
K r o n i k a 

Rok 2018 

Občania mesta  Šurany vítajú  nový  rok  už  tradične  bujarými  oslavami.  Ulice  plné  zvlášť  
mladých ľudí  očakávajúcich  jeho  príchod  kochali  sa  pestrým  ohňostrojom,  ktorý  bol  
viditeľný  i v širokom  okolí , umocnený zábavnou pyrotechnikou, ktoré dopĺňali atmosféru 
prelomovej noci. Chýbali iba sneh a mráz, ktorých sme sa nedočkali. Ani na Nový rok, ba ani 
nasledujúce dni či týždne. Presne o polnoci prihovoril sa občanom mesta primátor Ing. 
Marek Oremus, ktorý zaželal všetkým šťastie, zdravie, úspechy v práci v nastávajúcom 
novom roku, roku 2018, v ktorom si Šurany pripomenú 880. výročie prvej písomnej zmienky 
o našom meste. Od roku 1138 uplynulo 880 rokov, takmer tisícročie. Za ten čas sa veľa 
zmenilo. Minulosť nevznikla naraz, ale postupne sa prelínala s prítomnosťou presne tak, ako 
sa vyvíjali jednotlivé generácie, ich osudy, život. Žijeme v treťom tisícročí. Za tú dobu sa veľa 
zmenilo. Veď najlepším radcom i učiteľom vždy boli i budú dejiny, história.   
A tá  naša,  nášho  mesta je  bohatá.  Keď  poznáme   dejiny  svojho  národa,  obce,  vieme 
kto  sme,  kam  patríme,  kam  spejeme,  čo  chceme  v budúcnosti   robiť  pre  blaho  nás  
všetkých.  K tomu nás nabáda  práve  spomienka  na 880.  výročie  nášho  mesta  Šurany. 
Plánované  pripravované  akcie  sa  prelínali  celým  rokom.  V tomto duchu  sa  ako prvá 
udalosť niesol  Trojkráľový koncert  speváckej skupiny  Kantáta 6. januára  2018  v synagóge,  
ktorý  dirigovala Jana  Kucharová.  Otvoril tak bránu  ostatným  podujatiam  viažucim  sa  
k tomuto   výročiu. 
 
V ý r o č i a    

Dňa  28. marca 2018 vo veľkej zasadačke MsÚ konala sa spomienková slávnosť 73. výročia  
oslobodenia nášho mesta Červenou armádou. Nezabúdame . Zaznelo v prejave primátora 
mesta Ing. Mareka Oremusa. V kultúrnom programe účinkovali: Spevácka skupina Šurianka a 
Váraďani. Sezónu plesov  a zábav otvoril v Spoločenskej hale  dňa  27. januára reprezentačný 
ples Mestského kultúrneho strediska Šurany, kde plesajúcich zabávala hudobná skupina 
Spodorecha. Dňa 3. februára táto istá skupina hrala i na 14. poľovníckom plese Šurancov 
a Bánovčanov. V Spoločenskej hale 13. februára sa pochovávala basa. Podujatie pripravilo 
mestské kultúrne stredisko. V kultúrnom programe sa striedali spevácke skupiny Šurianka 
a Váraďani. Do tanca hral EF band. Plesali i šurianski záhradkári. K fašiangovým radovánkam 
prispeli i školské plesy gymnazistov,  SPŠGS, strojári, na farskom plese sa zabávali zvlášť 
rodičia žiakov CZŠ Ž. Bosniakovej. Batôžkové posedenie pre deti organizovala Kolpingova 
rodina. Bodku za fašiangovými radovánkami dalo vystúpenie umelcov Donského kozáckeho 
chóru Balalajka tour – Volnij Don. 
 
 P r e d v e č e r  1. m á j a 

Mesto Šurany, MsKS, OC ZORA, OZ Spoločne ďalej v spolupráci s Múzeom Parkan Štúrovo, 
múzeom Šurany zorganizovali predvečer 1. mája v štýle „ retro“. Sprievod detí v dobových 
kostýmoch v sprievode dychovej hudby, mažoretiek a autoveteránov odpochodovali na 
námestie, kde sa konal hlavný program. Po príhovore primátora zabávali prítomných 
hudobné skupiny AZ STYL, FS Šuranček, FS Šurany a šurianske spevácke skupiny. Doplnkom 
osláv bola prehliadka fotovýstavy „ 1. máj v Šuranoch“ z archívu Deža Németha v galérii 
Spoločenskej haly. V integrovaných častiach mesta pri  „stavaní  májov“ vystúpili 



s príhovormi poslanci MsZ, aby zúčastneným priblížili históriu Sviatku práce. O zábavu sa 
postarali miestne spevácke skupiny a 2 + 1. 
 
4 . máj – M. R. Štefánik  
Výročie smrti velikána našich dejín M. R. Štefánika si v tento deň každoročne pripomínajú 
Šuranci pred jeho sochou v areáli obchodnej akadémie. Pietnu spomienku pripravilo mesto 
spolu s MO Matice slovenskej. Prítomným sa prihovoril riaditeľ MsKS Miroslav Eliáš. 
Vyzdvihol zásluhy tohto vynikajúceho politika zvlášť pri vzniku I. ČSR v roku 1918, ktorej 100. 
výročie si v tomto roku pripomíname. Po hymnickej piesni Kto za pravdu horí v podaní 
Kantáty delegácia zástupcov kultúrneho, spoločenského a politického života si uctili  
pamiatku tohto velikána položením vencov k pamätníku. 
 
 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom 

Tento deň si obyvatelia nášho mesta pripomenuli prostredníctvom miestneho rozhlasu, 
ktorým sa im prihovoril primátor mesta Marek Oremus. Pred 73 rokmi predstavitelia 
víťazných mocností 8. mája 1945 v Berlíne podpísali historický dokument o ukončení II. 
Svetovej vojny v Európe, ktorá si vyžiadala milióny ľudských životov. 
 
Deň  matiek 

Spoločné oslavy Dňa matiek v druhú májovú nedeľu pripravilo mesto spolu s MsKS. 
V bohatom kultúrnom programe okrem domácich speváckych a hudobných súborov vystúpili 
zabávači a herci zo SND. Účasť na oslavách okrem primátora mesta Mareka Oremusa, ktorý 
sa prihovoril prítomným ženám – matkám a obdaroval ich na znak vďaky a úcty kvetmi,  
prijali i mestskí poslanci. Spoločná zábava pri dobrej hudbe trvala celé popoludnie. K tomuto 
sviatku MsKS pripravilo v poradí už 12. ročník literárnej súťaže o najkrajšie vyznanie lásky 
matke pod názvom Mojej matke. Vyhodnotenie literárnych prác žiackych autorov zo  6  
okresov Slovenska a1 autora zo zahraničia.  Vyhodnotenie prác sa uskutočnilo v priestoroch 
múzea. Súťažilo sa v kategóriách: poézia a próza v 4 skupinách. Medzi víťazov súťažných prác 
patrila žiačka 3. ročníka ZŠ Šurany, Bernolákova ulica. 
 
Medzinárodný deň detí 

Mestské oslavy MDD sa konali 1. júna 2018 na Námestí hrdinov celé dopoludnie. Ani horúce 
počasie neprekážalo deťom v športových súťažiach, ktoré pre ne boli pripravené. Zaujali ich 
i ukážky techniky a práca zložiek ZIS, hasičov, členiek MS SČK Šurany pri poskytovaní prvej 
pomoci, cvičencov Karate club Triumph, OZ Šurianski jazdci, zábavné aktivity žiakov SOŠG. 
Vyšantili sa na detskej manéži, vláčiku a jumpingu. Nechýbal program tanečnej skupiny KS 
Dance duo a Teátra Komika. Program pre deti pripravilo i OZ Spoločne ďalej.  
 
Divadelné Šurany 

Mesto Šurany. MsKS, MO MS, DMS, OC Zora sa podieľali na organizácii v poradí už 41. 
ročníka Divadelných Šurian v dňoch 18. – 22. júna 2018. Počas piatich dní striedali divadelné 
predstavenia workshopy v Spoločenskej hale. 
 
18. jún: Slávnostné otvorenie divadelných Šurian a výstavy „Divadelníctvo Šurian“. Premiéra 
veselohry „Zhŕňajova nevesta absolventmi PF Nitra v réžii Dušana Musila. 



19. jún: Spevácky workshop so Šuriankou Petrou Jakubíkovou. Divadelné predstavenie 
komédie „V jednom slovenskom múzeu“ v réžii Ľubice Bajaniovej z Divadla Tilia Stará Turá.) 
 
20. jún: Dramatizovaná rozprávka „Cínový vojačik“ – detské predstavenie DK Veľké Lovce  
v réžii A. Krajčovičovej. Následne sa prezentoval A. Ohrádka v Klauniáde. 
 
21 .jún: ZUŠ Nové Zámky v spolupráci s divadlom Paradox sa predstavila muzikálom „Jozef 
a Jakub“ – režisér M. Lupták. 
 
22. jún: posledný deň v SH zaznela muzikálová komédia „Mníšky“, ktorú naštudovalo SK 
Nitra s režisérom P. Oravcom. Slávnostné ukončenie Divadelných Šurian bolo v letnej 
kaviarni OC Zora. Tu účinkovali hudobné skupiny M. Kuchára a I. Šmiguru. Poďakovanie patrí 
sponzorom  NSK, mestu Šurany, MO MS, W group produkcion, OC Zora, OK Team.  
 
Vatra zvrchovanosti 

V podvečer 20. júna 2018 zažiarila v aglomerácii Tona „vatra zvrchovanosti“,  ktorú na počesť 
prijatej Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky zapálili primátor mesta Ing. Marek 
Oremus a predseda NSK Ing. Milan Belica. Po krátkych príhovoroch o význame tohto dňa 
v kultúrnom programe vystúpili šurianske spevácke súbory. Prítomní si mohli pochutnať na 
rybárskych špecialitách. O dobrú zábavu, ktorá trvala do neskorého večera, sa postarali 
hudobné skupiny. 
 
Slovenské národné povstanie 

Dňa 28. augusta 2018 konali sa v našom meste oslavy 74. výročia SNP. Pripravili ich MsKS, 
SZPB a politické strany s mestom Šurany. Pri Pamätníku padlým v 2. svetovej vojne za 
sprievodu dychovej hudby už tradične sa zišli zástupcovia mesta, politických strán 
a spoločenských organizácií, aby si spoločne s  občanmi pripomenuli pre nás Slovákov 
významný dátum 29. august 1944, kedy povstal slovenský národ proti nenávidenému 
fašizmu – okupantom, aby tak vyjadril svoje odhodlanie žiť slobodne v mieri. Mená známych 
i neznámych povstalcov živých i mŕtvych nám tento hrdinský čin pripomínajú i dnes. „Za ich 
odvahu, hrdinstvo sme im i po rokoch vďační“, povedal vo svojom prejave primátor mesta 
Marek Oremus. V krátkom kultúrnom programe zazneli partizánske piesne speváckej 
skupiny Šurianka. Pietny akt ukončilo položenie vencov k pamätníku. Oslavy pokračovali 
i v nasledujúci deň v areáli Tona. Bojové ukážky členov Military Historical Muesum 
z Pohronského Ruskova ,vojenská technika zaujali dospelých i deti. Po bojovom predstavení 
vystúpil spevák DJ Bacara  Schowman Igor Rumberg – Žembery, náš rodák, z Čiech. 
 
