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K R O N I K A rok  2019   

 

Úderom 24. hodiny zapadol do mora večnosti rok 2018. Ten nastávajúci 2019 vítali rušné 

ulice zabávajúcich sa ľudí. Pestrofarebná svetelná šou prispela do eufórie vítania nového 

roku. Rešpektujúc zákon o zákaze hlučných ohňostrojov a zábavnej pyrotechniky 

v obývaných častiach mesta neubralo.   

                                                                                                                                                   

Hneď  v prvých minútach nového roku prihovoril sa občanom primátor mesta Marek Oremus 

a na Nový rok zaznel jeho príhovor i v integrovaných častiach. Vedenie mesta Šurany – MsZ , 

ktoré tvorí 13 poslancov – 9 nezávislých, 3 za politickú stranu SMER – SD, 1 za KDH, na 

čele s primátorom Marekom Oremusom – SMER – SD, sa v tomto roku podieľalo na 

pozitívnych premenách nášho mesta kráčajúceho s dobou. Prijímali sa rozhodnutia v prospech 

skvalitnenia života občanov, pokiaľ to finančné prostriedky umožňovali i vďaka zdrojom 

z EÚ. 

 

Život v 3. tisícročí beží dopredu míľovými krokmi. Doba digitalizácie, elektronizácie či 

robotizácie uľahčuje život i prácu ľudí. Zo dňa na deň sa žije lepšie. Vysporiadali sme sa 

s nedostatkom pracovných príležitostí po zániku veľkých závodov. Zmenšil sa počet ľudí, 

ktorí boli nútení  hľadať si prácu a cestovať za ňou do okolitých miest, ba niektorí i za hranice 

vlasti. Tí, čo nenašli odvahu opustiť rodné mesto, potrápili sa s prežitím a vydali sa na 

nepredvídanú cestu obživy podnikaním. Viacerí sú dnes úspešnými podnikateľmi, doslova 

ponúkajú prácu vo svojich firmách, hoci ich trápia vysoké odvody. Ceny rástli, bola 

uzákonená minimálna mzda na 580 eur, život pre všetkých nie je ľahký. 

  

V predchádzajúcich dvoch rokoch Slovenská republika zaznamenala ekonomický boom. No 

ku koncu roka 2019 sa postupne začala podobne ako i vo svete pomaly  ekonomika 

„ochladzovať“. Prejavovalo sa to zvlášť v oblasti priemyslu. Končilo obdobie ekonomického 

rastu, ktorý sa pomaly prepadával z 3,5% DHP.   

 
Celkove však občanov SR trápil i trend nárastu egoizmu v spoločnosti, konzumný spôsob 

života, korupcia, vo všeobecnosti zarážajúco nízka kultúra a korektnosť podnikania, slabá 

vymoženosť práva, solidarita, pokles morálky či nedôvera v súdnictvo.   

 

Vstup do nového roku 2019 otvoril Novoročný koncert Ženského speváckeho zboru Kantáta 

dňa 12. januára 2019 pod vedením dirigentky Jany Kucharovej. Milovníci hudby a kultúry 

zaplnili priestory svnagógy. Po uvítacom úvodnom slove Miroslava Eliáša, riaditeľa MsKS, 

zazneli ľudové i vianočné piesne, koledy, kantáty. Vstupy medzi jednotlivými skladbami 

patrili sprievodným slovám a vinšom Anny Sládkovičovej a Eriky Sekanovej. Najväčší 

potlesk zožal  Verdiho  Zbor Židov a Nessun dorma – sólo v podaní Heleny Farkasovej - 

riaditeľky ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany. Len čo zimné počasie trocha dovolilo, nastal finiš 

na dokončovacích prácach pri revitalizácii hlavnej ulice, kde sa pokračovalo výmenou starého 

asfaltu na chodníkoch za zámkovú dlažbu. Počas roka sa v meste naďalej budovalo. Staré 

schátrané budovy v súkromnom vlastníctve nahradila nová moderná výstavba, zvlášť 

obchodov na Hasičskej ulici.  

 

 

 

 



Verejné podujatia    

 

V meste i po rokoch sa zachovávajú viaceré tradície a podujatia v oblasti spoločenského 

a kultúrneho života. Viaceré z nich si okruh priaznivcov získavajú z roka na rok.   Plesovú 

sezónu už po viacero rokov otvára ples MsKS. Po ňom plesali šurianski poľovníci spolu 

s bánovskými a DMS, pridali sa plesy školské, ba i už tradičný farský, posedenia záhradkárov 

a batôžkové popoludnie pre najmenších. Mesto sa rozlúčilo s fašiangovými radovánkami 

„pochovávaním basy“ v KZ Nitriansky Hrádok i v šurianskej SH, kde sa zabávalo a tancovalo 

pri dobrej hudbe a vystúpeniach hudobných a speváckych skupín. Nečudo, veď fašiangy sú 

a boli symbolom veselosti, zábavy a hojnosti. Ľudia si už oddávna spríjemňovali chladné 

zimné obdobie bujarými zábavami, prípravou zabíjačkových dobrôt, čím sa pripravovali na 

dlhotrvajúci pôst a po ňom na príchod jari. Požitavská výstava vín – Teritórium Požitavie 10. 

ročník nezameniteľnej Požitavskej výstavy vín prilákalo do šurianskej spoločenskej haly na 

verejnú degustáciu vín a s ňou spojenú výstavu nemalé množstvo záujemcov zo širokého 

okolia. Zorganizoval ju 27. apríla 2019  Zväz slovenských záhradkárov Šurany. Zúčastnilo sa 

na nej 9  vinohradníckych a vinárskych spolkov. 45 pozvaných vinárov, degustátorov a hostí, 

s ktorými MO SZZ už dlhodobo pracuje pri miestnych degustáciach, posudzovalo jednotlivé 

vzorky mladých vín. 25 z nich odborníci Tibor Vittek, medzinárodný posudzovač vín 

a šéfredaktor časopisu Vinotéka, Ladislav Dôrdy – technológ Chatenau Rúbaň a Ing. Peter 

Porubský – vinár a technológ zhodnotili viaceré vína na vysokej úrovni. Medzi nimi boli 

ocenené i naše – šurianske.         

 

Oslobodenie Šurian      

 

Historické udalosti spred 74 rokov – výročie oslobodenia Šurian – sme si pripomenuli 28. 

marca 2019. Vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ zišli sa predstavitelia mesta, poslanci, žiaci 

ZŠ a SŠ i verejnosť, aby si pripomenuli oslobodenie mesta Červenou armádou. Mesiac máj     

je každoročne bohatý na udalosti, ktoré si mesto pripomína. Tak to bolo i v tomto roku.   

 

Predvečer 1. mája       

 

Stavanie májov mládencami pred okná svojich vyvolených, dievok, v predvečer najkrajšieho 

mesiaca v roku mája – má na Slovensku hlboko zapustené korene. Túto peknú tradíciu si 

zachovalo i naše mesto. V posledných rokoch ale prišlo k jej obmene: organizátori ju 

zmodernizovali v štýle „retro“. I v tomto roku pripravili prvomájový lampiónový sprievod 

mestom. Ulice ožili pionierskymi šatkami, zväzáckymi košeľami, historickými uniformami 

bývalých príslušníkov ZNB. Účastníkom do kroku vyhrávala dychovka pod vedením Karola 

Halása. Sprievod svojimi tátošmi uzatvárali autoveteráni. Stavanie májov však pripadlo 

dobrovoľným hasičom. Za zvukov piesní „Máj, máj, máj zelený“ či „Staviame my máje“ prvý 

postavili na námestí, kde sprievod zakotvil, potom pred KZ v častiach mesta a na sídlisku. 

Prítomným sa okrem primátora mesta Ing. Mareka Oremusa prihovorili poslanci MsZ, 

vyzdvihli význam Sviatku práce – 1. máj. Na amfiteátri spevácke a hudobné skupiny zabávali 

účastníkov predvečera do neskorých hodín.   

 

M. R. Štefánik     

 

Na Bradle v lone tmavej zeme nádej nám uvädnutá drieme. Nad Bradlom ticho šumí bor. 

