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V stredu 1. apríla mesto 
Komárno oslávilo 750. výročie 
existencie. Jubilejná spomien-
ková slávnosť sa začala pri 
podobizni kráľa Bela IV. Bol 
to práve tento panovník, ktorý 
v roku 1265 udelil Komárnu, 
podobne ako Budínu a ďalším 
osídleniam, mestské práva 
a výsady.

Jeho nariadenia priniesli 
založenie nových miest, čím 
zabezpečil hospodársky rozvoj 
krajiny. Medzi výsadami bola 
napríklad aj možnosť slobod-
ných volieb starostu, či voľné 
nakladanie s majetkom.

Slávnosť pokračovala na 
Klapkovom námestí, kde bola 
vztýčená vlajka Komárna na 

stožiar so špeciálnym podstav-
com. Potom sa v Dôstojníckom 
pavilóne konalo slávnostné za-
sadnutie zastupiteľstiev za účasti 
primátorov Komárna a Komáro-
mu. Pozvanie prijala veľvyslan-
kyňa Maďarska na Slovensku 
Czimbalmosné Molnár Éva, 
zástupcovia parlamentných po-
litických strán, kultúrnych a ob-
čianskych organizácií, ako aj zá-
stupcovia cirkví pôsobiacich na 
území oboch miest.

Primátor László Stubendek 
vo svojom prejave zdôraznil, že 
Komárno bolo vždy srdečným 
mestom, kde v pokoji a mieri 
nažívalo množstvo národností, 
vo vzájomnej úcte. Vyjadril ná-
dej, že aj dnes Maďari, Slováci, 

Srbi, Rómovia, židia, katolíci či 
reformovaní považujú Komárno 
za svoje mesto aj preto, že toto 
mesto je svetovým vďaka takým 
velikánom - Komárňanom, aký-
mi sú bez pochýb Ferenc Lehár, 
János Selye, Mór Jókai či György 
Klapka. 

Na slávnosti odzneli aj ob-
sahy pozdravných listov prezi-
dentov oboch krajín – Ádera 
Jánosa a Andreja Kisku. Pre-
zident Maďarska v ňom vyzýva, 
aby sme si vzali k srdcu slová ve-
likána literatúry Móra Jókaiho, 
a teda aby sme sa nehľadali len 
v minulosti, ale najmä v spoloč-
ných cieľoch budúcnosti. Pre-
zident Slovenska zas ocenil, že 
vzťahy Maďarska a Slovenska sú 

postavené na vzájomnom uzna-
ní a úcte a hospodárke a kultúr-
ne vzťahy oboch krajín sú podľa 
neho viac než príkladné. 

Následne obaja primátori 
podpísali slávnostnú listinu vy-
danú pri tejto príležitosti. Osla-
vy pokračovali programom v ré-
žii Józsefa Kiss Pénteka, ktoré 
zobrazovali desať momentiek zo 
života nášho mesta. Účinkovali 
študenti  gymnázií, priemys-
lovky, mládežníci z cirkevného 
školského centra Marianum, 
členovia divadelného združenia 
ÉS a študentského divadla Dra-
maťák pod vedením Jozefa Čer-
neka. Postavu Györgya Klapku 
stvárnil zaslúžilý umelec Mátyás 
Dráfi.                                       rm

Komárno oslávilo 750. výročie svojej existencie

Tlačovou besedou spoje-
nou s raňajkami v piatok 10. 
apríla informovalo vedenie 
mesta o najnovšom vývoji v sa-
mospráve Komárna. Nedávno 
spustený program panelových 
sídlisk, obnova webovej strán-
ky, údržba a oprava cestných 
komunikácií, transparentnosť 
verejných obstarávaní, odvola-
nie vedúcich odborov a parko-
vanie v centre – toto boli naj-
dôležitejšie témy. 

Reč bola aj uznesení, kto-
ré primátor nepodpísal. Podľa 
neho, mestského úradu ako 
aj právnikov totiž vykonanie 
dokumentu s názvom „Zása-
dy upravujúce postup mesta 
Komárno v prípade užívania 
pozemkov vo vlastníctve mesta 
tretími osobami bez právneho 
titulu“, prijatého s pozmeňujú-
cim návrhom, môže spôsobiť 
ťažkosti.