4. september 

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Šurany pri príležitosti 880. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste Šurany sa konalo dňa 4. septembra 2018 v Spoločenskom dome 
v Šuranoch. Slávnostný ceremoniál otvoril primátor mesta Marek Oremus. Privítal hostí – 
zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, Okresného úradu Nové Zámky, poslancov 
Mestského zastupiteľstva Šurany, zástupcov spoločenských a politických organizácií, škôl, 
cirkvi, predstaviteľov obcí regiónu CEDRON, starostov susedných obcí a ostatných 
prítomných.  



1138 – začiatok histórie nášho mesta 
Históriou mesta v priereze previedol zúčastnených riaditeľ Mestského kultúrneho strediska  
Šurany Miroslav Eliáš. Po ňom nasledoval akt odovzdania  Ceny mesta Šurany a pamätnej 
medaily tým, ktorí sa o rozvoj mesta najviac zaslúžili. V príhovore hostí vystúpil zástupca 
predsedu NSK Marián Kéry, z rúk ktorého prijal cenu za rozvoj mesta i poslaneckú prácu 
v NSK primátor Marek Oremus. Pozdrav z družobnej Tepličky nad Váhom, s ktorou spája 
Šurany historická osobnosť – Žofia Bosniaková – priniesol  Šurancom tamojší starosta. 
V slávnostnom duchu sa niesol i kultúrny program, v ktorom sa predstavili pedagógovia 
Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča v Šuranoch. Podujatie bolo ukončené 
pripravenou recepciou v Spoločenskej hale. 
 
Šuriansky jarmok 

Horúce letné počasie pretrvávalo i v septembri. Denné teploty atakovali 28 – 30 stupňov C, 
nočné sa blížili k 20. Tak to bolo i v prvý deň jarmoku, ktorý sa konal 21. a 22. septembra 
2018. Teplé slnečné počasie prilákalo naň nielen Šurancov, ale i ľudí z blízkeho okolia. Hoci 
stánkov s jarmočným tovarom bolo menej než v predchádzajúcom roku, základný sortiment 
jesene – burčiak- určite nechýbal. Odbyt mali i živánska, pečené klobásy, sladké dobroty pre 
deti. Jarmok oficiálne otvoril primátor mesta Marek Oremus. V uliciach mesta prevládali 
stánky s cukrovinkami, ovocím a rýchlym občerstvením. Bývalú slávu jarmokov pripomínali 
remeselníci, ktorí svoje výrobky zhotovovali priamo pred očami zákazníkov – umeleckí 
kováči, rezbári, remenári, medovnikári, cukrári, kolári, kvetinárky či čipkárky.  
Spoločenská hala patrila  MO SZZ, ktorý v nej nainštaloval výstavu ovocia a zeleniny, medu 
a medových výrobkov. Súťažilo sa i o najkrajšie jablko a hrušku. Propagačná výstava 
úžitkových zvierat, hydiny a exotov  bola pripravená MO SZCH vo dvore MsÚ. V priestoroch 
mestského múzea návštevníci obdivovali  výstavu – Príbeh cukru, v budove MsÚ výstavu 
fotografií Deža Németha – Šurany včera a dnes. Deti počas jarmoku lákali kolotoče, 
autodráha, nafukovací hrad a iné detské atrakcie. O jarmočnú pohodu sa postarali prípravou 
celodenného zábavného programu  MsKS a OC ZORA. V kultúrnom programe v prvý deň 
jarmoku vystupovali žiaci mestských ZŠ, ZUŠ, Folklórny súbor  Šuranček a tanečná folklórna 
skupina Šurany, hostia -  Nebeská muzika z Terchovej, Nitrianski zbrojnoši, šermiari Fringia. 
O zábavu sa postarali kapela vWeekend, Tom Petti revital,, rokové a folklórne skupiny . Pre 
návštevníkov bola pripravená krytá letná terasa,  stan, kde pri dobrej hudbe a občerstvení 
bolo možné zabávať sa do neskorých večerných hodín. Žiaľ, druhý deň jarmoku nevyšiel 
podľa plánovaných predstáv. Náhla zmena počasia, dážď, vietor, ochladenie o 10 stupňov 
vyhnal z ulíc predávajúcich, ktorí zbalili svoje stánky, i účinkujúcich v kultúrnom programe. 
Preň sa našiel náhradný priestor v SH. Tu vyhrávala Šurianska dychovka, krstili svoje prvé CD  
spevácka skupina Šurianka, do programu prispeli spevácke skupiny Váraďani a speváčky 
z Kostolného Seku, EF Band, seniori z Mojmíroviec, COLORADO cantry, ĽUDO KURUC band,  
POLEMIC, ľudoví rozprávači Anna Sládkovičová a Jozef Polák, detský folklórny tanečný súbor 
Matičiarik z Nových Zámkov. 
 
Mesiac úcty k starším 

Všetky tri denné centrá a Domov Jesienka si ho organizujú v o  vlastnej réžii. V posledných 
rokoch mesto pripravuje pre svojich seniorov i spoločné posedenie v Spoločenskej asi tak 
uctilo striebro tých, ktorí nám dnešný spokojný život pripravili. 16. októbra  priviezol autobus 
seniorov zo všetkých častí mesta. Pred SH ich vítala dychovka, ktorá im vyhrávala počas 



celého podujatia. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Marek Oremus, poďakoval im za 
celoživotnú prácu, výchovu detí a poprial im dobré zdravie a spokojný zvyšok života. Pri 
pripravenom občerstvení, vtipnom kultúrnom programe sa zábava preniesla do večerných 
hodín.  
 
 60 rokov ZUŠ Šurany 

Dňa   3. októbra 2018  slávila svoje 60. výročie Základná umelecká škola Tibora  Sládkoviča 
Šurany. Vznikla v roku 1958.  Vtedajšej  hudobnej školy  bol  jej  zakladateľ i  prvý riaditeľ,  
muzikant, pedagóg, hudobný skladateľ Šuranec  Tibor  Sládkovič. Škola počas svojho trvania  
prešla niekoľkými pomenovaniami. Terajšie pomenovanie a čestný názov jej bol udelený MŠ 
SR v roku 2008 pri príležitosti 50. výročia jej vzniku. Vystriedalo sa v nej vyše 70 
pedagogických pracovníkov, ktorí odovzdali hudobné vedomosti 1200 absolventom. Mnohí 
z nich ako hudobníci, profesionálni umelci, interpreti či učitelia sú známi nielen na Slovensku, 
ale i za jeho hranicami. Škola mala i svoje elokované pracoviská v Komjaticiach a vo Veľkom 
Kýre. Dnes sa v nej vzdeláva 361 žiakov v 3 odboroch:   hudobnom, výtvarnom a tanečnom. 
Na škole pôsobí i Detský dychový súbor Rosička, ktorý umelecky vedie a zároveň i diriguje 
Jozef Kozár z Bánova. Riaditeľkou školy je Mgr. Helena Farkašová, Dis. Art. Na slávnostnej 
akadémii k tomuto výročiu okrem primátora mesta Mareka Oremusa prijali i zástupcovia 
Okresného úradu odboru školstva Nové Zámky, poslanci MsZ Šurany, predstavitelia 
spoločenských organizácií, riaditelia škôl a školská rada. Hostí privítala riaditeľka školy, ktorá 
ich previedla celou históriou. V kultúrnom programe okrem pedagógov sa vystriedali žiaci zo 
všetkých odborov. Do pestrej mozaiky zapadla prezentácia bývalých absolventov školy 
a poďakovanie manželky T. Sládkoviča. Pri príležitosti šesťdesiatin školy bola vydaná 
monografia „60 rokov ZUŠ Tibora Sládkoviča“ s finančnou podporou NSK a sponzorov školy. 
 
100.  výročie vzniku  Česko-Slovenska 
 
Sté výročie vzniku Česko Slovenskej republiky 28.októbra 1918 si mesto oficiálne 
nepripomenulo. Žiaľ, veď to bol deň vzniku našej štátnosti. Ale Šuranci nezabudli. Z iniciatívy 
nadšencov 26. októbra 2018 areál obchodnej akadémie opäť zažíval sviatok: Na Skale 
štátnosti v jej areáli k 100. výročiu ČSR bola odhalená  pamätná tabuľa s textom: 
 
 „Pamätná tabuľa k stému výročiu vzniku Česko – Slovenska 28.10.1918“. 
 
 Vyhlásenie Česko-Slovenska  30.10.1918 – Martinská deklarácia. Vstup Slovenska do 
zväzku Čechov a Slovákov. 
 
 Túto pamätnú tabuľu darovali mestu Šurany občania mesta František Miček a Karol Tӧkӧly. 
 
80. výročie Gymnázia Šurany 
 
Dňa 1. decembra 2018 sa konala slávnostná akadémia v spoločenskej hale v Šuranoch pri 
príležitosti 80. výročia založenia gymnázia v Šuranoch. V uvítacom príhovore  riaditeľka 
Šurianskeho gymnázia Ing. Mgr. Alžbeta Danielová priblížila prítomným 80. ročnú históriu 
školy i cez aktuálne videonahrávky terajšieho života študentov. V príhovore primátora mesta 
Ing. Mareka Oremusa zaznelo poďakovanie vedeniu školy za jej rozvoj, zviditeľňovanie cez 
úspechy žiakov, obohatenie kultúrneho a športového života v meste. K blahoželaniu sa 



pripojil i zástupca NSK Mgr. M. Kéry.  Za dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní riaditeľka 
školy, ktorá si prevzala „ďakovný list“ od nadriadených orgánov, ocenila za pedagogickú 
činnosť, výchovu a vzdelávanie bývalých i terajších pedagogických pracovníkov odovzdaním 
„pamätných listov“. K slávnostnému aktu prispelo i uvedenie monografie „80 rokov 
Gymnázia Šurany“, ktorá bola vydaná za finančnej podpory. V kultúrnom programe okrem 
žiakov gymnázia a Máňanskej muzičky účinkoval i Band  Ľ. Kuruc –bývalý žiak alma mater. 
Atmosféru slávnosti umocňovalo  vystúpenie detskej dychovky Rosička  z DDS ZUČ  
a folklórny súbor gymnázia. Jednou zo skielok mozaiky osláv, ktoré sa konali i v rámci 80. 
Výročia prvej písomnej zmienky o založení Šurian , bolo už v predstihu na konci júna 
odovzdanie nového  multifunkčného ihriska v areáli školy. Pásku prestrihla poslankyňa NR SR 
Eva Smolíková s podpredsedom NSK  Tiborom Csengerom, Primátorom mesta Marekom 
Oremusom  a riaditeľkou gymnázia. Ihrisko budú využívať i žiaci okolitých škôl a športoví 
nadšenci.  
Posledný mesiac roka bol bohatý na udalosti. Okrem volieb do mestskej samosprávy v meste 
boli zorganizované vianočné trhy, príchod Mikuláša, Palacinka fest, vianočné tvorivé dielne, 
spomienka na Máriu Kokošovú, ktorá zahynula guľkou zbrane horthyovského vojaka roku  
1938 a Silvestrovské posedenie  s dôchodcami. 
 
