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Mestské zastupiteľstvo Šurany 

                   Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu 

  

Číslo: 2/2023– KŠKMaŠ                     

            

Z Á P I S N I C A  

z   II.   r i a d n e j     schôdzky Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 

Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 

16.  j a n u á r a  2023  o   15.00 hodine 

v zasadacej miestnosti  MsÚ  Šurany. 

 

P R O G R A M : 

  
Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice. 

1. Stretnutie s predstaviteľmi Športového klubu Šurany. 

2. Stretnutie s predstaviteľmi Hádzanárskeho klubu mesta Šurany. 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Záver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

 

napísaná z  II.  r i a d n e j   schôdzky komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch (ďalej len MsZ), konanej dňa  16. januára o 15.00 hodine v 

zasadacej miestnosti Mestského úradu Šurany.  

 

P R Í T O M N Í 

 

Sú na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. 

 

R O K O V A N I E  

 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Róbert Polák, ktorý privítal primátora mesta Mgr. 

Marcela Filagu, jeho zástupkyňu, Ing. Miroslavu Zahorákovú, členov komisie a ostatných 

prítomných. Predseda komisie konštatoval, že sú prítomní 4 členovia komisie a preto je komisia 

schopná uznášať sa. Predsedajúci predložil na schválenie program rokovania a zároveň dal o 

ňom hlasovať. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu  Mestského zastupiteľstva v 

Šuranoch hlasovaním /prítomní členovia komisie: 4, za: 4, proti:0, zdržal sa:0/ predložený 

program schválila.   

 Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

Za overovateľa zápisnice predsedajúci určil: Ing. Mgr. Alžbetu Danielovú podpredsedkyňu  

KŠKMaŠ Šurany. 

Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: Mgr. Romanu Slažanskú. 
 

 

 

1. Stretnutie s predstaviteľmi Športového klubu Šurany. 

 

Predsedajúci komisie najskôr privítal zástupcov ŠK Šurany (Ing. Adam Kováčik, Boris 

Janák) a dal slovo novozvolenému štatutárnemu zástupcovi športového klubu, Borisovi 

Janákovi, ktorý sa predstavil a informoval komisiu a prítomné vedenie s aktuálnym 

fungovaním klubu, s ktorým mu pomáha výbor zvolený na výročnej členskej schôdzi (zloženie: 

M. Féhervari. Ing. A.Kováčik, L.Turan, Mgr. S. Cvik). 

Boris Janák - nielen v čase energetickej krízy si nedokážu predstaviť fungovanie štadiónu 

a klubu bez podpory mesta, za čo sú veľmi vďační. Budú sa zavádzať aj nové merače, kvôli 

lepšej kontrole spotreby, či už v častiach využívaných klubom alebo v tých, ktoré sú prenajaté, 

je urobené nové kúrenie, štadión má plastové okná a sú namontované kolektory, takže dúfajú, 

že budú vedieť hospodáriť tak, aby ušetrili čo najviac. Po štyroch rokoch opäť zaregistrovali 2 

percentá z daní, takže určité prostriedky budú plynúť pre klub aj z tejto sféry. Veľkým 

problémom je momentálne neobsadená funkcia hospodára, ktorá bola zabezpečovaná z mesta, 

takisto elektroinštalácie a celkový stav budovy, do ktorej sa dlhé roky neinvestovalo.  

 Mgr. Marcel Filaga – nie je spokojný s hospodárením a nastavením prenájmov, ale 

oceňuje snahu nového vedenia klubu pracovať na zlepšení, tiež oceňuje, že pracujú s mládežou. 

Je potrebné nastaviť pravidlá a podmienky a budú sa hľadať aj kompromisy, aby klub mohol 

fungovať, ale v momentálnej situácii bez hospodára z radov zamestnancov mesta, respektíve 

Mestského podniku služieb. 