- Zrodila sa zásada, s ktorou 
prešiel aj jeden pozmeňujúci ná-
vrh, ale vykonanie tohto vyvolalo 
mnoho otázok a preto som uzne-
senie nepodpísal. Podľa právne 
názorov, predovšetkým zo strany 
právneho oddelenia mestského 
úradu ako aj podľa niektorých 
výkladov sú tam isté právne ne-
dostatky. Na ich vyjasnenie sa 
začal istý proces, bol oslovený 
prokurátor, či vlastne vieme toto 
uznesenie prijaté s pozmeňujú-
cim návrhom používať. Pokiaľ sa 
to právne nevyčistí, zatiaľ je toto 
uznesenie pozastavené, - uviedol 
na vysvetlenie primátor László 
Stubendek.

Začalo sa aj s programom 
panelových sídlisk, na ktorý 
poslanci schválili 50 tisíc eur. 
Podľa prieskumov sa tohto roku 
môže z tohto zdroja skrášliť IV. 
a VII. sídlisko.

- V prípade týchto sídlisk sme 
uznali, že tam môže byť prog-
res. Potom ako pracovníci mes-

ta zmapovali všetky veci, ktoré 
musíme riešiť, musíme to urobiť 
komplexne. Začneme uplatňo-
vať taký princíp, že sa nebude 
obnovovať podľa toho, kto má 
kde známeho, kde býva poslanec. 
Zapojíme požiadavky obyvateľov 
a to úplne transparentne, - uvie-
dol viceprimátor Béla Keszegh.

V ďalších plánoch samosprá-
vy je vynovená elektronická ko-
munikácia s občanmi, teda aby 
mesto malo novú webovú strán-
ku. Ale aj v jestvujúcej strán-
ke sa už urobili kroky k tomu, 
aby sa turisti lepšie orientovali 
v Komárne a aby práca mestské-
ho úradu bola zrozumiteľnejšia 
a prehľadnejšia.

- Zvláštnu pozornosť dostala 
prehľadnosť. Doteraz nefigurova-
li v osobitných programových bo-
doch správy hlavného kontrolóra. 
My sme pol roka spätne doplnili 
tieto hlásenia. Takisto je novin-
kou, že každý si môže vyhľadať, 
aké verejné obstarávania možno 
tento rok očakávať. Každý, kto 
sa ich chce zúčastniť, pod bodom 
„Verejné obstarávanie“ nájde 
plán verejných obstarávaní na 
rok 2015. Môže sa pripraviť, do 
čoho všetkého sa chce prihlásiť. 
Treba ešte stransparentniť pre-
hľad zmúv, nech každý dokáže čo 
najľahšie skontrolovať, načo boli 
financie vynaložené a na základe 
akej zmluvy, - povedal vicepri-
mátor Béla Keszegh.

Sumu 176 tisíc eur určenú 
na obnovu mestských ciest tento 
rok mesto pravdepodobne mi-
nie na jednu väčšiu rekonštruk-
ciu. Momentálne sú v hre o ob-
novu Meštianska a Lehárova 
ulica.  Okrem toho na tlačovej 
konferencii odznelo, že primá-
tor v uplynulých dňoch odvolal 
desať vedúcich odborov mest-
ského úradu. Na niektoré pozí-
cie mesto už vypísalo, na ďalšie 
ešte vypíše výberové konania.

Vedenie mesta s novinármi 
o rozhodnutiach a zámeroch

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 29. apríla 2015.

Uzávierka 24. apríla

Skupina poslancov za 
MOST-HÍD usporiadala v 
piatok 10. apríla tlačovú kon-
ferenciu, aby zástupcov tlače 
oboznámili s prácou v komisi-
ách a o plánoch. 

Tamás Varga, predseda Ko-
misie životného prostredia, ve-
rejného poriadku a dopravy, 
uviedol, že komisia na jeho 
podnet navrhuje, aby sa tento 
rok obnovila Meštianska ulica 
v plnom rozsahu. Finančné kry-
tie na tento účel je už v rozpočte 
mesta. Navrhol vypracovať pro-
jekt na pravdepodobne najdlh-
šiu a v najhoršom stave ulicu – 
Eötvösovu.