Investície a údržba mesta  

V roku 2018  v rozpočte mesta nechýbali prostriedky na investičné zámery . V rozpočte 
mesta na rok 2018 sa pamätalo na opravy, rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií 
a chodníkov, modernizáciu a údržbu budov, verejné osvetlenie. 
 
V meste Šurany a jeho častiach boli zrealizované údržba a opravy ciest a chodníkov na 27 
uliciach. Práce pozostávali   vyplnením výtlkov asfaltovou zmesou a zapílením poškodených 
častí. Okrem toho bola zrealizovaná celková oprava komunikácie na Bottovej ulici a Kapitána 
Nálepku vyrovnaním podkladu a nanesením nového asfaltového povrchu v celkovej sume 
88.366,99  eur firmou CESTY A STAVBY s.r.o. Nitra. 
 
Na uliciach M. R. Štefánika bol položený chodník z betónovej zámkovej dlažby, na 
Bernolákovej a Hollého ulici boli vybudované chodníky z betónu, podobne ako na Mostnej 
ulici. Na Hviezdoslavovej ulici boli vyhotovené spevnené plochy k autobusovým zastávkam. 
Práce zrealizovali domáce firmy v hodnote 96.477,90 eur. 
 
Na Bernolákovej ul. MDŽ pred MŠ, Družstevnej ul. Pred ELITEXOM a na Hlavnej ul. 
V Nitrianskom Hrádku boli spevnené plochy určené na parkovanie či pre autobusové 
zastávky za 21.604 eur. 
 
Na opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov mesto v roku 2018 vynaložilo 
prostriedky celkom za 257.751,53 eur. 
Mesto nezanedbalo ani verejné osvetlenie. Oprava na 6 uliciach v meste Šurany, 1 
v Nitrianskom Hrádku, 1 na Novom Svete, či v areáli ZŠ SNP Šurany stála 32.292 eur 
 
Zub času postihuje i mestský majetok. Dominanta námestia a Šurian – Mestský úrad Šurany 
dostal nový šat. Vonkajšia omietka, opravená strecha, na priečelí budovy osadená reliéfna 
výzdoba – erb mesta Šurany vyhotovený akademickým sochárom Jaroslavom Gubricom, 
nová brána, plastové okná Mestský Šurany.  



Vo dvore MsÚ budova Hasičskej zbrojnice prešla tými istými opravami. Opravy sa dočkal 
i havarijný stav zatekajúcej strechy. Uskutočnila sa i výmena vonkajších okien a dvier. 
Podobné opravy boli zrealizované i na budove MŠ. V Športovej hale bolo doplnené  
osvetlenie a opravená vzduchotechnika. Vynaložené financie v sume 45.000 eur. 
 
I cintoríny sa dočkali úprav i opráv. Vynovená bola fasáda domu smútku na cintoríne Balát, 
osadená nová vchodová brána, opravené vonkajšie osvetlenie, vyložený chodník zo zámkovej 
dlažby, zrevitalizovaná kamenná plastika s podstavcom a zreštaurovaný Pomník padlých 
legionárov. I v Nitrianskom Hrádku sa na cintoríne opravovalo. Novú maľovku dostal dom 
smútku, na ktorom zároveň boli nahradené staré drevené vchodové dvere novými 
plastovými. Na starom cintoríne v Kostolnom Seku bolo opravené oplotenie.  Väčších opráv 
sa ušlo i mestským zariadeniam v mestských  častiach Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek, a to: 
MŠ  a kultúrnym zariadeniam.  
 
V budove  MŠ v Nitrianskom Hrádku bol odstránený havarijný stav elektroinštalácie 
a vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby. Opravy boli uskutočnené i v budove kultúrneho 
zariadenia – vymenené okná, dvere, nová inštalácia elektriny, maľovka,  pred budovou 
prístrešok pre bicykle. Suma celkom – 42.840 eur. 
V Kostolnom Seku na kultúrnom zariadení bol odstránený havarijný stav strechy v hodnote 
1.200 eur. Spolu s opravou pletiva na cintoríne to bolo 2.508,15 eur.  
 
Revitalizácia v meste Šurany 

Ochraňovať životné prostredie stáva sa úlohou dneška. Toto nie je ľahostajné ani nášmu 
mestu. V rámci revitalizácie v roku 2018  v lokalite Tona od ulice Štrková po ulicu Na vŕšku po 
výrube stromov v predchádzajúcom roku bolo vysadených 90 kusov drevín a popri chodníku 
na nový kostolnosecký cintorín, na Kostolnej ulici pri soche sv. Floriána, ktorú opravil 
akademický sochár Jaroslav Gubric za 5.800 eur, výsadba stála takmer 12.000.eur. 
 
I v samotnom meste sme spozorovali novú výsadbu drevín na ul. Bernolákovej ako náhrada 
za odstránené staré topole a doplnená zeleň v podobe kríkov a stromov na uliciach SNP 
a Levická popri štátnej ceste, revitalizáciu stredového ostrovčeka okružnej križovatky, 
Komenského ulice, výsadba drevín popri chodníku na cintorín Balát i v samotných jeho 
priestoroch. 
V meste pribudli nové odpadkové koše, boli osadené nové lavičky, doplnené atrakciami 
detské ihriská, doplnený navigačný systém, parkovanie, prístrešky pre smetné nádoby na ul. 
MDŽ, na Lesnej ul. pribudla kanalizácia. Mesto realizovalo revitalizáciu v roku 2018 v sume 
91.576 eur. 
 
Investičné zámery: 

V rámci prípravy investičných zámerov a akcií dalo mesto vypracovať: Projektovú 
dokumentáciu stavby pre územné konanie „Lokalita IBV Za školou – inžinierske siete pre 16 
pozemkov na Kostolnom Seku,“ Zberný dvor Šurany, Zmeny a doplnky č 1 k územnému plánu 
mesta Šurany. Za vypracovanie projektov mesto uhradilo 27.072 eur. 
 
 

 



Životné prostredie 

I v tomto roku naše mesto dodržiavalo zákony o ochrane životného prostredia. Šurany patria 
k lokalitám, ktoré  nemajú problémy s pitnou vodou,  keďže v meste je  vybudovaný verejný 
vodovod. Okrem toho má dva zásobníky     úžitkovej vody – artézsku studňu a Tonu. Verejnú 
kanalizáciu využívajú občania mesta a Kostolného Seku. Zatiaľ ju postráda Nitriansky Hrádok. 
V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny na požiadanie občanov  bolo vydaných 34 
rozhodnutí o výrube drevín so správnym poplatkom 770 eur a 4 na podnet mesta pre zlý 
zdravotný stav stromov. K nim pribudlo 18 vyjadrení k súhlasu opílenia na území mesta. 
V zmysle zákona o ovzduší MsÚ oddelenie životného prostredia vydal 41 súhlasov na malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia, z toho 18 na užívanie malého zdroja. V katastrálnom území 
mesta sa nachádzajú chránené územia: PR Čierna voda, Veľký les, Šurianske slaniská 
a chránené vtáčie územie Dolné Považie. V regióne sa nachádzajú chránené stromy: orechy 
Junglansniga, šurianska paulovina Paulowniatomentosa, maklura pomarančová a najnovšie 
je tu výskyt poddruhu viniča hroznorodého, Vitis vinifera,ktorý sa našiel vo Veľkom lese ako 
v druhej lokalite na Slovensku slovenskou šľachtiteľkou viniča Dorotou Pospíšilovou. Podľa 
zákona o odpadoch MsP zabezpečuje odvoz odpadu Brantner Nové Zámky. Separovaným 
zberom bolo v roku 2018 podľa jednotlivých komodít vyzbieraných spolu 1.307 ton odpadu: 
papier a lepenka 290,5 tony, sklo 350, viacvrstvové materiály 5,4, šatstvo 9,7,  vyradené 
zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky 4,5, vyradené elektronické zariadenia 5,8, 
plasty 111,6, kovy 7,4, biologický rozložiteľný odpad 521,8 tony. Drobné skládky odpadu 
nahlásené občanmi mesto likvidovalo vo svojej réžii. Naďalej zostáva záťažou mesta  je už 
uzavretá skládka komunálneho odpadu pri ceste I/64 na okraji mesta, ktorá pre nedostatok 
financií nebola zatiaľ rekultivovaná. V meste je zavedené platené parkovanie motorových 
vozidiel s parkovacími automatmi na miestnych komunikáciách: na Námestí hrdinov, uliciach 
M.R. Štefánika a časti Žofie Bosniakovej. 
 

Školstvo 

„Vzdelanie sú krídla, na ktorými lietajú sny“. Je nevyhnutnou devízou  našich detí. Patrí 
medzi priority nášho mesta, ktoré podporuje školstvo a vzdelávanie mladej generácie. Svedčí 
o tom fakt dobrého vzťahu k školským inštitúciám. 
 
Mesto Šurany je zriaďovateľom: 

Základná škola Šurany, Bernolákova ul.č.35  

Má 11 tried s 209 žiakmi. Neoddeliteľnou súčasťou je školský klub , ktorý navštevuje 68 detí 
a školská jedáleň so 104 stravníkmi. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu – športovú halu –  
odborné učebne: počítačovú, jazykovo-multimediálnu a prírodovedných predmetov. Počet 
zamestnancov: 30, z nich 20 pedagogických. 
 
Základná škola Šurany, Ul. SNP č.5 

Má 20 tried so 420 žiakmi. Školský klub navštevovalo 108 detí, v školskej jedálni sa ich 
stravovalo 220.V škole sú zriadené špeciálne učebne, učebňa v prírode. Žiaci využívajú 
telocvičňu, športové ihriská, posilňovňu. Počet zamestnancov: 45 z toho 14 nepedagogických 
a 1 špeciálny pedagóg. 



Obe školy sú vybavené moderným zariadením, učebnými pomôckami, najnovšou technikou, 
IKT, interaktívnymi tabuľami, notebookmi, tabletmi. Pravidelne organizujú pre žiakov 
lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení, 
plavecké kurzy. Žiaci dosahujú  veľmi dobré výsledky vo vzdelávaní i na športovom poli. 
 
Materská škola Šurany, Ul. MDŽ 

Má 6 tried so 150 deťmi. Jednu triedu s deťmi s poldennou starostlivosťou. Počet 
zamestnancov: 25, z nich 14 pedagogických. 

 
Materská škola Šurany, Mostná ul. 

