne 
nadnormálne. Na Slovensku namerali v roku 2020 najvyššiu dennú teplotu 
v júli, a to 36° C. Najnižšiu zasa v marci, -22° C. Najviac zrážok v roku 
2020 padlo v októbri. Február bol síce mimoriadne teplý, avšak bol aj bohatý 
na zrážky. Naopak apríl bol veľmi suchý s mimoriadne až extrémne vysokými 
mesačnými sumami slnečného svitu. V roku 2020 sa vyskytli aj búrky 
nazývané supercely. Búrky všeobecne poznačili letnú sezónu, pretože boli 
mimoriadne silné a napáchali veľa škôd. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v januári 
Prvý mesiac v roku 2020 bol v porovnaní s normálom teplotne normálnym 
mesiacom. Priemerná mesačná teplota bola v našom regióne 0,3° C. Odchýlka 
od normálu dosahovala hodnotu 1,3° C. Absolútne maximá teploty vzduchu 
sa vyšplhali na 14,2° C, naopak absolútne minimá teploty vzduchu na -5,6° C. 
Atmosférické zrážky v západnej polovici Slovenska, do ktorej patrí aj náš 
región, dosahovali  v januári 2020 hodnoty, ktoré boli prevažne podnormálne, 
avšak na niektorých miestach aj normálne. V regióne mesta Šaľa bolo 
zaznamenaných 5 zrážkových dní a úhrn zrážok sa pohyboval od 13 do 20 mm. 

Počasie v regióne mesta Šaľa vo februári
Počasie vo februári 2020 bolo teplotne silne nadnormálne až mimoriadne 
nadnormálne. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v našom regióne 
6,1° C. Odchýlka od klimatologického normálu dosiahla hodnotu 5,4° C. 
Absolútne maximá teploty vzduchu v našom regióne vystúpili na 16,6° C. 
Absolútne minimá klesli na teplotu -4,5° C. Čo sa týka atmosférických 
zrážok, dosahovali prevažne normálne až nadnormálne hodnoty. Vo februári 
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bolo v našom regióne zaznamenaných 13 zrážkových dní. V okrese Šaľa 
bol mesačný úhrn zrážok 27 – 40 mm.

Počasie v regióne mesta Šaľa v marci
Tretí mesiac v roku 2020 bol teplotne normálny až nadnormálny. V našom 
regióne dosiahla odchýlka od normálu hodnotu 1,9 ° C. Priemerná mesačná 
teplota dosiahla hodnotu 7,3 ° C. Mesiac marec bol v roku 2020 teplotne 
nadnormálny až silne nadnormálny. Absolútne maximá teploty vzduchu 
vystúpili na 22,4 ° C, naopak absolútne minimá klesli na - 6,5 ° C . Čo sa 
týka atmosférických zrážok, mesiac marec bol prevažne normálny až 
nadnormálny. V našom regióne bolo zaznamenaných 6 zrážkových dní 
so zrážkami od 57 do 62 mm.

Počasie v regióne mesta Šaľa v apríli 
Mesiac apríl bol v porovnaní s normálom teplotne normálny až nadnormálny. 
Odchýlka od normálu v našom regióne dosahovala hodnotu 1,9 ° C. Priemerná 
mesačná teplota bola 12,9 ° C. Absolútne maximá teploty vzduchu dosiahli 
26 ° C a absolútne minimá poklesli na - 6 ° C. V tomto mesiaci sa v našom 
regióne vyskytli 2 letné dni s maximálnou dennou teplotou vzduchu 25 ° C 
a viac. Vyskytli sa aj dva dni so zrážkami, ktoré sa pohybovali od 3 do 5 mm.

Počasie v regióne mesta Šaľa v máji
V porovnaní s normálom bol mesiac máj teplotne normálny, podnormálny 
až silne podnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala v našom regióne 
hodnotu -0,7 ° C. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola 15,4 ° C. Absolútne 
maximá teploty vzduchu sa vyšplhali na 27 ° C. Naopak absolútne minimá 
klesli na 2 ° C. Úhrn mesačných zrážok sa v našom meste pohyboval v rozmedzí 
od 27 do 48 mm. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v júni
Jún 2020 bol v porovnaní s normálom teplotne normálny až nadnormálny. 
Odchýlka od normálu bola v našom regióne 1,6 ° C. Priemerná mesačná 
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teplota nadobudla hodnotu 20,5 ° C. Absolútne maximá teploty vzduchu 
dosiahli hodnotu 32,3 ° C. Absolútne minimá zasa klesli na 9,5 ° C. V našom 
regióne sa vyskytlo 9 zrážkových dní a bol zaznamenaný jeden deň s búrkou. 
Mesačný úhrn zrážok bol v meste Šaľa od 72 do 114 mm.