Mestský úrad by podľa neho 
mal do prijatia budúcoročného 
rozpočtu vypracovať komplexný 
projekt obnovy a jeho predbežnú 

kalkuláciu. Okrem toho Tamás 
Varga podal aj návrh na vypra-
covanie organizačnej štruktúry 
Mestskej polície a zriadenie jej 
nových staníc na prvom a dru-
hom sídlisku, pretože mnohí 
obyvatelia sa ponosujú na ne-
prispôsobivých spoluobčanov. 

Poslanec Imre Andruskó 
uviedol, že pravdepodobne vy-
volá vážnu polemiku takzva-
ný plynový projekt LNG. Je 
síce dobrý, ale skrýva v sebe aj 
mnohé nebezpečenstvá. Podľa 
neho by nemal byť zrealizova-
ný v strede sídliska, ale medzi 
Harčášom a Ižou, pretože môže 
ohrozovať vodné zdroje, zvýši sa 
kamiónová preprava a často by 
bolo potrebné dvíhať sklápací 
most a tak by bola doprava na 
hodiny prerušená.                 rm

Na poslednom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva sa 
poslanci nechali počuť, že pri 
prácach súvisiacich s odstráne-
ním environmentálnej záťaže v 
oblasti pevnosti bol poškodený 
majetok mesta.

Vedúci odboru rozvoja Ľu-
dovít Gráfel v tejto súvislosti po-
vedal, že práce prebiehajú tak, 
že najprv bude odstránená zne-
čistená pôda, následne vzniknu-
tá jama bude zasypaná drťou, 
ktorá vznikne z odstránených 
pozostatkov budov, a potom 
pôdou. V zmysle zmluvy firma 
vykonávajúca práce odstráni 
nedostatky a revitalizovanú plo-
chu uvedie do pôvodného stavu. 
Mesto vyčlenilo jednu pracov-
níčku s potrebnými skúsenos-
ťami, ktorá denne dohliada na 
vykonávané práce a jej úlohou 
je aj monitorovanie škôd, ktoré 
mesto utrpí počas prác.

Počas prác, ktoré sú vykoná-
vané na "stavbe" pomocou ťaž-
kých mechanizmov samozrej-
me môže dôjsť k poškodeniam 
majetku. Zdokumentované je 
napríklad zničenie lavičky a 
smetiaku vedľa budovy mestskej 
polície, kanalizácie v priestoroch 
novovznikajúceho trhoviska 

a novovybudovaného vedenia 
elektriky, ktoré sa nachádzali v 
priestoroch odvážanej zeminy. 
Potrebné je však pripomenúť aj 
to, že v rámci tohto projektu v 
cene viac ako 3 milióny eur bez 
akejkoľvek spoluúčasti mesta 
budú odstránené aj také stavby, 
alebo pozostatky stavieb, ktoré 
ak by mesto muselo odstrániť na 
vlastné náklady, tak by zaťažili 
rozpočet mesta obrovskou su-
mou. Preto práce musíme pova-
žovať za prínos pre naše mesto.

Počas prác, ktoré prebiehajú 
so značnou intenzitou, sa určite 
vyskytnú prípady, na ktoré bude 
treba brať osobitný zreteľ. Ide 
však o práce, ktoré pevnostnému 
systému len pridajú na hodnote. 
Očakávame totiž aj ďalší prílev 
vonkajších zdrojov v celkovej 
výške 2,5 milióna eur, ktoré po 
ukončení administratívneho 
procesu prispejú k ďalšiemu 
významnému oživeniu pev-
nosti. Konkrétne ide o výmenu 
strešného systému na budove v 
pevnosti. Znamenalo by to, že v 
tomto roku bude do najväčšieho 
stredoeurópskeho pevnostného 
systému investovaných viac ako 
5 miliónov.
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Gibraltár na Dunaji
Výstava k 750. výročiu udelenia mestských práv Komárnu

Dobové rytiny, mapy a letecké snímky 
o Komárňanskej pevnosti

Pro Castello Comromiensi, n.o.
Podunajské múzeum v Komárne

Samospráva mesta Komárno

vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy

v piatok 17. apríla o 17. hodine
v hlavnej budove Podunajského múzea

MOST-HÍD informoval

Pozvánka na verejné podujatia 
Základnej umeleckej školy Komárno

21. apríla o 17.00 – Spomienkový koncert z diel J. S. Bacha a 
G. Fr. Händla pri príležitosti 330.výročia ich narodenia (Podu-
najské múzeum )
28. apríla o 17.00 – Jarný koncert  žiakov. Účinkujú žiaci ZUŠ 
Komárno a pozvaných ZUŠ (Dôstojnícky pavilón)
30. apríla o 17.00 – Vernisáž prác žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ. (Galéria ZUŠ – Letná 12) 