Má 6 tried so 137 deťmi. Patrí jej elokovaná trieda v Nitrianskom Hrádku. O deti sa staralo 12 
kvalifikovaných pedagogických pracovníkov a 4 zamestnanci ŠJ. V roku 2018 mesto získalo 
dotáciu  na rozvoj vidieka z Ministerstva pôdohospodárstva SR na rozšírenie kapacity MŠ. 
 
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča Šurany, Námestie 
hrdinov 
Evidovala počet žiakov 354. Z nich v individuálnej forme štúdia 187, v kolektívnej  l67. 
Zabezpečovala umeleckú výchovu a primárne i nižšie sekundárne vzdelávanie. Počet 
zamestnancov: 19, z toho 17 pedagogických. 

Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 
Navštevovalo ho 355 detí, ktoré mohli rozvíjať svoje aktivity v 28 záujmových útvaroch. 
Počet zamestnancov 8, pedagogických 3, externých 13. 
 
V meste  sa nachádza i Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej na Námestí hrdinov 
a Špeciálna škola Šurany na Jesenského ulici. 
Okrem základných škôl majú v meste sídlo i štyri stredné školy: 
Gymnázium Šurany – vzdelávací proces ako príprava na  vysokoškolské štúdium. 
Stredná odborná škola technická – centrum odborného duálneho vzdelávania a prípravy pre 
uplatnenie v strojárstve a elektrotechnike 
Stredná odborná škola gastronómie a služieb – príprava pre odborníkov  služieb, podnikaní 
v remeslách, potravinárskom priemysle 
Obchodná akadémia – služby, obchod 
 
Sociálna sféra 

Mesto Šurany poskytuje  na základe  zákona č. 369–1990 Zb. Zz. o obecnom zriadení 
a zákona č. 448–2008 o sociálnych službách a pomoci v hmotnej núdzi vo vlastnej réžii alebo 
prostredníctvom Domova Jesienka nasledovné služby: 
 
V útulku na Kopci, ktorý je súčasťou Domova Jesienka s kapacitou  18 lôžok bolo 
umiestnených 15 osôb. 
 
V oblasti riešenia nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu, 
zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku  boli poskytované  
sociálne služby v kapacite 60 klientov. 



 
Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu 16 občanom 8 opatrovateľkami. Sociálna služba – 
stravovanie poskytuje Domov  Jesienka . Rozvoz  stravy v meste a jeho častiach využíva 
takmer 155 obyvateľov. 
 
Podporné služby poskytujú 3 denné centrá seniorov v Šuranoch, Kostolnom Seku 
a Nitrianskom Hrádku. Evidujú okolo 300 členov. Organizujú kultúrno-spoločenské stretnutia, 
zájazdy, výstavy, športové podujatia, zúčastňujú sa kultúrnych podujatí prispievaním 
hudobno-speváckych vložiek vlastných súborov do kultúrnych celomestských programov. 
 
Mesto využilo i dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu 
sociálnych služieb formou zakúpenia školských pomôcok  a hradenie stravovania v ŠJ žiakom 
ZŠ a deťom MŠ v počte 31. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. boli mestu v roku 2018 
poskytnuté finančné prostriedky v sume 317.934 eur. Na materiálno technické vybavenie 
práčovne Domu Jesienka – 9.000 eur. 
Prostredníctvom Farskej charity sv. Jozefa Nové Zámky bola poskytnutá potravinová pomoc 
sociálne odkázaným občanom v počte 35. 
Mesto spolupracuje s orgánmi na riešenie rodinných a sociálnych problémov pri 
umiestňovaní detí do DD, do náhradnej výchovy a je príjemcom osobitného prídavku na 
dieťa v jednom prípade. 
 
Podnikateľská činnosť a obchod 

Podnikanie v meste v porovnaní s minulými rokmi je takmer nemenné. Oddelenie 
podnikateľskej činnosti MsÚ v tomto roku evidovalo 20 samostatne hospodáriacich roľníkov. 
Malé zmeny nastali i v oblasti priemyslu a obchodnej činnosti. V prevádzkach služieb bolo 
vydaných o 9 menej povolení  než v predchádzajúcom roku. Ich počet sa ustálil na 38. 
Vyhovujúca je obchodná sieť so širokým a pestrým sortimentom tovaru. 
Prevládajú predajne nepotravinárskeho tovaru v počte 206.  V meste je 19 predajní  
evidovaných poravinárskeho a zmiešaného tovaru, 45 odbytových stredísk pohostinstiev – 
vrátane reštaurácií, kaviarní, pizzérií, barov, hostincov, výčapov, pivární a bufetov. 
Stravovanie v meste bolo zabezpečované v 24 prevádzkach, z toho v 7 reštauráciach a 7 
bufetoch. Prevádzku predajní a poskytovanie rôznych služieb zabezpečujú Jednota SD, Tesco, 
Lidl, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti a súkromní podnikatelia. Obchodnú sieť 
dopĺňa trhovisko, organizovanie Šurianskeho jarmoku, Mikulášskych trhov. Postupne 
v meste zaznamenávame úbytok stánkov na Jarmoku i užší sortiment tovaru. Zásobovanie 
obyvateľstva je plynulé a dostatučujúce. 
V meste je povolené prevádzkovať hazardné hry. V evidencii sú 4 herne. 
 
Polícia 

Zabezpečovanie verejného poriadku, ochrana života, zdravia, majetku, životného prostredia 
zo zákona patrí mestskej polícii. V roku 2018 Mestská polícia Šurany evidovala 7 príslušníkov: 
Richard Kostolný – náčelník, príslušníci MsP: Peter Zelenický, Jaroslav Stejskal, Marián 
Lelovský, Jaroslav Kosorinský, Kornel Lutišan, Richard Krajčík. 
Pri plnení úloh uložených zákonom a primátorom mesta  zistila a oznámila 322 priestupkov,z 
nich 314  bolo prejednaných v blokovom konaní a 288 vyriešených v zmysle zákona 
o priestupkoch napomenutím. Najviac bolo zaznamenaných dopravných priestupkov. 



Odhaľovať trestnú činnosť pomáha 14 nainštalovaných kamier a fotopasce pri ochrane 
majetku občanov, občianskeho spolunažívania, verejného poriadku. Financie boli poskytnuté 
z Úradu vlády SR v spoluúčasti s mestom. Pri zabezpečovaní verejného poriadku príslušníci 
polície hliadkovali na križovatke VÚB v ranných hodinách pri dochádzke žiakov do škôl, kde 
odpracovali 187 hodín.  222 kontrol bolo vykonaných v pohostinstvách – záškoláctvo 
mladistvých a maloletých hlásili nadriadeným orgánom v 105 prípadoch. V rámci prevencie 
kriminality uskutočnili 11 prednášok zameraných na dopravnú výchovu, boj proti drogám, 
šikane, internetovej či inej trestnej činnosti.  
Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku boli výrazne zastúpené priestupky 
požívania alkoholu na zakázaných miestach, znečisťovanie verejného priestranstva, rušenie 
nočného pokoja zvlášť v okolí MsPoK, autobusovej a železničnej stanice hlavne pre 
grupovanie bezdomovcov. MsP zabezpečovala verejný poriadok a dopravnú situáciu celkovo 
na 64 podujatiach: 20 spoločenských, 18 kultúrnych, 18 športových, 5 cirkevných a 3 iných. 
Podieľala sa i na kontrole objektov a mestských areálov, či rybárskeho práva. Spolupracovala 
s mestskými organizáciami, OO PZ Šurany, OKP OR PZ Nové Zámky, ODI OR PZ Nové Zámky. 
Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených 514 priestupkov, 
uložených 310 pokút vo výške 3550 eur. V meste naďalej pretrváva podiel dopravných 
priestupkov, ale i parkovacích miest. V roku 2018 bolo zistených a následne riešených 229 
dopravných priestupkov – platené parkovanie. Z nich vyriešených v blokovom konaní  vo 
výške 820 eur. Na parkovaní mesto vybralo 34.652 eur. MsP v tomto roku riešila 22 prípadov 
založenia skládok. Pri vykonávaní činnosti MsP využíva 2 motorové vozidlá. 
 
Zdravotníctvo 

Občanom nášho mesta zdravotnícku starostlivosť v plnom rozsahu zabezpečovala Mestská 
poliklinika Šurany. Je vybavená dostupnými modernými prístrojmi. Okrem 12 ambulancií 
všeobecných lekárov je v nej sústredených 17 odborných ambulancií, pracovisko RTG, FBLR, 
klinickej psychológie a logopédie. V MsPK pracuje 85 zamestnancov – 25 lekárov, 2 VŠ 
nelekári, 36 SZK, 16 ostatných pracovníkov. MsPK hospodárila s rozpočtom schváleným MsZ 
– 2,499.752 eur ako príspevková organizácia. V roku 2018 ku skvalitneniu služieb prispel 
nákup zdravotníckej techniky: pre interné ambulancie EKG prístroj a tlakový holter. 
Modernými prístrojmi boli vybavené oftalmologická ambulancia a otorinolaringologická. 
Stavebnými úpravami a renováciou prešli ambulancie gynekologická, stomatologické, 
psychiatrické a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Novú fazónu nadobudol i estetický 
vzhľad budovy- stavebnými a technickými úpravami – výmenou vstupných dvier, úpravou 
vchodovej časti čo pridalo na estetike a atraktívnosti. Zmeny legislatívy v zdravotníctve 
neobišli ani našu polikliniku. Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene 
fungovania Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, pre deti a dorast a stomatologickej 
pohotovosti NSK bola táto služba zrušená dňom 1.7.2018. 
V meste majú svoje ambulancie i súkromní lekári všeobecní, odborní i stomatológovia. 
 
Lekárenskú službu zabezpečujú 4 lekárne: Lekáreň mestskej polikliniky, Zdravie, Laudanum, 
Tillia pharm. Doplňujúcim zariadením je Očná optika. Súkromnú prax pre ošetrenie zvierat 
vykonávajú 3 veterinári. 
 
Športová mozaika 



Šport v našom meste je hlboko zakorenený. Patrí k prioritám. Športovým klubom, telovýchovným 
jednotám na podporu ich činnosti pamätá rozpočet mesta na rok 2018 nemalou sumou: Airport 
Golf Club 3.000 eur, AMK TKM 500, bedmintonový klub 2.000, Footgolf club Šurany 1.000, 
HKM Šurany – hádzaná 18.000, Karate club GOYU-RYU 301, Karate club TRIUMPH 3.000, 
Klub turistov 1.000, Letecký klub 2.000, OZ Šurianski jazdci,2.800, ŠK Šurany – futbal 42.500, 
TJ Kostolný Sek – futbal 3.000, Tenisový a športový klub 500, TJ Lokomotíva – atletika 5.000, 
TJ Lokomotíva – stolný tenis 1.800, TJ Lokomotíva – šachový oddiel 1.000, TJ SLÁVIA – 
jazdecký oddiel 7.000, ŠK AL STARS – 2.000, Športová škola karate 646,58, Karate klub 
Farmex 646,58, ceny a príspevky na turnaje podľa rozhodnutia primátora 1.134 eur. SPOLU: 
98.827,25 eur.  
Najpopulárnejšie športy sú: futbal, hádzaná, atletika. 
 