Počasie v regióne mesta Šaľa v júli
Druhý letný mesiac bol v porovnaní s normálom teplotne normálny, v niekto- 
rých oblastiach podnormálny.  V našom regióne bola odchýlka od normálu 
0,3 ° C. Priemerná mesačná teplota u nás dosahovala 21,4 ° C. Absolútne 
maximá dosiahli hodnotu 34,2 ° C, naopak absolútne minimá hodnotu 7,8 ° C. 
V mesiaci júl bolo zaznamenaných v našom regióne 7 zrážkových dní, pričom 
mesačný úhrn zrážok v našom meste bol od 25 do 49 mm. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v auguste
Posledný letný mesiac v roku 2020 bol v porovnaní s normálom teplotne 
nadnormálny až silne nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala 
hodnotu 2,7 ° C, pričom priemerná mesačná teplota bola 23,3 ° C. Absolútne 
maximá teploty vzduchu sa vyšplhali na 34,8 ° C. Absolútne minimá teploty 
vzduchu zasa poklesli na 12 ° C. V našom regióne sa vyskytlo 9 zrážkových 
dní a mesačný úhrn zrážok sa v našom regióne pohyboval od 76 do 126 mm.

Počasie v regióne mesta Šaľa v septembri
Mesiac september bol v porovnaní s normálom teplotne normálny až nad-
normálny, dokonca v našom regióne až teplotne silne nadnormálny. Odchýlka 
od normálu dosiahla u nás hodnotu 2,7 ° C. Priemerná mesačná teplota 
bola 18,4 ° C. Absolútne maximá teploty vzduchu vystúpili na 30, 6 ° C 
a absolútne minimá teploty vzduchu klesli na 4,6 ° C. V našom regióne 
bolo zaznamenaných 8 zrážkových dní. Mesačný úhrn zrážok sa v regióne 
pohyboval v rozmedzí od 50 do 77 mm. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v októbri
Druhý jesenný mesiac bol v porovnaní s normálom teplotne normálny až nad- 
normálny. Odchýlka od normálu dosiahla v našom regióne hodnotu 1,6 ° C,
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priemerná mesačná teplota 11,8 ° C. V prvej pentáde mesiaca bol v našom 
regióne zaznamenaný 1 letný deň. Absolútne maximá teploty vzduchu sa 
vyšplhali na hodnotu 25 ° C, naopak absolútne minimá teploty poklesli na 
hodnotu 3,2 ° C. Najviac zrážok sa vyskytlo v tretej pentáde mesiaca. Konkrétne 
v našom regióne bolo zaznamenaných 13 zrážkových dní s mesačným úhrnom 
zrážok v rozmedzí od 126 do 140 mm.

Počasie v regióne mesta Šaľa v novembri
Predposledný mesiac v roku bol teplotne normálny. Odchýlka od normálu 
bola v našom regióne 1 ° C a priemerná mesačná teplota dosiahla hodnotu 
5,8 ° C. Absolútne teplotne maximá vystúpili u nás na 14,6 ° C a absolútne 
minimá teploty vzduchu klesli na hodnotu -4,5 ° C. Mesačný úhrn atmos-
férických zrážok dosahoval hodnoty od 16 do 18 mm a bolo zaznamenaných 
5 zrážkových dní. 

Počasie v regióne mesta Šaľa v decembri
December v roku 2020 bol v porovnaní s normálom teplotne nadnormálny 
až silne nadnormálny. Odchýlka od normálu dosahovala v našom regióne 
hodnotu 3,6 ° C. Priemerná mesačná teplota bola 3,9 ° C. Absolútne maximá 
teploty vzduchu sa vyšplhali na 11,8 ° C. Absolútne minimá poklesli na -5 ° C. 
Zaznamenaných bolo 8 zrážkových dní, pričom mesačný úhrn zrážok sa 
v meste Šaľa pohyboval v intervale od 38 do 41 mm.
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Celoplošné testovanie COVID - 19

Na celom území Slovenska sa v roku 2020 uskutočnilo celoplošné testovanie 
na ochorenie COVID – 19. Výnimkou nebolo ani naše mesto, a preto sme 
si dovolili venovať jednu „rubriku“ aj tejto téme. 

Celoplošné testovanie prebiehalo dva dni, a to 31. októbra 2020 a 1. novembra 
2020 v čase od 7:00 do 21:30 hod., s prestávkami v čase od 12:00 do 12:45 hod. 
a od 18:00 do 18:30 hod. Spolu bolo v meste 18 odberných miest, z toho 
12 v Šali a 6 odberných miest vo Veči. Jedno z nich slúžilo ako takzvané 
DRIVE.IN testovacie miesto a nachádzalo sa na parkovisku pred Základnou 
umeleckou školou v Šali. Tu sa mohli ľudia otestovať z pohodlia svojich 
áut. Stan, kde sa nachádzali administratívni pracovníci a zdravotníci, bol 
umiestnený pred obchodom Andrea shop. Autá vstupovali do tohto priestoru 
z Vlčanskej ulice. Testovanie vykonávali zdravotníci, ktorým administratívni 
pracovníci a dobrovoľníci pomáhali s registráciou obyvateľov. Na hladký 
priebeh testovania dozerali vojaci, príslušníci Policajného zboru SR a tiež aj 
príslušníci Mestskej polície Šaľa a dobrovoľní hasiči.