Verše, ktorými sa otvorila spomienka na 100. výročie smrti velikána slovenského národa, 

vlastenca generála Milana Rastislava Štefánika dňa 3. mája 2019 pri jeho soche v areáli 

obchodnej akadémie. Okrem delegácie, ktorú tvorili primátor mesta Šurany Marek Oremus, 



poslankyňa SNR Eva Smolíková, podpredsedníčka SNS Eva Milučká, predsedníčka Klubu 

SNS „Marína“ Vladimíra Bartovičová, R. Királyi – veliteľ 13. mechanizovaného vojenského 

práporu Levice. Na oslavách sa zišli i žiaci škôl a občania Šurian. Pietny akt otvoril prelet 

lietadla LKS pilotovaného Šurancom Ivanom Sepešim. Tak mesto vzdalo hold bohatierovi, 

ktorý miloval svoju vlasť, bojoval za ňu vo svete, ba položil za ňu i život. Štátnou hymnou 

v podaní Kantáty a prednesom básne „Štefánikova matka“ v podaní predsedu MO MS Vašeka 

Valenta sa oslavy začali. Slávnostný prejav predniesol riaditeľ MsKS Miroslav Eliáš. 

Kladenie vencov, vojenské pocty vyvolali v prítomných silný pocit vlastenectva. 

K dôstojnému priebehu osláv prispeli hymnické piesne Kantáty, pochodové skladby dychovej 

hudby. MO MS z tejto príležitosti vydala  pamätnú pohľadnicu. Po oficiálnej časti program 

pokračoval v SH otvorením výstavy výtvarných prác žiakov s témou M.R.Štefánik. 

V celoslovenskej ankete bol vyhodnotený ako „Naj Slovák.“ 

 

MO MS  Šurany k 100. Výročiu smrti M.R.Štefánika spolu s MsKS zorganizovali autobusový 

zájazd  národovcov „Po stopách M.R.Štefánika. Navštívili jeho rodisko – Košariská, múzeum 

i mohylu na Bradle. Tu si uctili jeho pamiatku a zásluhy spoločným položením vencov. 

V Brezovej pod Bradlom neobišli „pamätnú izbu Dr. Samuela Jurkoviča“ –  autora mohyly. 

Heslo Štefánika: „Veriť, milovať, pracovať“ nestráca na jeho aktuálnosti. 

 

Deň víťazstva nad fašizmom – 8. máj 

 

V poslednej dobe si v našom meste spomína nostalgicky už iba staršia generácia. Mesto 

upustilo od komorných osláv na MsÚ. Ešte nedávno Šurianska dychovka a spevácka skupina 

Šurianka účinkovali na okresných oslavách tohto dňa v Kameníne pri soche Osloboditeľov. 

Tu sa odohrala jedna z najväčších tankových bitiek pri prechode frontu ČA cez Hron.  

 

Deň matiek 

 

V našom meste sa oslavoval niekoľkokrát. Tradične si ho pripomínajú na svojich schôdzach 

DCS i za účasti primátora mesta, vedúcej oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí, 

zdravotníctva a športu a poslancov MsZ. Spoločné oslavy sa konali v SH. V privítacom 

prejave primátora mesta Mareka Oremusa sa poďakoval ženám – matkám za výchovu detí, ale 

i ich angažovanosť vo sférach spoločenského života. Odmenil ich kvetmi. Mesto „uvilo“ pre 

ne kyticu piesní – ako dar známych slovenských umelcov z SND, ktoré rozozvučali SH.  

 

Medzinárodný deň detí – MDD 

 

Každoročne pripravovaný MDD mestom a MsKS sa uskutočnil 31. mája 2019. Opäť na 

Námestí hrdinov. Deti čakal bohatý kultúrny program. Okrem zábavných hier boli pripravené 

ukážky techniky a práce zložiek Záchranného integrovaného systému, Hasičského 

záchranného zboru Šurany, dobrovoľných hasičov, ukážky prvej pomoci členiek MS SČK, 

Karate klubu Triumph. Zaujali i ukážky a zručnosti OZ Šurianski jazdci.. Deti sa zapojili do 

rôznych športových súťaží, ktoré pre ne pripravili CVČ a študenti gymnázia. Záujem bol 

i o maľovanie na tvár. Menší sa vyšantili  v detskej manéži, na kolotočoch. Chutili cukrárske 

výrobky, ktoré pripravili študenti SOŠ GaS. Hry sprevádzala Veľká pirátska show Musik 

Drive  Nové Zámky. Popoludní bol pre deti pripravený zábavný program a detská diskotéka 

v CVČ. Na druhý deň oslavy pokračovali detskými rybárskymi pretekmi. 

 

Divadelné Šurany 

 



Zostalo z nich už iba torzo a titul. O divadelných slávnostiach Šurian hovorí iba ich 

pomenovanie. Paradoxom je, že v meste s kedysi bohatou divadelnou tradíciou niet 

ochotníkov, ktorí by tento literárny žáner postavili opäť na piedestál. Gestorom 

i organizátorom bolo DMS MsKS. V poradí už 42. ročník sa konal v dňoch 17. – 18. júna 

2019. V prvý deň sa predstavili hneď dva detské súbory: ZUŠ Vrbenského z Bratislavy hrou 

Leví kráľ a Walt Disney – Elton Johans  Hans Zúmmer. Večerné predstavenie échotníckeho 

súboru Palárikovo Charlyho teta patrilo k najlepším spomedzi šiestich súťažných hier. Okrem 

vystúpení v SH divadlá sa hrali i v KZ mesta. 

 

Vatra zvrchovanosti 

 

Vznik Slovenska ako zvrchovaného štátu si od prijatia Deklarácie naše mesto pripomína 

každoročne organizovaním „ vatry zvrchovanosti“. V podvečer 19. júna ju v areáli Tona 

zapálil primátor mesta spolu so zástupcami NSK. I napriek čiernym mračnám a hroziacej 

búrke zišli sa na tomto akte stovky ľudí – starších i mládež, aby spomínali a v dobrej nálade 

prežili chvíľky oddychu. Dlho do noci sa éterom niesli zvuky piesní v podaní miestnych 

speváckych skupín a hudobných telies. Kultúrny program obohatilo i vystúpenie Detského 

folklórneho súboru Šuranček. Hudobná skupina AZ Styl sa postarala o dobrú zábavu. 

 

Šurianska športová olympiáda 

 

K vydareným tradičným podujatiam v našom meste patrí i „olympiáda žiakov ZŠ“, ktorú 

pripravila komisia mládeže a športu pri MsZ pod záštitou primátora Mareka Oremusa v 

posledných júnových dňoch. Už siedmy rok viala nad šurianskym futbalovým štadiónom 

„olympijská vlajka“. Priniesli ju študenti gymnázia, aby pod ňou žiaci 1. - 9. ročníka ZŠ 

preukázali svoju športovú zdatnosť a bojovnosť. Štadión pripomínal skutočné olympijské 

kolbište. Symboly, hymna, stupne víťazov, pripravené medaily, olympijský oheň, ktorý 

plápolal počas celej olympiády. Primátor spomenul našich olympionikov  Zuzanu Malíkovú, 

Róberta Nagya, Štefana Malíka, ktorí na OH zviditeľnili naše malé Slovensko a ešte menšie 

Šurany v ďalekom svete. Súťažilo sa v 6 disciplínach. Víťazi sa pýšili medailami i malými 

darmi od OV SOV Nové Zámky. Súťaž končila futbalovým zápasom na druhý deň, kedy 

dohorel olympijský oheň. Primátorovým blahoželaním k dosiahnutým športovým úspechom 

skončili. Do nasledujúceho roka bude vlajka uložená na MsÚ. 

 

Špeciolympiáda 

 

OZ Spoločne ďalej Šurany ani v tomto roku nezabudlo na žiakov ZŠŠ. Po piaty ráz 

zorganizovalo „špeciolympiádu“. Zišli sa na nej 4. júna v Šuranoch žiaci z miestnej 

i komjatickej ZŠŠ. Súťažiaci si zmerali sily v 5 disciplínach zodpovedajúcich ich 

schopnostiam a veku. Ceremónia sa podobala tej prvej – olympijskej. Po skončení si všetci 

účastníci odniesli diplomy, sladkosti a víťazi medaily.  