Futbalový klub eviduje 119 aktívnych členov v 7 družstvách po l7 hráčov. Z nich 6 patrí 
futbalovej mladi. V VI. lige „B“ dorast má svoje „domové ihrisko“ v Nitrianskom Hrádku, 
juniori VI. ligy v Kostolnom Seku. Futbalové „A“ družstvo na štadióne Šurany. Je zaradené na 
základe výsledkov súťaží do IV. ligy. Budúce futbalové kádre tvoria družstvá mladších 
a starších žiakov a dorastencov. O futbal je v meste i naďalej záujem, hoci družstvo „A“ kleslo 
v súťaži o jednu priečku. Svedčia o tom ligové i priateľské zápasy, ktorým Šuranci ostali verní.  
Mesto v roku 2018 získalo finančný príspevok zo Slovenského futbalového zväzu na 
rekonštrukciu futbalového ihriska s umelou trávou na štadióne vo výške 20.000 eur.  
 
Dobré meno nášmu mestu robia i hádzanárky HKM klubu hrajúce I. ligu. Budúcnosť tohto 
klubu  zaručujú okrem „prípravkárok“ družstvá žiačok a dorasteniek, ktoré svojou 
bojovnosťou vyhrávajú skupinové zápasy a dávajú tak o sebe i našom meste vedieť.  
 
Športovci   zviditeľňujú naše mesto i za jeho hranicami. Sú to nielen atléti, bedmintonisti, ale 
i karatisti, jazdci či turisti. V spolupráci s mestom kluby organizujú významné športové 
podujatia i celoslovenského či medzinárodného charakteru, na ktorých naši športovci 
nechýbajú. 
 
Telovýchovná jednota SO Lokomotíva Šurany 

Eviduje 130 členov, z nich 50 žien v 3 oddieloch: 
 
Atletický klub Šurany v Slovenskom atletickom zväze má registrovaných 80 členov – z nich 59 
žiakov, 9 dorastencov, 2 juniorov a 5 dospelých pretekárov. Predsedom klubu je Ing. Jozef 
Malík, trénerom Viliam Šimunek. Klub vykazuje bohatú športovú činnosť. Jeho členovia 
reprezentujú naše mesto na rôznych športových súťažiach: 
Na Majstrovstvách Slovenska v roku 2018 jeho pretekári sa umiestnili 2–krát na 2. mieste: 
Matej Hozlár, Ema Rendvanská, 1–krát na 3. mieste: Sabína Hádeková 
Na Majstrovstvách Zs. oblasti v hale, vonku na dráhe a v cezpoľnom behu vybojovali: 1. 
miesto: Samuel Zelenák, 6–krát 2. miesto: Matej Hozlár – 3, Lukáš Mentel – 2, Juraj Prusák –  
1 a 2–krát 3. miesto: Matej Hozlár a Jakub Cvik. 
Na školských Majstrovstvách Slovenska vybojovala 1. miesto : Sabína Hádeková 
Na školských Majstrovstvách Nitrianskeho kraja na stupni víťazov stáli: na 2–krát 1. mieste: 
Sabína Hádeková, Matej Hozlár, 2–krát na 2. mieste Filip Šulík, Lukáš Mentel, 2–krát na 3. 
mieste Lucia Slobodníková a Sabína Hádeková. 



V reprezentačnom drese Slovenska štartoval na medzištátnom stretnutí dorastencov Lukáš 
Mentel. Ako rozhodca na Majstrovstvách Európy v Berlíne pôsobila Zuzana Costin Malíková. 
Stolný tenis pod vedením Miroslava Augustína má 14 zaregistrovaných členov vo dvoch 
dužstvách: „A“ družstvo hralo v 3. Lige Nitrianskeho samosprávneho kraja, skončilo na 12. 
mieste a kleslo do 4. ligy. „B“ hralo 5. ligu. 
     
Šachový oddiel pod vedením Miroslava Dvorana má 36 členov so 4 družstvami. „ A“ družstvo 
hralo v 3. lige a dosiahlo 1. miesto, družstvo „B“ v 4. lige skončilo na 5. mieste, 11.miesto 
obsadilo „C“ a „D“  7. miesto. Medzi najlepších hráčov patria: Matej Vitek, Maroš Laho 
a Mária Dvoranová. V súťaži jednotlivcov sa najviac darilo Marekovi Filipovičovi, ktorý na 
Majstrovstvách Slovenska telesne postihnutých skončil na 3. mieste. Oddiel  organizoval 
i tradičný bleskový turnaj O pohár primátora mesta Šurany už po 28-krát, na ktorom sa 
zúčastnilo 62 zanietencov. Z domácich sa najlepšie umiestnil na 11. priečke Karol Petráš.  
 
Oddiel má svojich nástupcov v šachovom krúžku na ZŠ SNP. 
 
Na športové aktivity mesto vynaložilo v roku 2018 takmer 99.000 eur. Občania mohli svoj 
voľný čas tráviť v ponúkaných zariadeniach. Boli im k dispozícii: futbalový štadión, futbalové 
ihriská v častiach mesta, športová hala, školské športové ihriská, ľahkoatletická dráha, 
tenisové kurty, jazdecký areál TJ Šurany, športové letisko, golfový areál, BIKE hala, skatepark, 
priestory CVČ v Kostolnom Seku, rybník Mederčina, rekreačný areál Tona, Štrkáreň. Stačilo 
iba vybrať si a urobiť niečo i  pre svoje zdravie. 
 
Jazdecký oddiel 
 
Šurany sa už dlhé roky pýšia jazdeckými pretekmi. I v tomto roku ich zorganizovala TJ Slávia – 
jazdecký klub 6. mája 2018. Súťažilo sa O cenu primátora mesta Šurany a Lokotrans Slovakia. 
Milovníci tohto športu sledovali s napätím zvlášť rovinové a prekážkové dostihy, šurianskemu 
jazdcovi Martinovi Cagáňovi, ktorý je známy nielen na Slovensku, ale zviditeľňuje naše mesto 
i v zahraničí s koňmi stajne Lokotrans Slovakia. Na 13. dostihovom dni v Topoľčiankach 
potvrdil svoje prednosti v jazde v cene DOUCE PARISA – prútené prekážky na 3.000 m zdolal 
so svojím tátošom QUICK DART zo šurianskej stajne ako 2. v poradí. Po 13. rokoch Martin 
Cagáň štartoval opäť v Nemecku. V skokanskom súperení Preis der Bauwirtsschaft – Bad 
Harzburger Seekónig nenašiel premožiteľa. Okrem toho získali cenu CROSS COUNTRY 
v zdolaní vodnej priekopy brodením v steeplechase na 3550 metrov v sedle domáceho 
Wultzemana. 
 
Široké pole pôsobnosti majú v našom meste i menej či viac sledované športy. AMK TKM 
Šurany v spolupráci s mestom a Autoškolou KRC Sport zorganizovali automobilovú 
orientačnú súťaž „Rodičia, jazdite opatrne“ na futbalovom štadióne. Okrem orientačnej jazdy 
a jazdy zručnosti do programu boli zaradené súťažné zábavné prvky. Súťažný 26. máj 2018 sa 
vydaril. 
 
Prvý máj 2018 patril deťom. MO Slovenského zväzu rybárov zorganizovala rybárske preteky – 
Memoriál Jozefa Hubinu. O mladých rybárov nebolo núdze. Zišlo sa ich desiatky. Víťazov 
odmenili rybárskym náčiním, z ktorého sa deti najviac tešili. Šurianska Štrkáreň ožila mladými 
na celý deň. 



 
Streľba 
 Striebro pre región zo streleckej súťaže usporiadanej streleckým klubom Magnum 
v spolupráci so ZO Zväzu protifašistických bojovníkov na strelnici v Želiezovciach v streľbe 
z malokalibrovej a veľkokalibrovej pištole na 15 m , terč č 4 redukovaný, N + 3 x 10 rán 
priniesli domov do Šurian manželia Nosianovci: Adriana nástrelom 275 bodov z možných 300 
v kategórii žien a Richard s 289 zásahmi v kategórii seniorov. 
 
        I nové olympijské športy sa v našom meste udomácňujú. Športový klub Občianske 
združenie Šurianski jazdci má 42 členov – z nich 29 licencovaných športovcov pod 
Slovenským zväzom cyklistiky. V tomto roku zorganizovali viaceré podujatia: POOLJAM – kolo 
slovenského pohára Freestyle BMX na vonkajšom športovisku v bývalom bazéne, INDOOR 
JAM – kolo slovenského pohára a zároveň Majstrovstvá Slovenska Freestyle BMX. Zúčastnilo 
sa na M – Slovenského npohára 18 členov. 6 jazdcov stálo na stupni víťazov – z nich 3 
vybojovali 1. miesta v rôznych kategóriách. Najúspešnejším športovcom je Michal Kovačič – 
majster Slovenska, ktorý klub reprezentoval na svetovom pohári a na majstrovstvách sveta 
v Číne.    V roku 2018 ako 42. na pozícii v svetovom rebríčku získal od SZC finančnú podporu 
na prípravu na budúcu olympiádu v Tokiu. Naše mesto zviditeľňujú doma i v zahraničí 
športovci oboch karate klubov. 
 
Šurianska športová olympiáda 

V Šuranoch po roku opäť viala „olympijská zástava“. Za zvukov olympijskej hudby priniesli ju 
na futbalový štadión vlajkonosiči – študenti šurianskeho gymnázia. Symbolizovala začiatok 
šurianskej športovej olympiády – športových hier žiakov základných škôl. A bola veľmi 
podobná tej skutočnej – svetovej. Po zapálení olympijského ohňa a sľubu športovcov, po 
príhovore primátora mesta, ktorý hry otvoril so želaním pekných športových výsledkov, začal 
sa boj o víťazstvo. Vrchol snaženia – stupne víťazov a vybojované medaily, ktorými sa najlepší 
športovci pýšili. Športovci – žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ bojovali v šiestich disciplínach: vo futbale, 
hádzanej atletike, vybíjanej a stolnom tenise na štadióne, športových ihriskách a i v športovej 
hale. Z výsledkov tohto športového podujatia, ktoré tradične pripravuje a organizuje so 
školami komisia mládeže a športu pri MsZ, sa tešili nielen víťazi, ale i všetci zúčastnení 
športovci spolu s rodičmi a ostatnými fanúšikmi. Popoludní dohorel olympijský oheň. Hry 
s poďakovaním športovcom za skvelé výkony ukončil primátor mesta Ing. Marek Oremus. 
 