Počas testovania boli použité dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy, ktoré 
chránili pracovníkov a zdravotníkov. Občania si pri vstupe museli vydezin-
fikovať ruky a následne pristupovali k registrácii, kde sa preukázali občianskym 
preukazom. Administratívni pracovníci vyplnili formulár, ktorý bol potrebný 
k registrácii a pridelili občanom číslo. Potom absolvovali samotné otestovanie, 
pri ktorom im zdravotníci odobrali vzorku z nosohltanu jemnou tyčinkou. 
Okrem doby vykonania steru museli mať občania prekryté horné dýchacie 
cesty rúškom. Po uskutočnení testu boli obyvatelia nasmerovaní do vyhra-
deného priestoru, kde čakali na výsledok testu. Na základe prideleného čísla 
im bol vydaný certifikát, ktorý bol v zatvorenej obálke. V prípade pozitívneho 
testu boli obyvatelia oboznámení, ako ďalej postupovať. Testovania sa nemuseli 
zúčastniť osoby mladšie ako 10 rokov, občania, ktorí sa vedeli preukázať 
negatívnym výsledkom RT – PCR testu a bol vykonaný od 29. októbra a neskôr. 
Testovať sa nemuseli ani osoby, ktorým to neumožňoval zdravotný stav, osoby,
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ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké až ťažké mentálne postihnutie, 
osoby, ktorým bola diagnostikovaná závažná porucha autistického spektra, 
osoby, ktoré mali diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit 
a tiež onkologickí pacienti, osoby po transplantácii, po liečbe ovplyvňujúcej 
imunitný systém a iné. Testovať sa nemuseli ani osoby, ktoré boli v čase celo- 
plošného testovania v karanténe, ktorú im nariadil RÚVZ alebo ich lekár. 

V Šali, kde sa nachádzalo 12 odberných miest, sa mohli obyvatelia otestovať 
na nasledovných miestach: Dom kultúry Šaľa – 2 miesta, ZŠ s MŠ J. Murgaša 
– telocvičňa, zimný štadión – cez okienko, ZUŠ – DRIVE-IN, záhradná 
piváreň – exteriér, CVČ, ZŠ J. C. Hronského – telocvičňa a multifunkčné 
ihrisko – exteriér. Na ZŠ Ľ. Štúra – sa nachádzali 3 odberné miesta, z ktorých 
jedno bolo umiestnené v exteriéri. Vo Veči bolo 6 odberných miest, a to 
v Kultúrnom dome Šaľa – Veča s 2 odbernými miestami, na Spojenej škole, 
Nivy, Šaľa – exteriér pri plavárni, ZŠ J. Hollého – telocvičňa a cez okienko 
a ZŠ s MŠ Bernolákova – exteriér. 

Všade boli prijaté a dodržané prísne bezpečnostné opatrenia. Mesto zabezpečilo 
ochranné štíty, FFP3 respirátory, ochranné kombinézy, stolové bezdotykové 
dávkovače dezinfekcie, dezinfekcie v rozprašovači, teplomery, jednorazové 
rúška, utierky na ruky, perá, transparentné lepiace pásky, farebné označovacie 
lepiace pásky, vrecia na odpad, chirurgické rukavice, igelitové obrusy, stoly, 
stoličky, hygienické zariadenia a v exteriéroch aj stany, svetlá a reflektory. 
Zabezpečené bolo aj stravovanie pre zdravotníkov, vojakov, administratívnych 
pracovníkov, dobrovoľníkov, dobrovoľných hasičov a krízový štáb.  

Čo sa týka výsledkov celoplošného testovania, celkovo sa otestovalo 12 632 
obyvateľov, pričom 60 obyvateľov malo pozitívny výsledok testu. V prvý deň 
sa otestovalo 10 150 ľudí, z toho 41 malo pozitívny test. Počas druhého dňa 
bolo otestovaných 2 482 ľudí a 19 malo pozitívny výsledok testu. V okrese 
Šaľa sa otestovalo 31 993 ľudí a 199 malo pozitívny výsledok testu. V prvý 
deň bolo v okrese Šaľa otestovaných 24 585 ľudí, z toho 137 malo pozitívny 
výsledok testu. V priebehu druhého dňa celoplošného testovania bolo v okrese
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Šaľa otestovaných 7 408 ľudí a 62 malo pozitívny výsledok testu.
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Zaujímavosti zo športu

Po dobrej zimnej príprave naše hádzanárske, futbalové kluby a ostatné športové 
organizácie zažili zvláštny športový rok 2020 kvôli pandemickej situácii. 
Od jari  museli odkladať plánované stretnutia na základe nariadení Ústredného 
krízového štábu SR. Šport v meste Šaľa ovplyvňovala zlá situácia, ale aj 
rozhodnutia zväzov a funkcionárov. Nadšenci sa mohli tešiť, že hádzaná 
bola rozhodnutiami zasiahnutá najmenej. Futbal v Šali aj vo Veči prebiehal 
s prestávkami, obmedzeniami, poprípade anulovaním súťažných ročníkov. 
Vedenia športových klubov robili maximum, aby sa jednotlivé zápasy odohrali, 
žiaľ niekedy aj bez divákov a za prísnych hygienických podmienok.  