Výber: Župné noviny jún 2019 

 

Športovo nenáročná olympiáda seniorov 

 

Dňa 22. augusta konal sa siedmy ročník „šurianskej olympiády seniorov“ na štadióne. 

Zorganizoval ju Domov Jesienka pod záštitou primátora mesta Mareka Oremusa. Finančne ju 

podporila Nadácia ZSE.  Zúčastnilo sa na nej päť družstiev. Okrem troch DCS aj Domov 

Jesienka a SSZP Šurany. Súťažilo sa v šiestich disciplínach. Víťazom sa stali hrádočania. 



Súťažilo sa za sťažených podmienok. Po skončení súťaže dobre padlo pripravené 

občerstvenie A dobrá zábava. 

 

Slovenské národné povstanie – SNP 

 

Pre Slovákov nezabudnuteľný 29. august 1944 – vznik SNP. Jeho 75. výročie si Šuranci 

pripomenuli pri Pamätníku padlým v 2. svetovej vojne. Zástupcovia mesta – poslanci MsZ – 

predstavitelia politických organizácií po príhovore primátora mesta a krátkom kultúrnom 

programe položili na znak úcty veniec vďaky tým, ktorí v Povstaní bojovali za oslobodenie 

spod fašistického jarma. Zapálenie „partizánskej vatry“ prenieslo prítomných do prostredia 

a čias, kde sa boje za slobodu odohrávali, aby sme my v mieri žili. Preto nezabúdajme! 

 

Šuriansky 32. novodobý jarmok 

 

Patrí k prezentácii jesenného obdobia. Ten tohoročný sprevádzalo teplé počasie, slnko, ako 

vyšité pre ten náš, ktorý sa konal 21. a 22. septembra. Sľuboval návštevníkom možnosti 

bohatého nákupu jarmočného tovaru a pestrý kultúrny program. V porovnaní s minulými 

rokmi bol v3ak menej atraktívny. Obyvateľom mesta i blízkeho okolia to však neprekážalo. 

Boli ich plné ulice, i keď stánkov s jarmočným tovarom pomenej. Darilo sa stánkárom 

s občerstvením a burčiakom. Nemohli si sťažovať ani predávajúci cukrovinky. Zaujímavé 

bolo sledovať rôznych remeselníkov – ich kreatívne výrobky si mnohí odnášali domov. Deti 

sa mohli vyšantiť na rôznych atrakciách. Jarmok otvoril primátor mesta Marek Oremus. Ako 

každoročne nechýbali tu ako hostia zástupcovia NSK, OÚ Nové Zámky a poslanci MsZ. 

Popoludní v kultúrnom programe vystúpili ako prví žiaci šurianskych ZŠ, po nich žiaci 

z Palárikova a tunajšej ZUŠ. Šurianska dychovka otvorila dvere nasledujúcemu programu: 

veselým heligonkárom z Lipovej, Weekendu, AKCENT-live, Dlhej dobe a skupine Horkýže 

slíže, ktoré vyhrávali až do večera. Sprievodnými podujatiami boli : výstava ovocia a zeleniny   

v SH, výstava drobnochovateľov vo dvore MsÚ a fotografií „Šuriansky jarmok“ Deža 

Németha, v synagóge „Remeslo má zlaté dno“. Deti lákali rôzne atrakcie. Kaviareň Zora 

ponúkala celodenné posedenie pri hudbe a občerstvení v stane pred budovou SD a na letnej 

terase.  Cez noc sa počasie náhle zmenilo. Zafúkal silný vietor, rozpršalo sa. Stánkári 

postupne odchádzali. Počasie narušilo i sobotňajší program: vystúpenia hudobných 

a speváckych skupín sa preniesli do SH. Tu sme si mohli pozrieť Detský folklórny súbor 

Šuranček, Váraďanov, speváčky z Kostolného Seku, Šurianku. Druhý deň jarmoku ukončili 

viaceré kapely. Snáď tomu budúcoročnému bude počasie priať! 

 

Mesiac úcty k starším – október 

 

Pripomínajú si ho nielen samotné DCS, ale na jeho organizácii má podiel i mesto. 

Každoročne pripravuje pre dôchodcov spoločenské posedenie v SH, kam ich zo všetkých častí 

priváža autobus. Zúčastňujú sa na ňom okrem primátora i poslanci MsZ a vedúca oddelenia 

školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu. V ďakovnom príhovore primátor mesta ocenil ich 

prácu, keď povedal: „Ste tí ktorí naše mesto budovali, pomáhali pri jeho rozvoji, vychovávali 

deti – našu budúcnosť“. Touto peknou akciou mesto spláca svoj dlh a tým im spríjemňuje 

i jeseň života. Mesto Šurany a Gymnázium Šurany v spolupráci s Olympijským klubom 

okresu Nové Zámky zorganizovali dňa 12. októbra 2019 beh mestom – „šurianska desiatka“. 

Trať bola vytýčená v uliciach mesta s otočkou pri soche Hrádockej Venuše v Nitrianskom 

Hrádku. Štart a cieľ pred MsÚ Šurany. Súťažilo sa v 6 kategóriach: beh detí MŠ s rodičmi, 

beh pre zdravie – chlapci a dievčatá – žiaci, dorast, muži a ženy na 5 a 10 km, hobby – 3 km. 

Z domácich pretekárov sa v prvej desiatke umiestnili v behu na 10 km  muži: Peter Botka na 



6. mieste, Michal Plevka na 8. mieste. 5. bola Marta Grullová v behu na 5 km, hobby 3 km 

muži Jakub Kliský-4. Dorast 3 km : Filip Pekar gymnázium- 7. A Jakub Cvik – 8. Žiaci 2 km: 

Juraj Prusák – AK – 5., Miroslav  Klinga – gymnázium – 7. A Kevin  Kováč – SZŠ – 8. 

Mladší žiaci 52O m: súrodenci Matej a Jakub Švandovci. V skupine najmladších žiakov 

bojovalo 9 pretekárov zo ZŠ, víťaz zo skupiny najmenších –MŠ Mostná. Okrem Šurancov sa 

na behu zúčastnili i športovci zo vzdialených športových klubov. Podujatie sa prenieslo i za 

hranice mesta. 

 

Decembrové podujatia 

 

December – patrí medzi najkrajšie mesiace – plné aktivít a podujatí v meste. Začína 

organizovaním Mikulášskych trhov už 6. decembra, keď mesto ožije ruchom trhovníkov, 

vôňou škorice, vareného vína, punču, zabíjačkových špecialít, vianočného pečiva a oblátok, 

medoviny. To všetko láka predovšetkým dospelých, deti cukrovinkové dobroty, atrakcie. 

Mnohých doplniť vianočné darčeky. Či pokochať sa vystavovanými vianočnými ozdobami 

a atraktívnymi ikebanami ako stvorenými na skrášľovanie vianočného stolovania 

prezentovaného SPŠGaS, i keď počasie neprialo: bolo sychravo a chladno. Vyvrcholením dňa 

bol príchod Mikuláša, na ktorého sa tešili deti. Opäť neprišiel na „bielom koni“. Ale s nimi 

a primátorom rozsvietil na námestí vianočný strom a rozdal im darčeky. Atmosféru Vianoc 

dotvárali v tento deň tvorivé vianočné dielne organizované MsKS v spolupráci so školami, 

DCS. V predadventnej dobe konali sa koncerty s vianočným repertoárom pripravené ZUŠ 

a Kantáty priamo v kostole. Nezabudlo sa ani na Krvavé Vianoce roku 1938 – Máriu 

Kokošovú   spoločné posedenie dôchodcov s predstaviteľmi v predvečer Silvestra. 

 

Z rokovaní Mestského zastupiteľstva Šurany – MsZ Šurany  

 

Prvé mestské zastupiteľstvo sa konalo v decembri 2018. 