Šurianska športovo nenáročná olympiáda seniorov 

Dňa 23. augusta 2018 na futbalovom štadióne v Šuranoch konal sa už 6. ročník olympiády 
seniorov. Tento rok ju organizovalo  Denné centrum seniorov Šurany pod záštitou primátora 
mesta Mareka Oremusa. Otvoril ho predsedníčka DCS Mgr. Mária Havlasová. Spolu 
s primátorom zaželali športovcom vybojovať čo najlepšie výsledky. Súťažilo sa v 6 
disciplínach: vo vrhaní šípok, hode tenisovou loptičkou na kôš, hode granátom na cieľ, 
zhadzovaním plechoviek, slalome s vajíčkom na lyžičke a kope na bránku. Víťazom sa stalo 
družstvo DCS Kostolný Sek. Druhí boli seniori z Nitrianskeho Hrádku, tretí zo Šurian a štvrtí 
súťažiaci z Domova Jesienka. Najstarším účastníkom bol Július Perďoch z Jesienky. Podujatie 
sa konalo za pomoci finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 
Šurianska desiatka 



Mesto Šurany a Gymnázium Šurany v spolupráci s Olympijským klubom okresu Nové  Zámky 
zorganizovali športové podujatie – beh mestom – Šuriansku desiatku v 3. októbrovú sobotu. 
Riaditeľom pretekov bola Ing. Mgr. Alžbeta Danielová – riaditeľka gymnázia. Organizátori 
pripravili bežecké trate pre všetky vekové kategórie – od najmladších detí – škôlkárov 
s rodičmi až po dospelých pretekárov. Preteky spred MsÚ odštartoval predseda NSK Milan 
Belica. Vyše 200 pretekárov sa vystriedalo na trati od 100 do 10.000 m s obrátkou najdlhšej 
trate pri soche Magna Mater v Nitrianskom Hrádku s cieľom na Námestí hrdinov v Šuranoch. 
 
Voľby 

Dňa 10. novembra 2018 konali sa na území Slovenskej republiky 
voľby do zastupiteľských orgánov. Mestá a obce si volili 
svojich zástupcov na volebné obdobie 2018 – 2022. 

Volebné výsledky boli nasledovné: 

Primátor mesta : Ing. Marek Oremus 

Poslanci Mestského zastupiteľstva Šurany : 

Volebný obvod č. 1 

1/  Ing. Igor Bartovič                                                                                                           

2/  Pavol Bartovič 

3/  Ing. Mgr. Alžbeta Danielová 

4/  MUDr. Ján Kanás 

5/  Mgr. Karol Kliment 

6/  Karol Németh 

7/  Ing. František Tamašovič 

8/  MUDr. Dáša Viszlayová 

Volebný obvod č. 2 

1/  Jozef Klučka 

2/  Ing. Miroslava Zahoráková 

Volebný obvod č.3 

1/  Pavol Cvik 

2/  Ing. Andrea Heclová 

Volebný obvod č. 4 

1/  JUDr. Roman Porubský 

Výbory v častiach mesta – Kostolný Sek: 



1/  Jozef Klučka 

2/  Ing. Miroslava Zahoráková 

3/  Milada Šafárová 

Zapisovateľka: Ing. Eva Nemcová 

Výbor v častiach mesta – Nitriansky Hrádok: 

1/  Pavol Cvik 

2/  Ing. Andrea Heclová 

3/  Martina Hlavatá 

Zapisovateľka: M. Slováková 

Výbor v časti mesta – Argentína: 

1/  JUDr. Roman Porubský 

2/  Mgr. Karol Kliment 

3/  Kulhán 

4/  Ing. Mgr. M. Slovák 

Zapisovateľka: Emília Ondrušková 

Komisie Mestského zastupiteľstva Šurany: 

1/ komisia finančná, správy a predaja majetku mesta: 

    Predseda:  Ing. František Tamašovič 

    Podpredseda:  JUDr. Roman Porubský 

    Členovia:  Pavol Cvik 

Ing. Miroslava Zahoráková, MUDr. Dušan Foltín, Ing. František 
Hatina, 

JUDr. Aurel Gális,  Matúš Tóth, Jozef  Slovák 

Zapisovateľka: Ing. Helena Ultisová 

2/ komisia výstavby životného prostredia a podnikateľskej 
činnosti: 

    Predseda:  Ing. Igor Bartovič 

    Podpredseda:  Ing. Andrea Heclová 

    Členovia:  Mgr. Karol Kliment, Jozef Klučka, Karol Németh, 
Jozef Gužala, Ing. Igor Foltín 

    Zapisovateľka: Ing. Stanislava Fialková 



3/ komisia školstva, kultúry, sociálno–zdravotná, bytová, 
mládeže a športu: 

    Predseda: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová 

    Podpredseda: Karol Német 

    Členovia: MUDr. Dáša Viszlayová, MUDr. Ján Kanás, Ing. 
Jozef Malík, Ing. Róbert Polák,   

     Renáta Kozlíková 

    Zapisovateľka: Mgr. Romana Slažanská 

4/ komisia bezpečnosti a práce s komunitami: 

    Predseda: Pavol Bartovič 

    Podpredseda: Ing. Igor Bartovič 

    Členovia: Martin Valach, Matúš Tóth, Roman Frnda, Pavol 
Cvik, Emil Banda, Mir. Brand 

    Zapisovateľka: Lucia Timeková 

5/ komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov: 

    Karol Németh, Pavol Cvik, Jozef Klučka 

    Zapisovateľka: 

zastupovaním primátora mesta Šurany vo volebnom období 2018–
2022 bol poverený  primátorom mesta poslanec Ing. František 
Tamašovič. 

Z kultúry 

Kultúrny život nášho mesta pulzoval i v roku 2018 prostredníctvom kultúrnych inštitúcií 
a ustanovizní: Mestského kultúrneho strediska, kultúrnych zariadení v častiach mesta, 
mestskej knižnice, mestského múzea, DMS , ale i spoločenských a záujmových organizácií. 
Mestské kultúrne stredisko zabezpečovalo a organizovalo kultúrno–výchovnú činnosť 
v našom meste prostredníctvom knižnice, múzea, kultúrnych zariadení, spoluorganizovania 
osláv s mestom, sprostredkovania kultúrnych podujatí hosťujúcich súborov, vytváraním 
podmienok pre krúžkovú činnosť, vzdelávanie a uchovávanie tradícií. 
Najviac podujatí bolo organizovaných v samotnej knižnici formou besied so známymi 
spisovateľmi, prednáškami a kvízmi zameranými na 880.výročie prvej zmienky o Šuranoch. 
Obľúbené sú tvorivé dielne , ktoré rozvíjajú kreativitu nielen u detí, ale i dospelých. Tradičné 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti nielen čítaním s porozumením, ale i inými aktivitami – 
kreslením, dramatizáciou, či vlastnou tvorbou podporuje lásku ku knihám i prostredníctvom 
dlhoročnej súťaže „Čítame s Osmijankom“  a nezabudnuteľným prežitím „Noci 
s Andersenom“. Pracovníčky knižnice i v tomto roku zorganizovali letný detský tábor počas 
letných prázdnin s tradičným futbalovým turnajom o Putovný pohár MsK M. Matunáka s 
finančnou podporou NSK. 



Pre starších žiakov ZŠ knižnica pravidelne organizuje prednášky a besedy o zaujímavých 
osobnostiach nášho regiónu, literátoch, histórii a významných udalostiach. 
MsK M. Matunáka v Šuranoch ponúka služby v oddeleniach akvizície a nákupu literatúry, 
beletrie pre dospelých, detí a mládeže s hudobným kútikom, náučnej literatúry a oddelenia 
MVS, BIS a spracovania projektov a grantov. Knižnica patrí medzi moderné ustanovizne – je 
v nej elektronicky spracovaných 35940 knižných jednotiek. Poskytuje záujemcom 
internetové služby. O významných podujatiach zverejňuje materiály v regionálnych novinách.  
Pracovníčky knižnice sa snažia i o materiálové vybavenie prostredníctvom získania financií 
z Fondu na podporu umenia SR. Úspešné dva vypracované projekty boli podporené dotáciou 
20.000 eur  na rekonštrukciu oddelenia pre dospelých a 1.300 eur na akvizíciu knižnice. 
Knižničný fond evidoval za rok 2018  51.602 KJ. Kúpou, darom, z rozpočtu MsKS, verejných 
zdrojov FPU SR pribudlo do jej inventáru 550 KJ. Okrem príjemného prostredia čitateľom 
MsK ponúka i 15 titulov dochádzajúcich periodík. Knižničný fond – profilácia je zameraný na 
literatúru pre dospelých, deti a mládež, náučnú a vedeckú literatúru.  
V roku 2018 služby knižnice využilo 1018 čitateľov, z toho 352 detí do 15 rokov. MsK 
zorganizovala 171 podujatí – 153 pre deti do l5 rokov. Elokované pracovisko MsK má 
i v Nitrianskom Hrádku. 
Kultúrne zariadenia v častiach mesta zväčša slúžia na oslavy .Sú domovom pre miestne 
hudobné a spevácke skupiny, kultúrne podujatia, aktivity občanov, miestne zábavy, 
udržiavanie tradícií. 
Pre kultúrne podujatia – vystúpenia súborov, skupín, tanečné zábavy, plesy , organizovanie 
slávností sú k dispozícii priestory spoločenskej haly a i mestského múzea. Obe ustanovizne 
doplňujú mozaiku kultúry v našom meste. 
 
Mestské múzeum 
V rámci osláv 880. výročia prvej písomnej zmienky o Šuranoch 18. októbra 2018 spomínalo 
na svoj zrod. Korene jeho založenia siahajú do roku 1933 pričinením šurianskeho notára 
a kronikára Jozefa Bašnáka. Druhá svetová vojna spôsobila jeho zánik. Terajšie Mestské 
múzeum Šurany začalo písať svoju históriu v septembri roku 2007. 
MsM má 4 fondy: archeológie, histórie, etnografie a knižničný fond starých tlačí. Spravuje 
takmer 4000 ks zbierkových predmetov – vrátane pokladu nájdených mincí – kvartingov 
v Kostolnom Seku v počte 1756 kusov. 
Múzeum spravuje početné archeologické nálezy pochádzajúce z miesta zaniknutého 
Šurianskeho hradu i novšie exponáty, ktoré tvoria hodnotné predmety približujúce bývalú 
dominantu nášho mesta – cukrovaru, hovoriace o jeho 150 – ročnej histórii. Okrem zbierky 
starých pohľadníc nachádza sa tu i „Dekrét Alexandra Hatvany Deutscha“ – jedného 
z majiteľov cukrovaru, ktorý mu udelil cisár František Jozef s jeho vlastnoručným podpisom. 
Historickú hodnotu majú i plagáty zachytávajúce kultúrno – spoločenské dianie v meste 
i neblahé obdobie holokaustu. Sakrálnu tematiku prezentujú liturgické odevy a predmety 
z pozostalosti J. E. Mons. Dominika Tótha – emeritného biskupa Bratislavsko – Trnavskej 
diecézy, ručne vyšívaná oltárna plachta z roku 1900, ktorú venovala rodina Rosivalová  a iné 
zachovalé predmety. Vystavené exponáty boli verejnosti dostupné do 30. novembra 2018. 
MsM sa už tradične zapája do celosvetovej akcie „Noc múzeí“. 19. mája 2018 v podvečer sa 
v priestoroch synagógy uskutočnil otvárací koncert Slovenského speváckeho zboru OZVENA 
z Budapešti. Večer boli otvorené tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Pokračovali prezentáciou 
prechádzky po starých Šuranoch ako boli zobrazené na pohľadniciach a filmových záberoch 
pod názvom „Kde bolo, tam bolo“. 