Mesto sa snaží chrániť hodnoty

Na členskej schôdzi Kajak 
& kanoe klubu Komárno, kto-
rá sa uskutočnila dňa 2. apríla 
2015,  sa svojej funkcie vzdal 
dlhoročný predseda klubu Ing. 
Tibor Soós. Ako uviedol, od-
stúpenie z postu predsedu klu-
bu zrelo v ňom už dávnejšie. 
Cíti, že je potrebné odovzdať 
štafetu novej nastupujúcej ge-
nerácii, ktorá bude zapálená 
pre túto náročnú prácu.

Tibor Soós pôsobil vo funk-
cii predsedu od roku 1987 a je 
veľkým prínosom pre rozvoj 
nášho klubu, rýchlostnej kano-

istiky nielen v Komárne, ale aj 
na Slovensku a na medzinárod-
nej úrovni. Bol známy ako funk-
cionár, ale ľudia ho poznali pre-
dovšetkým ako trénera úspešnej 
komárňanskej K 4.

V jednom z početných roz-
hovorov povedal, že pre toto žije, 
je to jeho životný štýl, jeho ra-
dosť a považuje to nie za strate-
ný, ale za získaný čas. Tibor Soós 
zostáva naďalej ako člen klubu a 
ponúkol pomoc novému pred-
sedovi a novému vedeniu klubu. 
Jeho bohaté skúsenosti, ktoré za 
dlhé roky pôsobenia na tomto 

poste získal, sú neoceniteľné.
Po odstúpení Ing. Tibor 

Soósa z postu predsedu klubu, 
si členovia zvolili svojho no-
vého predsedu, ktorým sa stal 
Mgr. Ladislav Broczky. Je kaja-
károm, v komárňanskom klube 
vyrastal. Bol úspešný v mládež-
níckych kategóriách, viacná-
sobným majstrom Slovenska a 
Československa a v roku 1993 
na Majstrovstvách sveta junio-
rov v Račiciach obsadil dve 4. 
miesta. Vyštudoval Fakultu te-
lesnej výchovy a športu. Chlapci 
a dievčatá v našom klube ho po-

znajú aj ako aktívneho pretekára 
v kategórii veteránov, v ktorej sa 
stal majstrom sveta.  Prístupom 
v tréningovej príprave, či vý-
konmi na pretekoch je pre nich 
veľkým vzorom. V súčasnosti 
pôsobí ako tréner kajakárov naj-
mladšej vekovej kategórie.

Novozvolený predseda klu-
bu sa vyjadril, že jeho cieľom je 
vytvárať podmienky pre rozvoj 
rýchlostnej kaoistiky, prispieť 
k tomu, aby komárňanský klub 
napredoval a patril opäť medzi 
najlepšie kluby na Slovensku.
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Kajak & kanoe klubu Komárno má nového predsedu
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Vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu sa 
uskutočnilo stretnutie predstaviteľov mesta s 
pedagógmi materských škôl, základných škôl a 
Základnej umeleckej školy v Komárne. Pri tejto 
príležitosti boli ocenení za svoju dlhoročnú prá-
cu s deťmi a mládežou v našom meste. Ocenenie 
prevzali:

Mgr. Erika SZILÁRD
Základná škola na Ulici práce

Od roku 1990 je dirigentkou tamojšieho Spevácke-
ho zboru malých, s ktorým sa každoročne zúčastní  
regionálnej prehliadky speváckych zborov, a kaž-
dý tretí rok na súťaži speváckych zborov „Csengő 
énekszó“. Viackrát sa umiestnili nielen v bron-
zovom, striebornom a zlatom pásme. Pedagogic-
kú prácu Eriky Szilárd charakterizuje náročnosť 
a čestnosť, čo sa snaží vypestovať aj v jej malých 
žiakoch. Už ôsmy rok vykonáva DIFER testovanie 
v nultom a prvom ročníku, ktoré  vo veľkej miere 
prispieva k správnemu vývoju žiakov. Ako uzna-
nie za dlhoročnú prácu jej v školskom roku 2013 
- 2014 udelili Cenu Eötvösa za výnimočnú peda-
gogickú prácu. 