 

Druhé MsZ – 14. februára 2019: Správy: kontrola práce hlavnej kontrolórky MsÚ. Stav na 

úseku životného prostredia a správa mestského majetku. Návrhy na úpravu rozpočtu MPoS za 

rok 2018, MsKS, MsPoK, Domova Jesienka, materských a základných škôl, CVČ, ZUŠ. 

Návrh rozpočtu mesta Šurany na rok 2019. Prenájom pozemkov- parkovisko pri OC ZORA . 

Zmena územného plánu – doplnky. 

 

Tretie MsZ – 21. marec 2019: Mimoriadne zasadnutie   

 

Štvrté MsZ – 11. apríl 2019: Správy o plnení úloh Mestskej polície Šurany. Hospodárenie 

mesta a jeho inštitúcií. Návrhy na úpravu rozpočtu škôl, mestských ustanovizní. Dodatok č. 

34 – poradovník na mestské byty. Plat primátora mesta a kontrolórky. 

 

Piate MsZ – 20. jún 2019: Stav na úseku podnikateľskej činnosti. Poskytovanie sociálnych 

služieb, finančných dotácií a plánu hospodárskeho rozvoja mesta. Záverečný účet mesta za 

rok 2018. Výsledky hospodárenia. Úprava rozpočtu. Odvolanie člena DR MsPoK a voľba 

nového. I k Kčtu mesta na rok 2019 a ustanovizní. Zmena zapisovateľky v Nitrianskom 

Hrádku – OV. Majetkové záležitosti – žiadosti občanov – kúpa nehnuteľností, výmena 

pozemkov RKC – D-3,-6-2019- neschválené poslancami. 

 

Siedme MsZ – 24. október 2019: Správy: O pedagogicko - organizačnom a vzdelávacom 

procese ZŠ. Príprava na zimné obdobie – údržba verejných priestranstiev MPS. VZN č. 5 – 

dotácie z rozpočtu mesta. Úprava rozpočtu mesta na rok 2019, ZŠ Bernolákova ul. a MŠ 



MDŽ. Stavebné pozemky Za školou – rozdelenie – zámer. Lokalita IBV - D 7.  Zmena 

v zložení komisií: finančnej a životného prostredia.  

 

Dňa 19. Novembra 2019: Stretnutie občanov mesta s primátorom a poslancami MsZ 

v Spoločenskej hale: Skladanie účtov správy mesta, hospodárenie. Požiadavky občanov. 

Plány mesta na rok 2020 

Po stretnutí premietanie filmu „Moje Šurany“ z archívu Deža Németha. 

 

Posledné MSZ – 12. decembra 2019: Plnenie úloh a plánu práce za prvý polrok    2020. 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta a jeho ustanovizní. Text Kroniky za rok 2018 

– schválenie. VZN č. 7 o miestnych daniach a platba za komunálny odpad – 1-9-2019. 

Zvýšenie dane z nehnuteľností – 20 % odpad 26 %, za psa 5% - návrh. Petícia č. 1 -2019 : 

Havarijný stav MŠ MDŽ. Úprava rozpočtov. Prenájom pozemku – parkovisko OC ZORA 

mestu. Ponuka Urbariátu Nitriansky Hrádok na bezplatné užívanie mestu o výmere 1,7 ha C č. 

429-68. Majetkové záležitosti občanov – žiadosti. 

 

Sociálna sféra  

 

Sociálne služby boli poskytované na základe platných zákonov. Krízová intervencia bola 

poskytovaná – v útulku s kapacitou 18 lôžok – obsadených 15, v zariadení pre seniorov v DJ. 

Ako podporné služby v troch DCS, v DJ jedáleň a stravovanie pre klientov, donáška obedov 

pre dôchodcov a opatrovateľská služba, finančná pomoc sociálne závislým rodinám, žiakom 

ZŠ a deťom MŠ bezplatné stravovanie v ŠJ, nákup základných školských pomôcok. 

V nadväznosti na predchádzajúce roky bola venovaná pozornosť riešeniu  rodinných 

a sociálnych podmienok problémových skupín – viacdetným rodinám, dlhodobo 

nezamestnaným, prepusteným z výkonu trestu a DD, občanom s ťažkým zdravotným 

postihnutím a starým osamelo žijúcim ľuďom. Dôraz bol kladený na sociálnu prevenciu 

maloletých – školskú dochádzku. I v tomto roku finančné príspevky z Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448-2008 Z.z. o sociálnych službách 

poskytnutých mestu boli použité na financovanie sociálnych služieb. 

 

Šport 

 

V našom meste má i naďalej svojich priaznivcov. Dávnejšie ho preslávil futbal, neskôr 

hádzaná i atletika. V tomto čase k nim pribudli viaceré nové druhy športových aktivít. 

Telovýchovné jednoty pôsobiace v meste, športové kluby boli i v tomto roku podporené 

finančne. V meste boli zorganizované významné športové podujatia, ktoré prekročili hranicu 

teritória – celoslovenského i medzinárodného charakteru. Ich organizátormi boli TJ Slávia  

jazdecký klub, Šurianski jazdci či karatisti, nevynímajúc hádzanárky hrajúce prvú ligu. 

V reprezentačnom drese Slovenska zviditeľňovali naše mesto atléti, karatisti, cyklisti i jazdci. 

 

Školstvo  

 

I v tomto roku patrilo medzi priority, ktoré mesto podporovalo. Dve MŠ, dve ZŠ a CVČ  

spolu s MSZ našlo v rozpočte pre svoj chod viac ako  2 milony eur. Obe školy ZŠ na 

Bernolákovej ulici a ZŠ na ulici SNP dosahujú vo vzdelávaní a výchove žiakov kvalitnú 

úroveň. Sú vybavené najmodernejšou technikou a učebnými pomôckami využívajúc 

progresívne a inovateľné formy výučby. Počet tried je stabilizovaný. V meste majú svoje 

trvalé miesto i 4 stredné školy: gymnázium, obchodná akadémia, stredná odborná technická 

škola a stredná odborná škola gastronómie a služieb. I keď v minulých rokoch ubudli počty 



tried i žiakov, zvlášť v OA. Voľný čas žiakov vypĺňajú aktivity v ŠD a CVČ. K chvále mesta 

patrí realizácia najväčšej investičnej akcie: prístavba MŠ na Mostnej ulici vo dvore školy 

medzi spojovacou chodbou oboch pavilónov – oproti hospodárskeho pavilónu zo severnej 

strany. Vznikla tak jednopodlažná budova s plochou strechou. Nadväzuje na centrálnu 

chodbu, z ktorej sa možno dostať do jednotlivých pavilónov. Vo fasáde sú včlenené sklené 

steny. Ku komfortu detí  v areáli pribudli nové zariadenia školského ihriska , ktoré poslúžilo 

k rozšíreniu aktivít a hier na čerstvom vzduchu. Na realizáciu boli použité príspevky 

z finančných európskych štrukturálnych a investičných fondov Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 241.902,93 eur a mesto prispelo z vlastných 

zdrojov sumou 12.971,97 eur. 

 

Zdravotníctvo 

 

V meste a okolí je zdravotnícka starostlivosť poskytovaná MsPK a odbornou lekárenskou 

službou. Jej výhodou je, že ambulancie sú sústredené na jednom mieste s maximálnym 

rozsahom poskytovania kvalitných služieb zdravotníckej starostlivosti využívajúc moderné 

prístrojové vybavenie. Estetický vzhľad zariadeniu dodáva zmodernizovaný interiér, recepcia, 

vynovenie ambulancií a vnútorná prestavba. Okrem toho v meste pôsobia viacerí súkromní 

lekári, stomatológovia, veterinári, očné optiky a lekárenskú službu okrem Mestskej lekárne 

Šurany, s.r.o. zabezpečujú ďalšie tri súkromné. 

 

Kultúra 

 

Na kultúrnom živote nášho mesta má najväčšiu zásluhu MsKS a MsK  Michala Matunáka. 