19. apríla 2O18 v MsM Šurany  bola uvedená do života kniha Tomáša Langa „Zbavení práva – 
majetku – života“ –  Židia na arbitrážnom území juhozápadného Slovenska 1938 – 1947. 
Zasadanie MsZ Šurany zvolaného primátorom mesta Ing. Marekom Oremusom dňa 18. 
Októbra 2018 v priestoroch MsM – synagógy konalo sa z príležitosti ukončenia volebného 
obdobia 2014 – 2018. V otváracom príhovore primátor zhodnotil výsledky volebného 
obdobia. Poďakoval poslancom, pozvaným hosťom predstaviteľom verejného, kultúrneho 
života, zamestnancom MsÚ za úsilie vynaložené pre rozvoj mesta, nevynímajúc cirkev. Za 
vedenie mesta vo funkcii primátora v mene pracovníkov MsÚ, poslancov i občanov Šurian 
poďakovala mu prednostka MsÚ Eva Augustínová. 
 
Dňa 3. septembra 2018 v spolupráci s mestom Šurany, MsKS uskutočnilo sa slávnostné 
uvedenie do života a prezentácia kníh autorov – Šurancov – Oľgy Némethovej „Chlapci 
z Uličky“, Mgr. Karola Kolečániho „Kostolný Sek“, RNDr. Miroslava Eliáša „Cesta dejinami 
mesta“ a Renáty Kozlíkovej „Šurany vo fotografii“ ako dar k 880. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Šuranoch. 
 
V MsM – synagóge – 8. septembra 2O18  vystúpil celoslovenský spevácky rómsky zbor 
s dirigentkou Máriou Volárovou , ktorý reprezentoval pestrú paletu rómskej kultúry pod 
názvom Al kanfej hašalom – Na krídlach pokoja. 
 
Kultúrne zariadenie v Kostolnom Seku v podvečer 14. decembra 2018 praskalo vo švíkoch. 
Prilákalo doň „Literárno-hudobné pásmo“ pod názvom „Mojim Šuranom – môjmu mestu“ 
z výberu básní ľudovej poetky – našej rodáčky – Magdalény Botkovej, Pripravila ho 
i moderovala jej dcéra Ing. Marta Bartovičová. Básne i prozaické diela o Šuranoch striedali 
historické piesne v podaní Speváckej skupiny Ing. Márie Hlavatej. Za kultúrny príspevok do 
mozaiky osláv 880. výročia Šurian poďakoval autorke kyticou kvetov primátor mesta Ing. 
Marek Oremus. 
 
Zo  zasadnutí MsZ Šurany 
 
Prvé zasadanie MsZ Šurany – 25. januára 2018 

Č. 2/2018 – zmena VZN č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií MŠ na úseku 
školstva,   Návrh oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy 
majetku MsÚ Šurany – vydanie potvrdení o užívaní majetku mesta, zmeny a doplnky 
k územnému plánu mesta Šurany – Južná ul., zriadenie dočasnej komisie k k organizovaniu 
osláv 880. výročia mesta 
 
Druhé zasadanie MsZ Šurany – l. marca 2018 

Schválenie návrhu na úpravu rozpočtu škôl a organizácií v správe mesta, VZN-Šurany č 
3/2018, ktorým sa mení VZN č. 6/16 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
mestských komunikáciách, návrh na schválenie nákupu 2 parkovacích automatov 
 
Tretie zasadnutie MsZ Šurany – 5. apríla 2018 

Správa o inventarizácii majetku mesta, škôl a podnikov, schválenie žiadosti o financovanie 
kúpy motorového vozidla pre účely MsP. Návrh na úpravu platu primátora mesta a hlavnej 
kontrolórky Návrh dodatku č.3 Poradovníka na 2x8 bytov na ul. Ľ. Podjavorinskej č. 10 a 12. 



Návrh na zrušenie uznesenia MsZ Šurany č. 30/2018-Z bod XXVIII./2018 vo veci 
nesúhlasného stanoviska k žiadosti spoločnosti Dr. Max k vydaniu povolenia na poskytovanie 
lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v Šuranoch na Mudrochovej ul. Žiadosť o prijatie 
Municipálneho úveru „Superlinka“  z Primabanky  
 
Štvrté zasadnutie MsZ Šurany – 7. mája 2018 

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2017, výsledky hospodárenia podnikov mesta, 
organizácií a škôl, Návrh VZN č.3/2018, ktorým sa mení VZN š.1/20O17 o úhradách za 
poskytovanie sociálnych služieb,  návrh VZN č.4/2018 , ktorým sa mení VZN č.6/16 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
mesta. Petícia č. 1/2018 za zmenu územného plánu mesta Šurany 
 
Piate zasadanie MSZ Šurany – 21. júna 2018 

Správy na úseku podnikateľskej činnosti, sociálnych služieb, výsledku kontroly hospodárenia 
ZUŠ Šurany. Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  
 
Šieste zasadanie MsZ Šurany august 2018  

Informácie o zámere realizácie investičných akcií v meste. Príprava na voľby. Jarmok. 
 
Siedme zasadanie MsZ Šurany  – 27. september 2018 

Správy o činnosti orgánov MsZ za I. polrok, správa o investičnej výstavbe, o hospodárení 
mestských organizácií, škôl, o plnení rozpočtu mesta za I. polrok a návrh na úpravu ostatných 
rozpočtov. Kronika mesta. 
 
Októbrové zasadanie 

Slávnostné z príležitosti 880 výročia prvej písomnej zmienky o Šuranoch. 
 
Povolebné MsZ Šurany  –  28. novembra 2018 

Ustanovujúce MsZ prerokovalo výsledky volieb. Primátorom mesta na nastávajúce obdobie 
sa stal Ing. Marek Oremus s najväčším počtom hlasov spomedzi siedmich uchádzačov o post 
primátora. 
 
Zasadanie MsZ Šurany  – l3. decembra 2018 

Návrhy na úpravu rozpočtu mesta, jeho organizácií a škôl. Návrhy rozpočtu pre budúci rok 
2019. Správa o plnení rozpočtu mesta k 31. 10. 2018 . 
 

 

Rozpočet mesta Šurany na rok 2018 

Základom hospodárenia s financiami je ako nástroj rozpočet mesta. Rozpočet mesta Šurany 
bol zostavený podľa ustanovenia §–u 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta 



Šurany na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Počas roka prešiel po schválení MsZ troma 
úpravami. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový. 
 
Hospodárenie mesta: 

Príjmy:                                                              
Rozpočet 2018- schválený         3. Úprava 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy                                                   
5 766 721 00                               6 293 260 00 Bežné 
výdavky                                                 
5 615 221 00                              6 219 148 00  
Rozdiel bežného rozpočtu                                    
151 500 00                                   74 112 00  
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Kapitálové príjmy                                                           
0 00                                  148 300 00 

KAITÁLOVÉ VÝDAVKY                                  40 000 00                                   
454 300 00  ROZDIEL KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU      -40 000 00                                  
-305 913 00  

FINANĆNÉ OPERÁCIE 

Príjmové finančné operácie                                           
0 00                                   399 001 00  Výdavkové 
finančné operácie                              11 500 00                                    
107 200 00  ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ             -11 500 00                                     
131 831 00   

 

PLÁNOVANÝ  ROZPOČET                         Schválený na r. 
2018               Po 3. úprave 201   Bežné príjmy                                                      
566 721 00                               6 072 360 00    
Kapitálové príjmy                                                          
0 00                                   148 300 00   Príjmové 
finančné operácie                                           0 
00                                    339 001 00   Vlastné 
príjmy RO                                              200 000 
00                                   220 900 00   Rozpočtové 
príjmy spolu                                5 766 721 00                                
6 780 561 00   Bežné výdavky                                                
5 415 221 00                                5 998 248 00   
Kapitálové výdavky                    
40 000 00                                  454 213 00   
Výdavkové finančné operácie                              
111 500 00                                  107 2000 00   
Vlastné príjmy RO uvedené vo výdavkoch         200 000 00                                 
220 900 00   Rozpočtové výdavky spolu                               



5 766 721 00                               6 780 561 00     
PRÍJMY – VÝDAVKY  -  ROZDIEL                           0  00                                        
0 00   

SUMARIZÁCIA  –   3. úprava očakávaná skutočnosť 2018                     
skutočné plnenie     

Bežné príjmy                                 
6 072 360 00                     6 076 155 82              
Kapitálové príjmy           
148 300 00                         148 257 57   Príjmové 
finančné operácie                                          
339 001 00                          382 000 00    Vlastné 
príjmy RO s právnou subjektivitou                 220 900 00                          
215 756 00    ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU                           
6 780 561 00                       6 822 178 56    Bežné 
výdavky                                                         
5 988 248 00                       6 043 315 61   Kapitálové 
výdavky                                                     
454 213 00                          445 819 97   Výdavkové 
finančné operácie                                      107 200 
00                          107 032 92   Vlastné príjmy RO – 
uvedené vo výdavkoch               200 900 00                          
212 853 94   ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU                    
6 780 651 00                       6 809 02244 