Futbal zažil ešte smutnejšie chvíle. Futbalovou verejnosťou otriasla správa, 
že vo veku 43 rokov zomrel Miroslav Vicena. Dlhé roky pôsobil v FK Veča 
ako hráč, tréner a funkcionár. Mal veľký podiel na položení základov mládež- 
níckeho futbalu vo Veči a vykonával aj funkciu trénera v prípravke U-9. 
Pri FK Veča ešte treba spomenúť radostnejšiu chvíľu. Večiansky futbal 
oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil Futbalový deň. Na ihrisku 
si zahrali hráči do 9 a 11 rokov, mládežníci do 15 rokov, starí páni, ale aj 
večianske áčko s hosťami.

Za zmienku stoja aj iné športové kluby. Veľkú radosť v roku 2020 robili petang, 
plavci, ale aj strelci. 

Šaliansky petang – šalianska petangová liga Bilica v roku 2020 prešla zmenou 
a 9. ročník organizátori usporiadali ako súťaž jednotlivcov, známu ako 
„super melée“, v ktorej každý z účastníkov hral na svoje bodové konto a za seba. 
5 turnajov sa odohralo v období od júla do októbra 2020. O víťazstvo sa 
nakoniec podelili dvaja hráči Tomáš Bleho a Daniel Meluš, bronz si vybojoval 
Miroslav Černák. Úspech zaznamenal šaliansky Klub priateľov petangu 
Svätopluk aj na medzinárodnej scéne. Licenční hráči zaznamenali úspech 
na medzinárodnom turnaji v Kočovciach, na ktorom  šalianska dvojica Róbert 
Tóth a Juraj Bilík získali tretie miesto. Potešenie prišlo aj na medzinárodnom
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turnaji v Rusovciach, kde si trojica Miroslav Černák, Daniela Vargová 
a Róbert Tóth vybojovali druhé miesto. Prekvapením bola šalianska juniorka 
Margaréta Melušová na podujatí Jewel Cup, kde obsadila druhé miesto. 
Aj napriek obmedzenému počtu turnajov sa v roku 2020 umiestnilo dvanásť 
hráčov šalianskeho klubu v stovke rebríčka Slovenskej federácie petangu 
za rok 2020.

Slovenská federácia petangu usporiadala na centrálnom Guľodrome v Bratislave 
záverečné finále Slovenskej ligy petangových klubov. Do tohto finále sa 
prebojovalo z regionálnych kôl 12 najlepších klubov. Šaliansky petangový klub 
napokon postúpil z vyraďovacích súbojov až do finále. Šalianski petangisti 
zabojovali a ako kolektív vybojovali striebro a dosiahli v histórii klubu 
najcennejšie umiestnenie.

Bilancia šalianskych plavcov – šalianski plavci z KVŠ Barakuda a ŠK 
Hurrican si v roku 2020 zmerali sily na Veľkej cene Přerova, na ktorej štar- 
tovalo 18 slovenských a českých klubov. Celkovo získali 9 medailových 
umiestnení, z čoho bolo až 6 prvenstiev. Tri prvé miesta získal Jakub Kozmer, 
jedno Jakub Urbán (obaja KVŠ Barakuda) a dve prvé miesta získala 
Alexandra Slišková (ŠK Hurrican). Naviac Jakub Kozmer, zároveň aj 
slovenský juniorský reprezentant, vybojoval striebro za disciplínu 50 metrov 
BF, v hodnotení plavcov mu nakoniec patrilo vynikajúce tretie miesto. 

V roku 2020 sa uskutočnil aj 3. ročník FINS Cupu v Žiline. Naše mesto 
reprezentovali Sára Suba zo ŠK Hurrican a svetová európska rekordérka 
Zuzana Hrašková z KVŠ Barakuda. Sára Suba k trom prvenstvám pridala 
ešte nový slovenský rekord v šprinte na 50 metrov. Zlato vyhrala aj odcho-
vankyňa Hurricanu Alexandra Slišková a tri bronzy získala Tereza 
Chovancová. Plavci KVŠ Barakuda si viedli tiež veľmi dobre. Dve zlaté 
a jednu striebornú medailu získal Jakub Kozmer. Dve prvenstvá vybojovala 
Petra Kissová, Hana Vasiľová a Benjamín Barczi, ktorý získal aj striebro.

V roku 2020 sa uskutočnil 14. ročník seriálu svetových pohárov v rýchlostnom 
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a plutvovom plávaní. Zúčastnilo sa ho 93 plaveckých klubov z Európy,  
Afriky a Ameriky. Nechýbali ani zástupcovia zo 7 slovenských a 11 českých 
klubov, medzi ktorými boli aj šalianski plavci z KVŠ Barakuda a ŠK Hurrican. 
Plavci z KVŠ Barakuda sa umiestnili na 18. mieste z 93 (Zuzana Hrašková, 
Jakub Kozmer, Hana Vasiľová a Benjamin Barczi). Športovci zo ŠK 
Hurrican – Sára Suba, Tereza Chovancová, Alexandra Slišková a Katarína 
Zlatošová obsadili 28. priečku. Tri medaily vybojovala Zuzana Hrašková. 
Na 100 metrov BF skončila Hrašková ako tretia a v disciplíne na 400 metrov 
BF obsadila 2. miesto. Juniorská svetová medailistka Sára Suba sa v disciplíne 
na 50 metrov AP umiestnila na 3. mieste a rovnako si viedla aj v disciplíne 
na 100 metrov PP. 