Ing. Miroslava Zahoráková – informovala o možnosti zamestnania hospodára 

prostredníctvom projektu. Je potrebné hľadať možnosti, ako nezaťažiť mesto, ale napriek tomu 

byť nápomocný. Taktiež je potrebné otvoriť VZN o dotáciách. 



 Ing. Mgr. Danielová – sa zúčastnila aj členskej schôdze. Štadión je mestský majetok, 

ktorý je v zlom stave, je to veľký areál, kde by mohlo nájsť využitie mnoho športov. Musíme 

hľadať riešenia, zapájať sa do výziev, aktualizovať zmluvy. Budeme pokračovať v tvorbe 

koncepcie rozvoja športu. 

 Mgr. Hana Zeleňáková, PhD. – cítiť zmenu a nastavenú novú stratégiu, má skúsenosti 

s grantami, vie byť nápomocná v rámci uchádzania sa o takúto formy finančnej/materiálnej 

pomoci. 

 Ing. Jozef Malík – je potrebné nastaviť všetko v koncepcii rozvoja športu. 

      

2. Stretnutie s predstaviteľmi Hádzanárskeho klubu mesta Šurany a riaditeľkou ZŠ 

Bernolákova, Šurany. 

 

Predsedajúci komisie privítal zástupcu HKM Šurany, Mgr. Ľubomíra Cvika, a riaditeľku 

ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Janu Hatinovú, potom dal slovo štatutárnemu zástupcovi 

športového klubu, Mgr. Cvikovi, ten predstavil, ako funguje klub. 

  Mgr. Ľubomír Cvik – snaha rozširovať členskú základňu a pracovať s mládežou, 

organizácia táboru, sústredenia. Klub vďaka dotácii z CEDRONU zakúpil stroj na umývanie 

podlahy, ktorý dofinancoval zo svojich zdrojov, a dohodol sa školou, že ho môžu využívať aj 

oni. Problémom je  priestor na uskladnenie vecí. 

 Ing. Róbert Polák – je potrebné vypracovať harmonogram, kedy škola, verejnosť, kluby, 

od kedy do kedy, vypracovať zmluvy so všetkými užívateľmi, je to telocvičňa, takže všetko je 

v kompetencii pani riaditeľky. Ďalej sa zaoberať pravidlami prenajímania majetku v školách 

a školských zariadeniach, nastaviť prenájom reklamných plôch nielen v športovej hale. 

Ing. Mgr. Danielová - v športovej hale riešiť kúrenie formou samostatného kotla. 

Ing. Zahoráková – apelovala na potrebu vytvorenia koncepcie športu.  

 

3. Rôzne 

 

      Komisia sa zhodla, že je potrebné zaoberať sa: 

-  tvorbou koncepcie rozvoja športu,  

- nastavenie nových pravidiel prenajímania v školách a školských zariadeniach, 

- otvorenie VZN o dotáciách z rozpočtu mesta Šurany. 

 

4. Diskusia 

 

Komisia sa dohodla na ďalších stretnutiach, kde budú pokračovať v hľadaní možností 

ako čo najefektívnejšie a komplexne riešiť problémy spadajúce do ich kompetencie v rámci 

pomoci mestu pri hospodárení s jeho majetkom, ale zároveň tiež pomôcť rozvoju športu hlavne 

pri práci s mládežou.  

 
 

5.    Záver 

Predsedajúci  komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch konštatoval, že program II. riadnej schôdzky komisie školstva, kultúry, mládeže 

a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch bol vyčerpaný.  

 

 

Predseda:      Ing. Róbert Polák, v.r. 

                                                                       predseda komisie školstva, kultúry,  



                                                                       mládeže a športu 

      Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 
 

Overovateľ:     Ing. Mgr.  Alžbeta Danielová, v.r. 

                                                                       podpredseda komisie školstva, kultúry,  

                                                                       mládeže a športu 

      Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

 

Zapisovateľ:     Mgr. Romana Slažanská, v.r. 