Judita BLÁZSKOVITS
Základná škola na Ulici Eötvösa

Za katedrou pôsobí viac ako tri desaťročia. Jej 
výchovno–vzdelávaciu prácu charakterizuje ne-
smierna tolerancia voči žiakom, zodpovednosť a 
práca s talentmi, čo dokazujú aj výborné výsled-
ky dosiahnutých na rôznych dejepisných a vedo-
mostných súťažiach: Ne arte, nec marte – súťaž 
regionálnych dejín o meste Komárno, Katedra 
– štátne kolo súťaže z dejepisu, Tudok – mentor 
žiakov obľubujúcich výskum a experimentovanie, 
Kincskereső – celoštátne hnutie, ku ktorému sa 
viaže jej najhodnotnejšie ocenenie mnohoročnej 
výskumnej práce, ktorú dostala v roku 2013. Ako 
odmenu dostala so svojimi žiakmi pozvanie do 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Emese SZIRÁCZKI
Základná škola na Ulici práce

Pôsobí ako hlavná vychovávateľka. Vďaka dlho-
ročnej obetavej práci získala dôveru a rešpekt detí, 
rodičov ako aj pedagogického zboru. Deťom sa 
venuje podľa ich individuálnych potrieb. Je chá-
pavá, trpezlivá, pozná myslenie detí, ich citové 
rozpoloženie, váži si zverené deti, stavia sa k nim 
zodpovedne. S rodičmi sa snaží vytvárať a udržia-
vať čo najlepšie vzťahy. Prácu školského klubu detí 
vedie a riadi efektívne. Je oduševnenou organizá-
torkou a zároveň účastníčkou sobotňajších voľno 
časových aktivít, školy v prírode, školských letných 
táborov.

GODA TURCSÁNYI Gabriella 
Základná škola na Ulici práce

Učí maďarský jazyk a dejepis. Je vedúcou predme-
tovej komisie pre dejepis. Svojich žiakov nabáda 
k otvorenosti, úprimnosti, povzbudzuje ich k zís-
kavaniu nových zručností a vedomostí. Má vyni-
kajúce pedagogické danosti. Jej odborné znalosti, 
nadanie a príprava sú príkladom. Žiaci pod jej 
vedením dosiahli v rôznych súťažiach vynikajúce 
výsledky, viacerí z nich sa dostali do Budapešti na 
súťaž Zsigmonda Simonyiho v maďarskom pravo-
pise. V literárnej súťaži „Jókai és kora” jej zverenci 
opakovane získali 1. miesto a v jazykovej súťaži 
Bendegúz dosiahli popredné umiestnenia.

Mgr. Hajnalka VÖRÖS
Základná škola Móra Jókaiho

V školstve pôsobí už 23 rokov. Jej snahou je naučiť 
žiakom nielen matematiku, základy techniky a in-
formatiky, ale aj čestnosť, vytrvalosť a svedomitosť. 
Venuje sa nadaným žiakom a každoročne ich pri-
pravuje na súťaže z matematiky a techniky. Vďaka 
tomu žiaci reprezentujú školu na medzinárod-
nej súťaži Zrínyi Ilona, na okresných a krajských 
kolách Pytagoriády a Matematickej olympiády. 
Zúčastili sa aj matematickej súťaže „Laki-Matek“ 
organizovanej v Sokolciach, kde stáli na stupni ví-
ťazov. Od začiatkov sa zapájajú do okresného kola 
technickej olympiády. V tomto školskom roku žiak 
pod vedením pani učiteľky získal prvé miesto a na 
krajskom kole, dosiahol úspešné 4. miesto. 