Pridávali sa mestské spevácke a hudobné telesá i školy. Koordinátorom kultúrnych podujatí je 

i naďalej spolu s KZ v častiach mesta nositeľom kultúry. Okrem organizovania kultúrnych 

akcií pracovníčky nechýbajú pri príprave verejných mestských podujatí či tvorivých dielní, 

osláv, výročí, pamätných dní, poskytujú prostredníctvom mestského rozhlasu obyvateľov 

mesta. Ku kultúrnemu životu prispievajú svojimi aktivitami i školy, spevácke a hudobné 

telesá, knižnica. Mestská knižnica Michala Matunáka: Stav knižničného fondu – 53.847 

knižničných jednotiek. Prírastok za rok 2019: 55 ks. Počet čitateľov: 1274, počet 

uskutočnených podujatí: 182. Návštevníkov knižnice: 12.650. Knižnica získala finančné 

prostriedky na zariadenie a rekonštrukciu – zmenu celkového interiéru z úspešného grantu 

Fondu na podporu umenia 21.000 eur, na nákup KF a kultúrno-výchovné podujatia 16.85O 

eur z Fondu na podporu umenia z NSK a Nadácie ZSE. Ťažisko práce MsKn  je zamerané na 

kultúrno-výchovnú prácu. Boli to prednášky a besedy pre študentov stredných škôl, prednášky 

a kvízy pre dospelých čitateľov knižnice, besedy so spisovateľmi – Kvetou Vaverkovou, M. 

Z. Kučerom, prezentácia knihy o Žofii Bosniakovej, tvorivé dielničky pre deti, podujatia pre 

dospelých – ochutnávka pôstnych jedál – duchovný pôvod pôstu – hosť vdp. Štefan Vicen – 

farár, jednodňový zájazd do Apponyiovskej knižnice v Oponiciach – Gutenberg a medicína, 

zábavné hry – batoľatá , detský karneval, detský letný čitateľský tábor, detský futbalový zápas 

o Pohár Tenisového športového klubu Šurany, Noc s Andersenom, dramatizácie diel detských 

spisovateľov, Šurianske literárne pondelky na hlavnej ulici: Život a dielo Laca Zrubca, 

Regionálni historici – K. Kolečáni a M. Eliáš, MUSIKANTICA, Detské autorky Ľ. Steinerová 

a E. Schronerová – Šuranček, E. Babín a Tamburáši. Knižnica v tomto roku dostala nový šat: 

zrekonštruované oddelenie pre dospelých – modernizácia interiéru, výmena podlahy, okien, 

nový nábytok, doplnky. Súčasťou MsKS je i múzeum – synagóga ako národná kultúrna 

pamiatka. Patrí medzi skvosty synagogálnej architektúry Slovenska, ktorá slúži verejnosti ako 

kultúrne zariadenie. V nej sa organizovali výstavy – Záhady Slovenska, Dejiny mesta a jeho 

častí. V akcii Noc múzeí okrem viacerých aktivít besedoval s návštevníkmi spisovateľ J. 



Červenák: Povedané slovíčko o histórii. V čase jarmoku múzeum pripravilo prezentáciu 

ľudových remesiel.  410. Výročie narodenia charizmatickej Šurianky barónky Žofie 

Bosniakovej bolo impulzom zorganizovania Pamätného dňa Bosniakovcov. 15. Júna bola 

v synagóge predstavená kniha Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov i prezentácia 

Bosniakovci v našich dejinách autora riaditeľa MsKS M. Eliáša. V programe bolo bojové 

umenie spoločnosti Fringia, ukážky hudby zo 16. a 17. storočia, dobová móda a škola tanca, 

interaktívne dielne pre deti a dospelých, pečenie chlebových placiek, výstava dobových 

hudobných nástrojov a historických zbraní. Súčasťou podujatia bola i večerná slávnostné 

omša vo farskom kostole.  KZ v Nitrianskom Hrádku spolupracuje s OZ Hrádocká Venuša 

a DCS. Zorganizovali viaceré výstavy, tvorivé dielne, zber šatstva, obuvi a hračiek, tanečné 

zábavy, šachový turnaj a tradičnú akciu Baví sa Várad dedina ako jedna veľká rodina  na 

Mederčine s bohatým kultúrnym a športovým programom. Novinkou bol krosový beh Trójske 

bahno na Štrkovisku v Šuranoch, kde nechýbali hry pre deti, ukážky hasičskej techniky, 

koncerty rockových kapiel, občerstvenie. Zaujal i šport – Malý futbal starých pánov. 

S veľkým záujmom sa stretla  7. Novembra  2019 prezentácia knihy autora Karola 

Kolečániho: Nitriansky Hrádok –Malý Várad.  I v Kostolnom Seku KZ spolupracuje s DCS. 

Vyvíja však menšiu aktivitu v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí. V tomto 

roku opäť tradične pripravili výstavy ručných prác, krás a darov prírody, tvorivé dielne. Za 

zmienku stojí i organizácia zájazdu do historickej NITRY a Topoľčianok. 

 

Investície mesta – zrealizované akcie v roku 2019 a ich finančné plnenie 

 

Zamerané boli zvlášť na opravu, rekonštrukciu a údržbu chodníkov v meste a jeho častiach:  

na Poľnej ulici cestu, opravu mosta na Ul. Ž. Bosniakovej, chodníka na Nábrežnej ul., 

miestnu komunikáciu po uložení kanalizácie na Lesnej ul. Práce boli zrealizované firmou 

Cesty  a Stavby, s.r.o. Nitra v hodnote 60.683,49 eur. Na Ul. M.R.Štefánika pred kostolom 

bola uložená na chodníku zámková dlažba. Na prácach sa podieľali Pavol Švec a Fi Staveg, 

s.r.o. Šurany – v cene 69.235,31 eur. Vodorovné značenie parkovacích miest na Ul. MDŽ 

vykonal J, Porubský za 1.089 eur. V CVČ Na vŕšku bolo vybudované spevnené parkovisko 

v sume 4.218 eur Fi Auto-mix Šurany. Na opravu a údržbu miestnych komunikácií 

a chodníkov mesto vynaložilo prostriedky v celkovej sume 135.226 eur. Na modernizáciu 

a údržbu verejného osvetlenia bolo vynaložených 31.378 eur a to na 4 uliciach v Šuranoch, 2 

v Kostolnom Seku, 7 v Nitrianskom Hrádku a 1 na Novom Svete Fi Instal Šurany vrátane 

zakúpených a namontovaných LED Street lámp Fi KM ELEKTRO Zvolen v častiach mesta. 

 

Modernizácia, údržba a opravy budov a mestského majetku 

 

Najväčšou investičnou akciou mesta v roku 2019 bola prístavba MŠ Mostná ul., ktorá 

nadväzuje na jestvujúcu budovu MŠ. Stavbu realizovala Firma FORA –STAV Šurany na 

základe výsledku verejného obstarávania za cenu diela 254.874,90 eur. Mesto získalo na ňu 

finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 241.902,93 eur. Mesto z vlastných zdrojov 

uhradilo sumu 12.971,91 eur. Vo dvore MsÚ bola zrekonštruovaná a opravená budova DHZ 

Šurany Fi Staviteľstvo Zajíček v sume 67.071,85 eur s dotáciou zo štátneho rozpočtu 

Ministerstva vnútra SR – 38.965,75 eur. Na ul. Školská, Mlynská a MDŽ boli osadené 3 

kontajnerové státia Fi CALEB v sume 4485 eur. V rámci revitalizácie mesta boli uskutočnené 

práce: výsadba, dosadenie a údržba zelene, na MsÚ  doplnenie osvetlenia, montáž 

bleskozvodu, zakúpenie a osadenie kovovej brány, výmena starých drevených okien za 

plastové. Na amfiteátri oprava schodov, elektroinštalácie a osvetlenia. Na cintoríne Balát bol 

zrekonštruovaný vodovod. V Nitrianskom Hrádku  v KZ bola opravená elektroinštalácia, 



upravený interiér – suma 12.102 eur, V Kostolnom Seku v KZ – výmena starých okien za 

plastové a oprava fasády futbalového ihriska v cene 3.201 eur. Na uvedených prácach sa 

podieľali šurianske firmy a podnikatelia: Instal – Fr. Tokoly, Schroner  a Syn, Martek, Lupet 

Stav, Záhrady a kvety, J Porubský. Mimomestské: Salamander Nitra, Zámočníctvo Nové 

Zámky. Na modernizáciu, údržbu, opravy budov a mestského majetku mesto investovalo 

384.339 eur. 