V roku 2020 sa v Trenčíne konalo 1. kolo SPLM. Plavcom z KVŠ Barakuda 
sa podarilo preniknúť do trojice slovenských klubov a získali 430 bodov. 
Najväčší bodový zisk mala v kategórii „C“ Petra Kissová. V kategórii „D“ 
patrilo 3. miesto Sofii Hegarovej. Body získali aj Barbora Martinčeková 
a Dominika Frantová. V kategórii „E“ vybojoval striebro Jakub Urbán 
a bodovo prispeli aj Norbert Vanko a Patrik Adamkovič. V kategórii „E0“ 
získal dve 3. miesta Marcel Resö a medzi dievčatami vynikla Anabela 
Takácsová, ktorá vyhrala dve disciplíny. Dvakrát na 2. mieste skončila 
aj Jana Hajdučíková. ŠK Hurrican skončil so ziskom 271 bodov na 5. mieste. 
Najviac zabodovala Alexandra Slišková, ktorá získala v kategórii „C“ zlato 
a striebro, bodovo však prispeli aj Nina Pivková a Rita Vargová v kategórii 
„E“, ale aj najmenší plavci v kategórii „E0“. O bronz a ďalšie bodové zisky 
sa postaral Matej Suchý a tiež aj Dorota Chovancová. Zuzana Hrašková 
vyhrala v kategórii „A“ všetky tri disciplíny. Tri medailové umiestnenia získal 
Jakub Kozmér (dvakrát 1. a jedenkrát 2. miesto). Benjamín Barczi sa dva 
razy umiestnil na druhom a raz na treťom mieste. Suverénne si počínala aj 
plavkyňa Hurricanu Sára Suba, ktorá v kategórii „B“ zvíťazila vo všetkých 
troch disciplínach. Druhé miesto získala Tereza Chovancová. 

Druhého kola SPLM a Slovenskej ligy v Žiline sa zúčastnili iba plavci z KVŠ 
Barakuda. Plavkyňa Alexandra Slišková sa v kategórii „C“ umiestnila
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na prvom mieste a jedno striebro získala aj Petra Kissová. V kategórii „D“ 
sa stal Peter Csikós najúspešnejším plavcom v tejto kategórii. Bronzovú 
medailu získala Sofija Hagarová a bodové konto navýšila aj Barbora 
Martinčeková. Trikrát sa na druhom mieste umiestnila Anabela Takácsová. 
KVŠ Barakuda so 1 344 bodmi získal  3. miesto. Šalianski plavci žali úspech 
aj v Slovenskej lige, kde v kategórii „A“ vybojovali 4 prvenstvá. Zuzana 
Hrašková získala dvakrát zlato a raz bronz a Lukáš Kalník získal striebro 
a v disciplíne 400 metrov BF sa vyznamenal rekordným zápisom. Obaja 
sa v tejto kategórii stali najúspešnejšími plavcami. V kategórii „B“ sa dvakrát 
na 1. mieste a raz na druhom mieste umiestnil Benjamín Barczi. Jakub 
Kozmer sa umiestnil na prvom a dvakrát na druhom mieste. Suverénnou 
trojnásobnou víťazkou medzi dievčatami bola Hana Vasiľová.