Mgr. Kristína SÝKOROVÁ
Základná škola na Pohraničnej ulici

Vyučovanie realizuje prostredníctvom hier, vzá-

jomnej komunikácie, individuálneho prístupu 
k žiakom, tímovej spolupráce, projektového tema-
tického vyučovania. Už niekoľko rokov sa úspešne 
stará o aklimatizáciu predškolákov a ich prípravu 
na vyučovací proces. Je koordinátorkou spoluprá-
ce s materskými školami, vedúcou Metodického 
združenia primárneho vzdelávania, výchovným 
a kariérovým poradcom školy a členkou Rady ško-
ly za pedagogických zamestnancov. Úspešne pri-
pravuje žiakov na súťaže v prednese poézie a pró-
zy ako napríklad Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky 
Maťko, Rozprávkové vretienko, ale aj na iné literár-
ne a výtvarné súťaže, ako Odysea mysle.

Mgr. Nela TRÁVNIČKOVÁ
Základná škola J. A. Komenského 

Venuje sa žiakom v rámci primárneho vzdelávania. 
Jej osobnosť je vnímaná s pojmom kreativita – má 
schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch 
a originálnym spôsobom ich zmysluplne používať, 
odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia, 
nachádzať niečo nového, čo predstavuje oboha-
tenie kultúry a spoločnosti. Svoj prístup využíva 
najmä v príprave žiakov na súťaže spojené s lite-
ratúrou: Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, 
Hviezdoslavov Kubín, kde dosahujú jej zverenci 
dosahujú krásne umiestnenia v rámci okresných 
kôl. Celoslovenské ocenenie získal jej žiak minulý 
rok v súťaži „Prečo mám rád Slovensko”, kde zaujal 
vyznaním k našej vlasti. Mnohé projekty sa týkajú 
zviditeľňovania nášho mesta, školy i v rámci me-
dzinárodných kontaktov.

Ing. Želmíra DOBROVICKÁ
Základná škola J. A. Komenského 

Úspechmi svojich žiakov pomáha budovať dobré 
meno školy. Odbornosťou, snaou pomôcť a kva-
litnými výsledkami v predmetových olympiádach  
formuje žiakov na hodinách chémie. V uplynulom 
školskom roku jej zverenci úspešne reprezentovali 
školu, a to prvým miestom v okresnom a krajskom 
kole chemickej olympiády. Zároveň sa na krajské 
kolo prebojovali a úspešnými riešiteľkami boli aj 
ďalšie dve žiačky. Vo vymenúvaní úspechov ne-
smieme zabudnúť na 3. miesto okresného kola 
súťaže Mladý záchranár, či na 1. miesto v súťaži 
Červeného kríža. Organizačne sa spolupodieľa na 
príprave a realizácii aktivít pre žiackov a kolegov.

Mgr. Zdeňek PAZDERA
Základná škola na Rozmarínovej ulici 

Srdcovou záležitosťou sa mu stal nový, pre mno-
hých neznámy šport florbal a napriek spočiatku 
veľmi jednoduchej športovej výbave sa mu podari-
lo vytvoriť silnú žiacku florbalovú základňu. Mlad-
ší aj starší florbalisti pod jeho vedením získali od 
roku 2010 každoročne prvenstvo v okrese a v kraj-
skom kole sa umiestňovali na medailových pozíci-
ách. Od roku 2012 jeho zverencov v okrese už nikto 
neprekonal v žiadnej zo 4 kategórií a staršie žiačky 
sa prvýkrát prebojovali na Majstrovstvá Slovenska, 
kde získali 5. miesto. V školskom roku 2013/14 ten-
to úspech zopakovali mladší žiaci, ktorí si rovnako 
zabezpečili účasť v celoslovenskom kole a obsadili 

7. miesto. Svojím zanietením a organizátorskými 
schopnosťami významne prispel k tomu, že v roku 
2014 škola zorganizovala v Komárne Majstrovstvá 
Slovenska mladších žiakov vo florbale.