 

Životné prostredie 

 

Ochrana životného prostredia stáva sa nezastupiteľnou nielen ľudstva, Zeme ale i ostatných 

zložiek nášho života – jeho existencie. V súčasnosti najohrozenejšie je práve ovzdušie, keďže 

jeho znečistenie rýchlym tempom vzrastá. Dodržiavajúc zákon č. 137-2010 Z.z. o ovzduší   

bolo oddelením životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského 

majetku MsÚ vydaných v tomto roku 44 súhlasov na malý zdroj znečisťovania ovzdušia, 14 

na povolenie stavby malého zdroja a 30 na jeho užívanie. K ochrane životného prostredia 

spadá i starostlivosť o prírodu, krajinu a čistotu prostredia, v ktorom žijeme. Podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny vydalo mesto súhlas na základe žiadostí občanov 31 rozhodnutí na 

výrub drevín a 1 z vlastného podnetu mesta z dôvodu zlého zdravotného stavu, 4 k opíleniu. 

Okrem toho z rozhodnutia mesta bolo vyrúbané stromoradie od kostolnoseckej ul. Na vŕšku 

po areál Tona, v meste na Bernolákovej ul. a popri brehoch rieky Nitry pre prestárlosť, zlý 

zdravotný stav, z bezpečnostných dôvodov ochrany zdravia a majetku občanov. Stromy boli 

nahradené  mladými na mieste výrubu ale i popri oboch chodníkoch  vedúcich na miestne 

cintoríny. Pochvala – novovysadené stromy a kríky skrášlili i malé námestíčko pri soche 

svätého Floriána v Kostolnom Seku v starej časti dediny. Žiaľ, hoci v obci prospelo 

vybudovanie kanalizácie ku skvalitnenia života a zlepšeniu životného prostredia, negatívom je 

vznik „holopúšte“ na ul. Na vŕšku, Poznanovej, Brezovej, Kvetnej . Vyrúbané stromy, kríky, 

odstránené kvetinové a trávnaté záhony skrášľovali, ale tvorili i oázu pokoja, chýbajú. 

Dokedy, pýtajú sa občania. Mesto sa príkladne stará o udržiavanie čistoty a zneškodňovanie 

odpadu. Odvoz odpadu zabezpečuje MsPS prostredníctvom Fi Branter Nové Zámky. 

Separovaným zberom bolo v tomto roku vyzbieraných 960 ton odpadu: papier – 116,5 t, sklo 

– 112,4, elektronický odpad  - 16,4, plasty – 103,4, kovy – 9,6, drevo – 147, biologický 

rozložiteľný odpad – 450 ton. Mesto zápasí í s odstraňovaní  skládok v extraviláne. Pomoc 

mu poskytujú i organizácie. Za príklad slúžia miestni rybári čistením okolia lovného revíru  

i poľovníci. Tí kostolnoseckí v rámci akcie Deň Zeme zorganizovali dve brigády. Vo svojom  

poľovníckom revíri okrem okolia chaty vyčistili brehy hrádze po háj a okolie Tony, brehy 

rieky Nitry, aglomeráciu od Vysokej rampy po okolie firiem v chotári Pole. Desiati poľovníci 

vyzbierali 97 vriec odpadu, z ktorého bolo až 75 percent plastov. Environmentálnou záťažou 

mesta ostala naďalej bývalá  skládka komunálneho odpadu. Hoci je roky uzatvorená, nebola 

doposiaľ rekultivovaná z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.  Na skvalitnení životného 

prostredia obyvateľov mesta vplývalo i vysporiadanie s parkovaním osobných motorových 

vozidiel: vyhradené parkovacie miesta na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií so 

zavedením plateného parkovného i využívaním parkovacích automatov. V roku 2019 na 

poplatkoch sa vybralo  43.713,50 eur. 

 

Z podnikateľskej činnosti: 

 

Podnikateľská činnosť v meste je premenlivá. Zmeny v nej nastávajú každoročne. V meste 

bolo evidovaných viac ako 500 podnikateľov s trvalým bydliskom v Šuranoch – fyzických 

a vyše 300 právnických. Obchodná sieť v meste je dostačujúca. Počet  predajní a pohostinsko 

odbytových stredísk sa počas roka mení. Najviac predajní je s nepotravinárskym  tovarom – 



209, s potravinami a zmiešaným tovarom – 17 a 47 pohostinských odbytových stredísk. 

Obchodnú sieť dopĺňajú 3 supermarkety COOP Jednota, Tesco a Lidl, Šuriansky jarmok 

a Mikulášske trhy. Stravovanie v meste zabezpečuje 24 prevádzok. V tomto roku bolo 

vydaných 38 nových prevádzkových potvrdení na podnikanie. V meste sídlian4 

poľnohospodárske firmy a v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov sú 19 

prevádzkovatelia. Okrem mnohých menších podnikateľov na úseku priemyslu zamestnanie 

občanom zabezpečuje 10 väčších firiem. V meste je povolené prevádzkovanie hazardných 

hier 4 objektoch. 

 

Z cirkevného života 

 

Posledná januárová sobota r. 2019  v našej farnosti parila už tradične 3. farskému plesu.  V 

nedeľu 3. februára sme vo farskom kostole privítali vzácneho hosťa – vladyka mukačevského 

eparchu z Ukrajiny J. E. Mons. Milana Šášika, ktorý tu slúžil historicky prvýkrát svätú omšu 

– gréckokatolícku liturgiu v byzantskom obrade sprevádzanú spevom katedrálneho zboru 

Chryzostomos z Bratislavy. 

 

Dňa 17. marca MsK privítala  vdp. Štefana  Vicena, dekana, na pôstnom podujatí,. 

V rozhovore priblížil prítomným duchovný pôvod pôstu z biblického hľadiska. K priateľskej 

debate patrila i ochutnávka miestnych pôstnych jedál pripravených účastníkmi. 

 

V podvečer na Veľký piatok konala sa pobožnosť krížovej cesty v areáli kostola Božieho 

Milosrdenstva v Kostolnom Seku so sviečkovým sprievodom 

 

Nedeľu Božieho milosrdenstva oslávili veriaci šurianskej farnosti netradične: zorganizovali 

púť ku kostolu Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku. Splnili tak posledné želanie 

nebohého otca – emeritného biskupa Mons. Dominika Tótha. Na slávnostnej svätej omši, 

ktorú spoločne celebrovali šuriansky dekan Š. Vicen s pozvanými hosťami, kázal profesor 

CMBF UK Mons. Marián Šuráb. Popoludňajšia omša bola ukončená krížovou cestou. 

Slávnostný deň skončil malým agape, ktoré pripravili veriaci z Kostolného Seku. 

 

Na Svetovom dni mládeže v Paname sa stretol so Svätým otcom Františkom druhák 

šurianskeho gymnázia Tadeáš  Šimúnek  - delegát Slovenskej katolíckej mládeže. 

 

V nedeľu 9. júna vo farskom kostole sa uskutočnil organový koncert virtuóza Ištvána Nagya. 

Zazneli diela Bacha, Schopena a vlastné skladby. 

 

Farský úrad svätou omšou si uctil Pamätné dni Bosniakovcov organizované MsK  a MsM 

Šurany. 

 

Organizovanie procesií k významným cirkevným sviatkom, svätcom ako tradícia predkov 

pretrváva dodnes zvlášť v Nitrianskom Hrádku. V Kostolnom Seku už iba k svätej Anne. 

 

Koledníci Dobrej noviny i v tomto roku návštevou rodín vyzbierali 2075 eur pre deti v Afrike. 

 

Stalo sa ... 

 

Dňa 20. septembra 2019 v prvý deň Šurianskeho jarmoku boli dané do užívania 

zrekonštruované priestory DHZ Šurany. Hasiči tak našli vynovený domov v areáli MsÚ na 

Námestí hrdinov.  Moderné priestory budú slúžiť hasičom i vďaka 30.000 eurovej dotácii. 