Bilancia šalianskych strelcov – aj napriek nepriaznivej epidemickej situácii 
sa podarilo v prvej polovici roka 2020 strelcom štartovať na podujatiach, 
ktoré usporiadali, resp. ich stihli zorganizovať. Naši športovci sa nestratili 
ani v silnej konkurencii streleckých klubov, vrátane Centier talentovanej 
mládeže v Bratislave a v ďalších štátom zriadených streleckých kluboch, 
ktorými sú Dukly a Športové kluby polície (ŠKP).V prvom štvrťroku roka 
2020 usporiadal agilný Športovo strelecký klub Vištuk v spolupráci so 
Slovenským streleckým zväzom otvorené majstrovstvá Bratislavského kraja 
v streľbe zo vzduchových zbraní v kategórii mládeže. Strelci štartovali 
zo štyroch krajov, medzi nimi bol aj Športovo strelecký klub Šaľa. Náš klub 
si vybojoval 18 medailí, z ktorých bolo desať prvenstiev. Štyri tituly získala 
slovenská reprezentantka Lea Tomášková v disciplínach Vzduchová puška 
40 v stoji a Vzduchová puška 40 ľah. Ďalšie dve prvenstvá dosiahol 11 - ročný 
Jakub Kováč, ktorý vyhral dva dni po sebe zlato v disciplíne Slávia 30 
do 14 rokov. Lea Tomášková, Patrik Pistovič a Lenka Mihová vybojovali 
po jednom zlate. V roku 2020 usporiadal šaliansky strelecký klub z poverenia 
Krajského streleckého zväzu Nitra na ZŠ Jána Hollého v Šali – Veči 
Otvorené majstrovstvá Nitrianskeho samosprávneho kraja mládeže a žiakov 
v streľbe zo vzduchových zbraní. Okrem nášho kolektívu na týchto majstrovstvách 
štartovali aj popredné kolektívy z rôznych kútov Slovenska. Šalianski strelci 
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vybojovali doma 14 medailí – 7 x zlato, 5 x striebro  a 2 x bronz. Zlato pre nás  
vybojovala Erika Babíková a čerešničkou na torte bol aj jej hodnotný slovenský 
rekord v disciplíne VzPu 3 x 20. O zlato sa postaral aj dorastenec Samuel 
Kováč v disciplíne VzPu 40 ľah. K výbornému výkonu a reprezentácii prispeli 
ďalší naši strelci – Samuel Kováč, Patrik Pistovič, Jakub Kováč, Stephanie 
Linka a Matúš Marček. Okrem medailí si nakoniec všetci vybojovali aj 
miestenku na majstrovstvá Slovenska. Strelecký areál Príbelce v okrese Veľký 
Krtíš bol v roku 2020 už druhý rok po sebe dejiskom Majstrovstiev Slovenska 
v streľbe z guľových zbraní. V silnej konkurencii naši strelci vybojovali tri 
strieborné medaily, o ktoré sa zaslúžil kadet Peter Porubský, v disciplíne 
športová malokalibrovka 3 x 40, v rovnakej kategórii medzi kadetkami Nina 
Machová a tretie striebro vybojovalo družstvo seniorov v zložení Peter Alföldi, 
František Liptai ml. a Stanislav Babala v disciplíne Šp MA 60. Šalianski 
strelci sa ešte zaslúžili o dve bronzové medaily, ktoré získala dorastenka Lenka 
Mihová v disciplíne Šp Pu 30 + 30 rán a družstvo žien v zložení Nina Machová, 
Klaudia Kolarovská a Lea Tomášková v disciplíne Šp Ma 3 x 40 rán.
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Najúspešnejší športovci, trenéri a funkcionári za rok 2019

Dňa 25. februára 2020 boli v Dome kultúry Šaľa ocenení najlepší športovci 
okresu a mesta Šaľa za rok 2019. Podujatie zorganizovalo mesto Šaľa spolu 
s Okresnou asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa. Za rok 
2018 bolo ocenených skoro 80 najlepších športovcov a kolektívov, no rok 2019 
bol na športové úspechy ešte bohatší. 

Ocenenia si prevzali aj športovci pôsobiaci v šalianskych kluboch vo viacerých 
kategóriách:
 • dospelí a juniori (kolektívy)  – 1. miesto získal klub Taekwon – Do  
  Šaľa za úspech na slovenskom šampionáte v roku 2019, na ktorom  
  športovci z klubu získali až 22 zlatých, 15 strieborných a 16 bronzových  
  medailí. Zároveň na tomto šampionáte obhájili prvenstvo z roku  
  2017 a 2018. Úspešní boli aj na medzinárodnom turnaji pod názvom  
  Nitra Cup  2019, na ktorom obsadili tretie miesto. 
 • dospelí a juniori (jednotlivci) – 1. miesto získala Zuzana Hrašková  
  – plutvové plávanie z klubu KVŠ Barakuda Šaľa, za zisk 5 titulov  
  majstra Slovenska v roku 2019 spolu so získaním troch nových  
  slovenských rekordov. V Grécku získala titul majsterky Európy  
  a v disciplíne na 400 metrov vytvorila nový svetový rekord. Ďalšie  
  medaily získala v Svetových pohároch a vyhrala aj na Zlatom finále  
  v Poznani.  
 • mládež (kolektívy) – 1.  miesto získalo družstvo žiačok – karate  
  z Klubu karate TJ Slovan Duslo Šaľa na 8. Majstrovstvách sveta  
  v Bratislave v kategórii Kata 13-14 žiakov za zisk bronzu. Navyše  
  v pohári Slovenskej federácie karate a kobudo vybojovali 1 zlatú  
  a 3 strieborné medaily.  
 • mládež (jednotlivci) – 1. miesto získal Filip Bleho – karate z klubu  
  TJ Slovan Duslo Šaľa za reprezentáciu Slovenska a zisk 4 titulov  
  majstra Slovenska, vyhral tri kolá Pohára Slovenskej  federácie  
  karate. V roku 2019 získal titul majstra Európy v kategórii  kata  
  other styles na majstra sveta v kategórii kata goju ryu kadeti.
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 • Ocenení boli aj funkcionári a tréneri, medzi osobitnými oceneniami  
  bola udelená cena in memoriam Júliusovi Kolenčíkovi za jeho aktívnu  
  činnosť v rámci hádzanej, zároveň viac ako 15 rokov pôsobil ako  
  funkcionár a podpredseda OATJK Šaľa. 
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Tvorivý čin roka 2019

V divadelnej sále Domu kultúry v Šali sa dňa 21. januára 2020 uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie ocenení za Tvorivý čin roka 2019 v nasledujúcich 
kategóriách:

 1. Kategória Fotografia - Juraj Cisár, ktorý dlhodobo zachytáva  
  objektívom kultúrne, športové a spoločenské udalosti v meste Šaľa,  
  v roku 2019 aj podujatia k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

 2. Kategória Divadlo - Divadlo ASI za autorskú inscenáciu Eli, Eli,  
  lama sabachtani, v  ktorej je presvedčivo a profesionálne spracovaná  
  náročná téma holokaustu. Cenu v tejto kategórii si prevzalo aj Divadlo  
  Šok a Detský divadelný súbor Úsmev za rodinný, veselý a hravý  
  muzikál Peter Pan.