PRÍJMY  –  VÝDAVKY  -  ROZDIEL :                                
0 00                            13 156 00 

Počasie 

Prvé dni nového roka 2018 pripomínali skôr začiatok jari ako zimy. Striedalo sa hmlisté 
sychravé počasie so slnečnými dňami s teplotou v o dne i v noci nad nulou až do polovice 
februára. Do rána 13. napadol prvý sneh a snežilo slabo i v nasledujúcich dňoch. Nočné 
teploty sa pohybovali okolo – 1 stupňa. Rapídne sa ochladilo do nasledujúceho rána. 
Prekvapil silný vietor, fujavica, vytvárali sa záveje, Nastala kalamita na cestách, škody 
narobila na elektrickom vedení, postrhávala strechy domov, povyvracala stromy na viacerých 
miestach Slovenska, vrátane nášho regiónu. V našom okolí sme väčšie škody nezaznamenali. 
Extrémne silné mrazy nastali 26. februára: ranná teplota poklesla na mínus 19 stupňov. Na 
extrémne mrazy bola vydaná Štátnym meteorologický ústavom Slovenska výstraha pred 
arktickou zimou II. Stupňa. Padali denné i nočné rekordy: D – 5, N – 9 st. 
A zima pokračovala i v marci. Rekordy padali hneď od prvého dňa, i keď bolo slnečno. 4. 
marca opätovná výstraha na mrazy. O dva dni mrazy vystriedalo sneženie a oteplenie na  +  
stupne. A opäť anomália: do rána  vystúpila teplota na + neuveriteľných 19 stupňov cez deň , 
v noci na +10. stupňov spolu s búrkami a dažďom. Netrvalo to dlho, začalo sa opäť 
ochladzovať, čo pociťovala prebúdzajúca sa príroda. Do konca mesiaca však sa oteplilo nad 
10 stupňov, ale chýbal dážď. 
Teplý bol i apríl. Od druhej dekády až nadpriemerne, pretože ortuť teplomera sa vo viacerých 
dňoch šplhala vysoko nad 20 stupňov. Rekordné teplé počasie trvalo až do konca mesiaca, ba 
21. a 22. teplota 28 stupňov signalizovala leto. Stred mesiaca narušil náhly prízemný mráz, 
ktorý spôsobil škody roľníkom, ovocinárom a vinohradníkom. Mesiac marec a apríl boli 



zaznamenané ako najteplejšie a najsuchšie mesiace od prvých meraní teplôt. Zem pociťovala 
veľký deficit vody. 
Teplý bol i jún. Čiastočné ovlaženie prírody 26. Vzápätí nastali tropické dni i noci s teplotami 
nad 34 stupňov sprevádzané častými búrkami, lejakmi, víchricami, ktoré narobili škody na 
obilí, ovocí i zelenine. Žatevné práce sa predlžovali, obilie strácalo na kvalite. Výnosy menšie 
u jačmeňa o pol q, pšenice o jednu tretinu, podobne i na repke. Úroda ovocia bola dobrá – 
nemal ju kto pozbierať pre nedostatok pracovníkov: jahody ostali na zemi v jednej tretine, 
čerešne na stromoch v polovici, marhule a jablká hnili na zemi. O povodne nebolo núdze ani 
v júli. Premenlivé počasie s viacerými lejakovými dažďami  a tropickými teplotami trápili ľudí, 
prírodu i zvieratá. 
I ďalší letný mesiac – august – bol nadpriemerne horúci. Časté výstrahy meteorológov pred 
prívalovými dažďami neboli výnimkou. Až 24. sa prihnala silná búrka. Blesky križovali oblohu 
– 1500 zaznamenaných za 1 minútu – na celom Slovensku počas búrky až 38 000. Bola to tzv. 
„fabiánska búrka . Na druhý deň ďalší extrém: do rána prízemný mráz. Celých 8 mesiacov 
roka bolo nadpriemerne teplé a suché počasie. Aj september bol celkove suchý. Trvalé 
búrkové dažde prišli na konci septembra a začiatku októbra. Spôsobili problémy – záplavy, 
výpady elektriny, prerušenú dopravu. Jeseň bola slnečná, pomerne teplá, ale suchá. Vzrástol 
deficit vody v pôde, ale nastal pokles i v riekach a vodných zdrojoch. Napr. bola obmedzená 
plavba lodí na Dunaji. Pri obrábaní polí – jesennej orbe – bola takmer nulová viditeľnosť pre 
prach. Ochladilo sa až 21. októbra – silný vietor – do rána prvý mráz. Opäť nasledujúce dni 
teplé i na začiatku novembra. Celý nasledujúci týždeň nadpriemerne teplý. Slnečno, teplota 
nad 18 stupňov vo dne, v noci 9. Príroda ako by sa prebudila z jarného spánku: na lúkach 
začali kvitnúť púpavy, kašky dokonca vlčie maky, v záhradách trvalky. Všade sa ozývalo 
bzučanie včiel, opäť sa rozzelenala tráva. Celých 8 týždňov nepršalo. Uprostred mesiaca 
novembra začali byť hmlisté rána – ozajstný príchod jesene predpovedali i kŕdle vrán. 
Teploty nad 10 stupňov sa striedali so zamračenou oblohou, občasným slabým dažďom. 
December hneď v prvý deň prekvapil snehovým popraškom, ktorý sa v nasledujúcich dní po 
slabom mraze zmenil na poľadovicu. Ale celý mesiac hmly striedali dážď, slnko. Mrznúť 
začalo 18. decembra. Napadol sneh, ktorý netrval dlho. Vianočné sviatky boli daždivé. Ku 
koncu mesiaca sa striedali slnečné dni  so zamračenými. Taký bol i posledný deň v roku 2018 
– Silvester. 
 
Rôzne 

V dňoch 3. – 5. marca 2018 konala sa výstava publikácií šurianskych autorov k 880. výročiu 
Šurian 
Od 5. marca do konca roka MsKS a MsM pripravili výstavu Šurany v prameňoch a obrazoch 
 
K 880. výročiu Šurian pod záštitou mesta a MsK ožila SH študentmi, ktorí súťažili vo  
vedomostiach v kvíze „Čo vieš o Šuranoch“ 
 
MsKS a mesto Šurany fašiangovú zábavu ukončili „pochovávaním basy“ s bohatým kultúrnym 
programom, v ktorom okrem šurianskej dychovky, ktorá hrala do tanca i na počúvanie, 
účinkovali  skupina EF Band, Šurianka, Váraďani a Ženská spevácka skupina z Kostolného 
Seku. O šišky, klobásu a varené vínko bolo postarané študentmi SOŠGaS v Šuranoch. 
 



MsKS – VTV 27. marca 2018 v SH pripravili ukážky veľkonočného stolovania, dekorácie 
z rôznych druhov materiálu, výrobu korbáčov, zdobenie kraslíc, prípravu sladkých i slaných 
tradičných jedál – SOŠGaS 
 
Tradičná Požitavská ochutnávka vín – pripravená MO Slovenského zväzu záhradkárov 
 

Baví sa Várad dedina ako jedna rodina  

– heslo do slova i do písmena splnené: 23. júna na rybníku Mederčina organizátori pripravili 
kultúrno-zábavné podujatie nevynímajúc rôzne športové súťaže s mnohými atrakciami pre 
deti. Dospelých zabávali hudobné a spevácke skupiny domáce, ale i Heligonkári z Lipovej, 
Komjatickí mládenci, W group. Prítomní si merali sily v 6 športových disciplínach, súťažili vo 
varení „najlepšieho gulášu“. 
 
Šurany sa pýšia i rozvinutým včelárstvom, ktorého mecenášom je Mgr. Karol Kliment. Mladí 
včelári, ktorých v krúžku vedie k tejto ušľachtilej záľube, spoločne zorganizovali „deň medu“. 
 
Nitriansky Hrádok sa v tomto roku okrem viacerých, už spomínaných výstav, prezentoval 
súťažou o najkvalitnejšiu medovinu či destilát.  
 
Pochmúrne jesenné dni spestrilo Šurancom vystúpenie nitrianskych hercov „Mníšky“. 
 
I samotná Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča sa predstavila širokému okoliu 
predstavením muzikálu „Soľ nad zlato“, v ktorom vystupovalo 60 žiakov všetkých odborov 
a 10 pedagógov. Pre veľký záujem a profesionalitu mladých hercov bol niekoľkokrát 
opakovaný.       
                                                                                                  
Mesto Šurany bolo ocenené ako najlepší organizátor Olympijského dňa 2018 v Nitrianskom 
kraji. Čestné uznanie z rúk podpredsedu NsK Ing. Tibora Csengera 16. októbra 2018 prevzali 
Ing. Marek Oremus, primátor a Mgr. A. Klimentová, vedúca oddelenia ŠKSZaŠ MsÚ. 
 
Pracovníčky MsK, študenti gymnázia, žiaci ZŠ v predvianočnom čase navštívili klientov 
Domova Jesienka. Aby im drobnými darčekmi, krátkym programom, koledami priblížili 
Vianoce, Rozlúčili sa s nimi spoločným spievaním Tichej noci. 
 
I cirkevný život sa zaktivizoval v advente. Pod názvom „Kto dá prístrešie Svätej rodine“ 9 dní 
pred Štedrým dňom  v provizórnom svätostánku v kostolnoseckých rodinách po večeroch 
modlitbami sa pripravujú na narodenie malého Jezuliatka. 
 
Vo farskom kostole 12. decembra sa uskutočnil adventný koncert ZUŠ  21. decembra 
benefičný vianočný koncert muzikálových hviezd – Mirky Partlovej, Dáriusa Kočího, Petra 
Makranského. Zakúpením vstupenky bol podporený charitatívny projekt Hodina deťom. 
 
Koledníci Dobrej noviny i v tomto roku pod vedením Ing. Mgr. Alžbety Danielovej – riaditeľky 
gymnázia a Mgr. Mareka Bartoviča – učiteľa ZUŠ vyzbierali finančné dary určené deťom 
Afriky na budovanie studní 2057 EUR . 



V kostole sv. Štefana v našom meste  konala sa svätá omša za Máriu Kokošovú, ktorá 
zahynula tragicky pri historických udalostiach roku 1938. Po nej nasledoval koncert speváckej 
skupiny Kantáta spojený s krátkym kultúrnym programom, do ktorého okrem domácich 
účinkujúcich detských skupín prispel i Fsk Dolina z Mane- Sviečky pri buste pred kostolom 
zapálili RNDr. Miroslav Eliáš – riaditeľ MsM a predseda MO MS v Šuranoch Vašek Valenta.  
 
Voľba dekana Šurianskeho dekanátu 

Konala sa po svätej omši v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Mani, kde bol v tajnom 
hlasovaní zvolený za dekana Šurianskeho dekanátu  vdp. farár Mgr. Štefan Vicen, PhD. 
Blahoželáme. 
 
A ešte k 880. výročiu prvej písomnej zmienky o Šuranoch.: Vo farskom kostole sv. Štefana 
konala sa ďakovná bohoslužba z tejto príležitosti. Slávnostný sprievod na čele s primátorom 
mesta Ing. Marekom Oremusom, viceprimátorom Ing. Františkom Tamašovičom, Ing. Evou 
Augustínovou prednostkou MsÚ a poslancami priniesli do chrámu mestské insignie – 
zástavu, erb a obetné dary, ktoré posvätil vdp. Štefan Vicen – farár. Počas svätej omše 
účinkoval farský chrámový  spevokol. Omša bola obetovaná za zakladateľov i terajších 
obyvateľov mesta. 
 
Demografia Šurian 
Demografické údaje pre naše mesto nie sú priaznivé. Pokles obyvateľstva klesá i na celom 
Slovensku, o čom svedčia štátne štatistické údaje. I naše mesto zaznamenalo pokles 
obyvateľov. 
 
Podľa štatistiky MsÚ Šurany k 31. decembru 2018 sú údaje 
nasledovné: 

Počet obyvateľov:        9779 

Narodení:                         72 

Zomrelí:                         118 

Prihlásení:                       128 

Odhlásení:                       189 

Klesajúci počet obyvateľov je čiastočne i výsledkom vplyvu prirodzenej migrácie, ktorý 
v nemalej miere súvisí s odchodom za novými, výhodnejšími pracovnými príležitosťami 
odsťahovaním do iných slovenských sídiel, hľadaním novej práce v zahraničí, či na vidieku. 
Čas ukáže, či demografická krivka v našom meste bude mať stúpajúcu tendenciu. Veríme 
tomu. 
 

 

Kronikárka mesta Šurany: PaedDr. Otília Veselková 

 

 



 

 

 

 

 