Šuriansky Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí – konala sa na ZŠ 

Bernolákova ul. dňa 15. januára 2019. V 3 vekových kategóriach súťažilo 72 žiakov. 

V najvyššej tretej prvenstvo si odniesla Alica Rigóová z usporiadateľskej školy. 

 

TJ Slávia Šurany 5. mája 2019 usporiadala tradičné dostihy o Cenu primátora mesta Šurany, 

cenu Lokotrans Slovakia. Novinkou boli i dostihy miniklusákov. Podujatie podporilo 

Ministerstvo pôdohospodárstva, mesto Šurany i viacerí sponzori. Efekt zmarila nepriazeň 

počasia. 

 

A ešte k jazdeckým pretekom: Martin Cagáň na Medzinárodných jazdeckých  pretekoch  

Veľká Pardubická  steeplechase  s tátošom zo stajne Lokotrans Slovakia vybojoval 4. miesto. 

 

Na svetovom turnaji Karate v chorvátskom Samobore Laura Pálinkašová, šurianska 

karatistka, ako členka slovenskej reprezentácie skvelým výkonom v kategórii kumite 

vybojovala bronzovú medailu. 

 

OZ Šurianski jazdci Freestyle Park  Sommer Jam  pripravili Šuriansky deň cyklistiky pre 

záujemcov tohto nenáročného športu dňa 29. júna 2019  s finančnou podporou NSK, mesta 

Šurany, VÚB  viacerými sponzormi. 

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých zorganizoval 5 dňový zájazd Praha – Južné Čechy 

v dňoch 14. – 18. 5. 2019.  

Leto s Gymsu – jazykovo-športový letný týždeň plný aktivít, kvízov a súťaží pripravili žiaci 

gymnázia pre deti a žiakov zo Šurian a okolia od 29.7.- 2.8. 2019 s cieľom aktívne využiť čas 

prázdnin a zdokonaliť sa v 4 cudzích jazykoch: anglickom, nemeckom, španielskom a ruskom  

pod vedením učiteľov a žiakov. Okrem toho bol pre účastníkov pripravený bohatý zábavný 

a športový program, exkurzie do okolia a záverečná opekačka. 

 

Pestrý program pre prázdninujúce deti pripravilo i CVČ. Deti sa mohli vyšantiť v jeho areáli, 

zašportovať si a využiť možnosť navštíviť kúpalisko v okresnom meste.  

   V noci z 9. na 10. novembra 2019 vznikol požiar v MsPS . V autoparku  zhoreli stroje 

a mobilná technika. Na hasení rozsiahleho požiaru sa podieľali okrem šurianskych hasičov 

i hasičské zbory z okolia. Podniku a mestu tak vznikla škoda za niekoľko stotisíc eur. 

 

Mestská polícia 

 

V rámci svojich právomocí plnila úlohy vyplývajúce zo Zákona 564-91 Zb. o obecnej polícii 

ako i úlohy uložené MsZ a príkazy primátora. Zo zákona jej vyplýva zabezpečovanie 

verejného poriadku, ochraňovať životy, zdravie, majetok občanov a životné prostredie. 

A darilo sa jej to. Pri výkone práce jej pomáhalo i 15 kamier  nainštalovaných na miestach 

s väčším pohybom obyvateľstva a fotopasce, ktorých pomoc využívala pri odhaľovaní 

trestných činov a priestupkov.  Zameriavala sa na dodržiavanie verejného poriadku, 

občianskeho spolunažívania, riešenie priestupkov na úseku dopravy  a ochrany majetku. 

Členovia polície pri zabezpečovaní bezpečného prechodu žiakov do škôl v ranných hodinách 

hliadkovali na križovatkách. Počas dňa navštevovali pohostinstvá  vyhľadávajúc záškolákov 

a zistené prípady hlásili školám a nadriadeným úradom. S cieľom predchádzať kriminalite 

maloletých a mladistvých robili prednášky na školách so zameraním na protidrogovú osvetu, 

šikanu, dopravnú výchovu, alkoholizmus. Pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste 

hliadkovali na miestach, kde sa zhromažďovali neprispôsobilé osoby, ktoré zvlášť v nočných 

hodinách znečisťovali mesto – priestory pred železničnou a autobusovou stanicou, park pred 



MsPk, okolie obchodných domov. MsPoK zabezpečovala verejný poriadok a dopravnú 

situáciu na viac ako 60 podujatiach a akciách spoločenských, kultúrnych, športových, 

cirkevných a iných. Hliadky kontrolovali mestské objekty, cintoríny, športové ihriská, školy, 

dodržiavanie rybárskeho práva, hladinu okolitých riek v čase povodní. Spolupracovali 

s úradmi, inštitúciami a organizáciami na území mesta, s PZ SR doručovať úradné 

dokumenty, pomáhali pri odhaľovaní trestných činov hľadanými páchateľmi, objasňovaní 

dopravných nehôd. Priestupky riešili napomenutiami, dopravné i blokovými pokutami. 

 

Počasie 

 

Prvé januárové dni roku 2019 prekvapili tzv. „trojkráľovou zimou“. Striedalo s a chladné 

slnečné počasie s oblačným a veterným s nečakanou bohatou nádielkou snehu., hoci my sme 

s ňou veľké problémy nemali. Horšie to bolo na severovýchodnom Slovensku. Tu 

hydrometeorologický ústav SAV  vyhlásil mimoriadnu situáciu 3. stupňa. 80 až 200 cm 

snehová pokrývka odrezala od sveta 15 obcí. Pri odstraňovaní snehovej kalamity pomáhali 

domácim zhadzovať sneh zo striech vojaci , hasiči, vojenské transportéry uvoľňovali cesty, 

nasadené vrtuľníky odstraňovali popadané stromy, ktoré roztrhali elektrické vedenie. Vyše 

1.200 obcí ostalo bez elektriny v 2- metrových závejoch.. Zápas so snehom trval celý mesiac. 

Pridala sa k nemu i „fabiánska“ zima so silnými mrazmi na celom Slovensku. Bola to 

najtuhšia zima v poslednom desaťročí. Na Orave v Mútnom namerali 24,5 stupňa pod nulou, 

v Oravskej Lesnej o 1 stupeň menej. U nás okolo mínus 15. Naďalej snežilo, mrzlo, bolo 

veterno až do 20. januára. V noci z 20. na 21. januára bolo možné pozorovať na oblohe 

nezvyčajný úkaz – tzv. „vlčí krvavý Mesiac“ – sprevádzaný úplným zatmením pri mínus 7 

stupňovom chlade.  Jav vyvrcholil o 4. rannej hodine. Bolo ho možné pozorovať na celom 

Slovensku už od 21. hodiny. 

 

Mesiac február bol nadpriemerne teplý. Denné teploty vystupovali nad 0, nočné na -1, - 2 

stupne. Dňa 18 . februára vystúpila teplota na 15. stupňov, čo spôsobilo náhly odmäk. Opäť 

hrozila katastrofa záplav, pretože nadmerné zrážky zapríčinili i stúpanie hladiny podzemných 

vôd. U nás voda zaplavila iba časť chotára. Avšak rýchle odparovanie vody v tejto 6-krát za 

sebou najteplejšej zimy spôsobilo i tak deficit pôdy. 28. februára teplomer ukázal plus 20 

stupňov. Bol to najteplejší deň v tomto mesiaci od roku 1871 ako sa začala oficiálne teplota 

vzduchu u nás merať. Bol prekonaný teplotný rekord. A ešte jedna kuriozita: V noci 19 

februára 2019  bol Mesiac najbližšie k Zemi. Pozorovať voľným okom sme ho mohli ako jav 

zväčšený o 14 percent a svetlejší o 30. 

 

Teplý bol i mesiac marec. , zvlášť v prvej dekáde, keď bolo nameraných od 12 do 15 stupňov 

C. teplotný rekord  - 19,3 stupne C. A potom zvrat: do rána 11 marca prudký víchor, kalamita: 

Vyvrátené a polámané stromy blokovali prejazdnosť ciest, strhnuté elektrické vedenie, 

poškodené domy. Opäť práca domácich i pomoc hasičov. Pri odstraňovaní škôd pri kalamite 

bola použitá i vojenská technika. 