Mgr. Marianna PRÁGAY
Základná umelecká škola v Komárne

Je učiteľkou klavíra s 30-očnú praxou, vedúcou 
predmetovej komisie klavírneho oddelenia a člen-
kou Umeleckej rady ZUŠ v Komárne. Od roku 2004 
je vedúcou pedagógičkou klavírneho oddelenia 
ZUŠ. Dlhé roky koncertovala ako sólistka, korepe-
títorka, či komorná hráčka. Spolupracovala s ko-
morným orchestrom Comorra, ako aj s komorným 
orchestrom Brigetio z Komáromu. Okrem toho 
vystupovala na viacerých dobročinných koncer-
toch, spolupracovala s Jókaiho divadlom a Jókaiho 
spolkom. Jej žiaci získali popredné umiestnenia 
na celoslovenských klavírnych súťažiach. Úspešne 
pripravila žiakov na ďalšie odborné štúdium, napr. 
na Evanjelickej vysokej škole v Halle a Konzerva-
tórium Bélu Bartóka v Budapešti. Od roku 2006 
vyučuje aj na Hudobnej škole Béniho Egressyho 
v Komárome, kde v roku 2011 získala cenu peda-
góga „Egressy Béni“ a v roku 2014 dostala Čestné 
uznanie za záslužnú pedagogickú prácu.

Ružena BALOGHOVÁ
Základná umelecká škola v Komárne

Pôsobí ako učiteľka spevu, vedúca predmetovej 
komisie speváckeho oddelenia, členka Umeleckej 
rady ZUŠ a Rady školy pri ZUŠ v Komárne. Už 
25 rokov vyučuje spev. Niekoľko rokov pôsobila 
v Jókaiho divadle ako hlasový pedagóg pre her-
cov. Súbežne vyučovala hudobnú výchovu na ZŠ 
vo Veľkom Mederi a v Komárne a aktuálne pôsobí 
ako pedagóg spevu aj v ZUŠ v Hurbanove. Mno-
ho jej žiakov pokračovalo v štúdiu na umeleckých 
školách, konkrétne na konzervatóriách v Topoľča-
noch, Győri, Váci, Budapešti a dvaja z nich účinku-
jú už na operných scénach v Brémach a Budapešti. 
Zorganizovala Majstrovský kurz pre pedagógov 
spevu zo západného Slovenska za aktívnej účasti 
lektorky Dobi – Kiss Veronika. Ako vokálny ume-
lec sa prezentovala na mnohých domácich i zahra-
ničných pódiách, koncertovala s mestským orches-
trom Comorra a s Metropolitným orchestrom.

Alžbeta KUNÍČKOVÁ
Materská škola na Eötvösovej 64 

Od roku 1989 vykonávala funkciu riaditeľky Ma-
terskej školy na Hradnej ulici. Od roku 2000 pôsobí 
v Materskej škole na Eötvösovej ulici. Vo výchovno 
– vzdelávacom procese dosahuje dobré výsledky. 
Na skvalitnenie edukačného procesu využíva nové 
formy práce, čo sa odzrkadľuje aj pri odovzdáva-
ní svojich poznatkov v oblasti výučby anglického 
jazyka. Cennými pre školu okrem pedagogických 
schopností a skúsenosti sú jej vlastnosti ako zmy-
sel pre spravodlivosť, objektívnosť, nekonfliktné 
riešenie problémov. Veľkou mierou sa podieľa na 
vytváraní vhodnej sociálno–emociálnej klímy ma-
terskej školy. Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti 
odchodu do dôchodku.

Danka ZÁHUMENSKÁ
Materská škola na Ulici mieru

V oblasti školstva pracuje 29 rokov, v súčasnosti 
6. rok vykonáva funkciu riaditeľky. Pod jej vede-
ním si škôlka udržuje vysokú úroveň a kvalitu, čo 
odráža aj pozitívne hodnotenie zo strany Štátnej 
školskej inšpekcie. Okrem zabezpečovania kvalit-
nej výchovno–vzdelávacej činnosti, inovatívnych 
a moderných postupov, sa veľkou mierou pričinila 
o pozitívne zmeny aj v materiálnom a priestorovom 
vybavení, modernizácie MŠ cez aktívne získavanie 
mecenášov a sponzorov, alebo zapájaním škôlky 
do rôznych projektov. Sleduje moderné metódy 
a formy práce v predškolskej pedagogike a aplikuje 
ich v praxi. Je dlhoročnou členkou medzinárodnej 
organizácie pre predškolskú výchovu OMEP. Je 
tiež autorkou niekoľkých interných projektov MŠ 
zameraných na ochranu a podporu zdravia. 