 3. Kategória Knižná tvorba a publicistika - Miroslav Demín za publi-  
  káciu Nežná revolúcia v Šali - fakty a svedectvá, vydané pri príležitosti  
  30. výročia Nežnej revolúcie. 

 4. Kategória Folklór - Katarína Valová a Aurel Keszely, ktorí sú  
  dlhoročnými členmi FS Šaľan. V celoštátnom súťažnom kole  
  vo Vranove nad Topľou po postupe v súťaži ľudových tancov Šaffova  
  ostroha si vytancovali strieborné pásmo.  Roman Hatala bol ďalším  
  oceneným v tejto kategórii. Je spoluzakladateľ a vedúci Folklórneho  
  súboru Šaľan a Detského folklórneho súboru Šaľanček, ktoré prezen-  
  tujú svoje umenie doma, ale aj v zahraničí. 

 5. Mimoriadne ocenenie - Veronika Mondočková za dlhodobú aktívnu  
  prácu v oblasti umenia. Začala účinkovať v Detskom divadelnom  
  súbore Úsmev a v divadle ŠOK. Neskôr sa podieľala na príprave  
  a realizácii viacerých predstavení. Od roku 2006 je aj členkou Divadla  
  Materinky, kde získava vysoké hodnotenia pri vodení bábky
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  v rodinnom muzikáli Pinocchio, a to v celoštátnych súťažiach  
  a festivaloch. 
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Školstvo

Výchovno-vdelávacia činnosť škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v školskom 

roku 2019/2020

Mesto Šaľa 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 pre deti a mládež (CVČ).

Všetky základné školy okrem ZŠ s MŠ na Bernolákovej ulici majú prepožičaný 
čestný názov.

Škola
ZŠ s MŠ  Bernolákova

ZŠ J. Hollého

ZŠ Ľ. Štúra
ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

Základné školy Šaľa 2019 - 2020
Zameranie na

telesnú a športovú výchovu
telesnú a športovú výchovu

prírodovedné predmety 
a regionálnu výchovu

cudzie jazyky, informatiku 
a tr. s nadanými žiakmi

cudzie jazyky, informatiku a techniku
prírodovedné predmety

ZŠ J. C. Hronského

ZŠ s MŠ J. Murgaša



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

9
18
28
24
22
9

110

Žiakov 
k 30. 6

131
371
603
417
413
178
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Integr.
žiaci
21
14
28
34
15
8

120

Nadaní 
žiaci

0
0
0

93
0
0

93

ŠKD
triedy

2
4
8
7
5
3

29

ŠKD žiaci
k 30. 6.

46
124
253
187
137
73

820

Počet žiakov k 30. 6. 2020
Škola
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Výchovno-vdelávacia 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  od 1.9.2019 vyučovali podľa inovovaného Štátneho vzdelá- 
vacieho pre nižšie stredné vzdelávanie vo všetkých ročníkoch na druhom stupni. 
Školy postupovali podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu 
s vlastným zameraním, v ktorom konkretizovali využitie disponibilných 
hodín.
 
Počet tried a žiakov v ZŠ

V školskom roku 2019/2020 navštevovalo základné školy v meste Šaľa 541 
žiakov z okolitých obcí okresu Šaľa, najviac z Kráľovej nad Váhom (125), 
Diakoviec (72), Trnovca nad Váhom (69) a z Dlhej nad Váhom (68).

Tried
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Dochádzka žiakov k 30. 6. 2020

Počet ospravedlnených a neospravedlnených hodín

Prijatie žiakov do základnej školy a na stredné školy

Počet odchádzajúcich a prijatých žiakov 

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

tried

9
18
28
24
22
9

110

žiakov 

131
371
603
417
413
178
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Počet

9 718
21 914
40 801
26 214
29 204
7 894

135 745

Priemer
(1 žiak)
74,18
59,07
67,66
62,86
70,71
44,35
64,64

Počet

511
304
74

497
102

1
1 489

Priemer
(1 žiak)

3,90
0,82
0,12
1,19
0,25
0,01
0,70

Počet Ospravedlnené
hodiny

Neospravedlnené
hodinyŠkola

(sídlo školy)

OGY

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

z 9.
roč.

9
39
59
27
58
23
215

z niž.
roč.

0
3
7
12
5
3

30

0
2
2
5
5
3
17

0
0
4
6
0
0
10

1
8
15
1

22
10
57

6
25
43
19
36
9

138

SOŠ-
3.r.

2
6
1
7
0
3
19

0
1
1
1
0
1
4

Počet
odch. žiak.