 

I prvá polovica apríla pokračovala v teplotnom pásme okolo 20 stupňov. 15. apríla poklesla 

denná 18 stupňová teplota v noci na 0, až mínus 2 stupne na zemou. Mráz poškodil zasadené 

priesady zeleniny, jahody, zakvitnuté ovocné stromy. Veľká noc bola chladná, daždivá. 

 

Prvé dni mája daždivé – chladné, ale zrážky nevýdatné. Prognózy meteorológov o nástupe 

studeného frontu poľnohospodári – zvlášť vinohradníci a ovocinári nebrali na ľahkú váhu. 

Pripravili sa na „zamrznutých svätých“ – začali s ochranou zasieťovaním ovocných stromov 

či polievaním ich korún, zatepľovaním technickými sviecami, vinohradníci kladením ohňov, 



zadymovaním. Pomohlo to iba čiastočne, čo sa odrazilo na zbere, od ktorého očakávali viac. 

Hoci v máji častejšie spŕchlo, zrážky boli povrchné. Extrémne sucho bolo príčinou 

vysychania nádrží, rybníkov, riek. Trpeli obilniny, zemiaky, repka, krmoviny. Výnosy sa 

zmenšili v porovnaní s minulým rokom.. Sucho spôsobilo škody v celej Európe i vo svete: 

chýbala takmer 1 miliarda vody. Vlády prijali ekologické opatrenia ako zachovať zeleň 

nariadili sprevádzkovať zavlažovacie systémy, obnovovať zeleň, aby sa zachoval pôvodný ráz 

krajiny. 

 

Od roku 1880 meteorológovia vyhlásili mesiac jún za najteplejší. Prevládala v ňom viac ako 

polovica tropických dní s teplotami 34 – 36 stupňov C. Zrážok zaznamenaných minimum. 

 

Ďalší letný mesiac sa nezaprel. Teplotne bol vyrovnaný. Priemerná teplota bola 35,5 stupňa, 

o 3,5 st vyššia než vlani. Prevyšoval tropickými nocami, ktoré odštartovali prvú etapu 

horúčav. Druhá sa začala 27. júla, keď teplota atakovala 36,5 st. C. Dňa 16. Sme sledovali 70  

percentné zatmenie Mesiaca za veľmi chladnej 5 st. noci 

 

I august sa počítal v tomto roku spolu s júlom za najteplejší. Teploty presahovali 30 st. C. 

V poslednej dekáde narušili teplé dni 4 dni trvajúce búrky s lejakmi. 

 

Septembrové počasie bolo teplé, slnečné, nič nenaznačovalo nezvratný príchod jesene. Až 9. 

deň do rána sa prihnal studený víchor, padlo 50 ml zrážok. Lejak spôsobil záplavy – nás obišli 

– ale v Nite a okolí narobili škody na úrode i na majetku obyvateľov. V posledných dňoch sa 

striedalo slnko s oblakmi a dažďom. 23. sa ochladilo na 20 st., popŕchalo, nástup jesene. 

Posledný deň sa s nami rozlúčil búrlivým vetrom 89 km/hod. V tomto mesiaci bola nameraná 

vyššia teplota o 0,73 st. C. bol najteplejší od septembra 1981. 

 

Teplé počasie pokračovalo i v začiatkoch októbra, ale iba prvé 3 dni. Vzápätí sa zamračilo, 

ochladilo. Od 7. dňa svietilo slnko, ale do rána pribudol prvý mráz. Nasledujúce slnečná dni 

odštartovali babie leto, ktoré trvalo až do 28. októbra. Striedalo sa slnečné počasie 

s daždivým, ale teploty neklesali pod 13 stupňov. V  prírode akoby jeseň ani nebolo cítiť. Na 

stromoch lístie iba kde - tu  sfarbené dožlta, poletujúci hmyz – včely, komáre, motýle. Opäť 

rozkvitli fialky, púpavy, dokonca divé maky. 11. novembra 2019 ďalší prírodný úkaz: čierna 

bodka na Slnku predstavovala teleso Merkúr, pozorovať ho bolo možné 2,5 hodiny. Tento jav 

sa vyskytuje iba 13 krát za 100 rokov. Teplota 18. novembra stúpla na 18 stupňov ako na toto 

obdobie nadpriemerná. A opäť daždivo: pršalo celých 24 hodín. Postupne ku koncu mesiaca 

začali teploty klesať až na 3, v noci na 1 st. Rozmanitý ráz počasia pretrvával. 

 

December nás prekvapil snežením. Od 2. do 14. hodiny napadlo 5 cm snehu a do rána sa 

náhle ochladilo na Slovensku až o 18 st. Od 3. decembra bolo naďalej chladno, v noci mrzlo, 

cez deň slnko striedali oblaky, hmla, mrholenie A takýto ráz počasia pretrvával až do 19. 

decembra. Za slnečného počasia sa ortuť vyšplhala na 17. st. Posledný decembrový týždeň – 

vianočný sa predstavil 23. celodenným dažďom. Nasledujúce 3 vianočné dni boli slnečné, 

s teplotou plus 8 stupňov. V noci mrzlo a do konca mesiaca bolo silne veterno. 

 

Hospodárenie mesta                                                                     Skutočnosť k 31. 12. 2019 

 

Bežné príjmy spolu                                                                       6 967 983,68  eur 

 

Z toho bežné príjmy mesta                                                            6 777 838 ,40 

 



Bežné výdavky spolu                                                                     6 536 781,58 

Z toho bežné výdavky mesta                                                          6 345 601,71 

Bežné výdavky RO                                                                            191 179,87 

 

Prebytok bežného rozpočtu                                                                  431 202,10 

Kapitálové príjmy spolu                                                                       202 452,15 

Z toho kapitálové príjmy mesta                                                            202 452,15 

 

Kapitálové výdavky spolu                                                                     398 278,31 

Z toho kapitálové výdavky mesta                                                          398 278,31 

 

Schodok kapitálového rozpočtu                                                   -         195 826,16 

 

Príjmy bez finančných operácií spolu                                                 7 170 435,83 

Výdavky bez finančných operácií spolu                                              6 935,O59,89 

 

Prebytok rozpočtu                                                                                   235 375,94 

Nevyčerpaná dotácia                                                                                 27067,01 

 

Upravený prebytok rozpočtu                                                                    208 308,93 

 

Príjmové finančné operácie                                                                        92 333,87 

Výdavkové finančné operácie                                                                  135 291,06 

Rozdiel finančných operácií                                                       -               42 957,19 

 

Príjmy spolu                                                                                             7262 769,70 

Výdavky spolu                                                                                         7 070 350.95 

 

Hospodárenie mesta                                                                                  192 418,75 

 

Demografia 

 

V našom meste v treťom tisícročí každoročne zaznamenávame prirodzený úbytok 

obyvateľstva.  Z vekovej štruktúry obyvateľov je zrejmý trend starnutia. Migrácia obyvateľov 

v meste Šurany je kolísavá, má prevažne negatívny charakter. V posledných rokoch sa 

z mesta odsťahovalo viac obyvateľov, ako bolo prisťahovaných. Tak to bolo i v roku 2019: 

 

Počet obyvateľov v roku 2019: 9671 

Narodených: 79 

Zomrelých: 122 

Prisťahovaných: 99c. 

Odsťahovaných: 179 

 

Najčastejšie priezvisko: Lakatošovci – 112, Polákovci – 86, Zajíčkovci – 82, Hozlárovci – 81, 

Hlavatí – 79, Malíkovci –  72, Tóthoví – 67, Nagyoví – 61, Tvrdoňoví – 56. 

Rarita: Kým po 2. svetovej voje bolo v Kostolnom Seku 34 rodín s priezviskom Hlavatý, 

v roku 2019 je ich iba 9. Vymreli po meči, alebo sa odsťahovali, súčasné rodiny vymrú po 

praslici, pretože žiadna nemá mužského potomka. 

 

Kronikárka mesta: PaedDr. Otília Veselková  