Prijatí žiaci
Škola

BGY GYM SOŠ INÉ
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Poznámka:
OGY- osemročné gymnázium
BGY- bilingválne gymnázium
GYM - gymnázium
SOŠ - stredná odborná škola
SOŠ - 3. r. - stredná odborná škola bez maturity

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

ZNÍŽENÝ SUPEŇ ZO SPRÁVANIA BOL UDELENÝ 10 ŽIAKOM, VŠETCI 
ŽIACI NA 2. STUPNI

Škola (sídlo školy)
ZŠ s MŠ  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
9
18
28
24
22
9

110
/////

žiakov
131
371
603
417
413
178

2 113
//////

Prospeli
124
366
603
417
400
174

2 084
98,63%

Neprosp.
0
0
0
0
1
0
1

0,05%

Neklas.
7
5
0
0
12
4

28
1,33%

Slov. hod.
60
40

603
417
27
14

1161
54,95%

Počet žiakov k 30. 6. 2019

Materské školy
Počty
2019/2020
Bernolákova
Budovateľská
Družstevná
Hollého
Murgaša
Okružná

Spolu
tried

3
3
5
8
2
4

Spolu 
detí
53
67
90
187
37
83

Z toho 
2-roč.

9
4
12
24
0
5

Z toho 
OPŠD

5
5
5
5
0
7

Z toho
 integr. 

6
0
2
0
0
0

Z toho
predškol. 

15
19
36
57
12
22

Ped. 
zam.

7
7
9
19
4
9
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Edukačnú činnosť podľa školských vzdelávacích programov vypracovaných 
na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre 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 – Škola podporujúca 
zdravie – Zdravá škola a Školský mliečny program, Ovocie a zelenina 
do škôl.

Základná umelecká škola

Škola  poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch odboroch - výtvarnom, 
hudobnom, tanečnom  a literárno-dramatickom.  

Škola sa zapojila do súťaží: Dni Miloša Ruppeldta, Gitarová Nitra, Medzi- 
národná súťaž Zoltána Kodálya v hre na husliach, Tradičné jarné zvyky 
na pohľadnici Myjava, Vesmír očami detí a Súťažné návrhy o maskota 
podujatia EYOF Banská Bystrica. Počas mimoriadnej situácie v súvislosti 
s ochorením Covid-19 organizátori plánované súťaže a kultúrne podujatia

Počty
2019/2020
8. mája
P.J.Šafárika
VJM
Súkromná
Spolu

Spolu
tried

4
4
1
2

36

Spolu 
detí
88
83
19
33

740

Z toho 
2-roč.

6
13
0
6

79

Z toho 
OPŠD

1
6
1
0

35

Z toho
 integr. 

0
0
0
1
9

Z toho
predškol. 

21
26
5
13

226

Ped. 
zam.

10
9
2
3

80

stav k 15.9.2019
stav k 30.6.2020

Spolu 
odbor
760
778

316
323

340
370

76
56

Literárno-
dramatický

28
29

Počet žiakov Hudobný Výtvarný Tanečný
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v roku 2020 zrušili. V predvianočnom období sa uskutočnil prvý ročník 
vianočného jarmoku ZUŠ – „Zuškartík“ 

Edukačný proces sa realizoval prostredníctvom individuálneho i skupinového 
vyučovania za pôsobnosti 38 pedagógov a 4 nepedagogických zamestnancov. 

Centrum voľného času

Centrum voľného času v Šali 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 2019/2020 bolo založených 80 záujmových útvarov a bolo 
zapísaných 1 310  záujemcov. Počet zamestnancov bol 7 pedagógov a 5 
nepedagógov. 

Podujatia a aktivity CVČ: 
 • stála expozícia archeologického múzea, navštívilo ju 518 záujemcov
 • CVČ usporiadalo celkom 118 podujatí, počas víkendu bolo reali-  
  zovaných 24
 • počet účastníkov na podujatiach bol 7 136
 • najviac podujatí bolo usporiadaných v oblasti kultúry a umenia (39)  
  a pre rodičov a deti (32)
 • letných aktivít počas 8 týždňov sa zúčastnilo spolu 1 340 detí vo veku  
  od 6 do 15 rokov
 • pri organizovaní denných letných aktivít a všetkých sprievodných  
  podujatí sa CVČ riadilo usmerneniami hlavného hygienika SR
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Záznamy v Kronike mesta Šaľa za rok 2020 boli spracované na základe 
najdôležitejších udalostí a hodnoverných údajov zo života mesta. 

Kronika má 79 strán od čísla  2060 do čísla 2138.

Kroniku zostavila a napísala Bc. Dominika Jarošová

Záznam za rok 2020 bol prerokovaný a schválený na Komisii kultúry 
a cestovného ruchu pri MsZ  v Šali dňa 17.3.2022

Peter Hlavatý          ................................................
predseda komisie kultúry a cestovného ruchu
       

Ing. Martina Čižmáriková        ................................................
MsÚ Šaľa

Bc. Dominika Jarošová        ................................................
kronikárka

Mgr. Jozef Belický         ................................................
primátor mesta