Bc. Ildikó BARTA
Materská škola na Ulici františkánov

Pracuje v školstve od roku 1978. Vo funkcií ria-
diteľky materskej školy pôsobí od januára 2010. 
V roku 2012 získala diplom na Univerzite Jánosa 
Selyeho v Komárne v odbore učiteľka materskej 
školy. Ako riaditeľka zodpovedne vedie mater-
skú školu, neustále sa snaží o vytvorenie dobrej 
pracovnej atmosféry a o posilnenie pozitívnych 
ľudských vzťahov, taktiež aj v komunikácií s ro-
dičmi. Jej cieľom je rozvíjanie a zvyšovanie kvality 
škôlky. Jednou z jej najdôležitejších úloh je vytvo-
renie prostredia pre rozvoj detí s ohľadom na spo-
znávanie a zdokonaľovanie materinského jazyka 
a udržiavanie ľudových tradícií. Neustále rozvíja 
svoje vedomosti,  pravidelne sa zúčastňuje na rôz-
nych podujatiach a seminároch. V posledných ro-
koch sa neustále snažila o vytvorenie priateľského 
prostredia v materskej škole. Láska k povolaniu sa 
odzrkadľuje v jej výchovno–vzdelávacej činnosti, 
ktorou prispieva k udržiavaniu dobrej povesti ma-
terskej školy. 

Mária KRÁLOVÁ
Materská škola na Kapitánovej ulici

Spolupracovala pri tvorbe nového Školského vzde-
lávacieho programu v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia. Aktivizuje sa pri vytváraní rôznych učebných 
pomôcok, estetizácii prostredia, na športových 
aktivitách, vo výtvarných súťažiach, kde prispe-
la k vynikajúcim umiestneniam a oceneniam na 
celoslovenskej úrovni. Rozširuje a pomáha prehl-
bovať program Ekoškôlky na základe vypracova-
ných projektov Zdravej školy, Cindi, Filia a mnoho 
iných čiastkových projektov. Najaktuálnejší je pro-
jekt Naučme deti piť čistú vodu, ktorý je zameraný 
na odbúranie nadmernej konzumácie sladkých ná-
pojov. Úzko spolupracuje s rodičmi v rámci meto-
dicko-poradenskej činnosti a s logopédkou. Stará 
sa o učebné pomôcky, ich aktualizáciu a moder-
nizáciu, zodpovedne si zastáva funkciu dirigentky 
v speváckom krúžku Hviezdička.

Mesto ocenilo najlepších pedagógov za rok 2014
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Novorodenci
Denis Farkaš zo Svätého Petra, Lukáš Džačovský z Marcelovej, 

Matúš Krkoška z Nových Zámkov, Gergő Marton z Tône, Olivér 
Kovács z Marcelovej, Benedek Kocsis z Okoličnej na Ostrove, Eliza-
beth Váródi zo Svätého Petra, Attila Németh zo Zlatnej na Ostrove, 
Ramóna Kováčová z Hurbanova, Samuel Kurčík z Komárna, Natá-
lia Pócsová z Nových Zámkov, Stella Fábiánová z Nových Zámkov, 
Viktor Karadi z Nových Zámkov, Áron Gubala z Boheľova, Bianca 
Bohosová z Komárna, Richard Rigó z Komárna, Priscilla Csóko-
vá z Marcelovej, Áron Almásy z Veľkého Medera, Hana Zakalata 
z Komárna, Lara Horváthová z Marcelovej, Katarína Majerová z 
Hurbanova, Lucas Berceli z Nededa, Stella Csonka z Nových Zám-
kov, Lara Štifner zo Svodína, Dávid Litvai z Kolárova, András Kes-
zegh z Marcelovej, Zoé Fitos zo Zlatnej na Ostrove, Ádám Kovács 
z Komárna 

Sľúbili si vernosť
Anton Bohony a Magdaléna Kurcsíková, Ing. Peter Pikor a 

Mgr. Henrietta Horváthová, František Valent a Renáta Uhrinová

Opustili nás
75-ročná Anna Košťálová z Komárna, 82-ročný Ferenc Szalai 

z Bátorových Kosíh, 84-ročná Lídia Senkár z Komárna, 77-ročný 
Brand István z Komárna, 63-ročný Miklós Bencsík z Komárna, 
84-ročný Pavol Kapusňák z Komárna, 61-ročná Mária Kudryová z 
Komárna, 72-ročný Ján Misák z Hurbanova, 75-ročná László Ilona 
rod. Spányik z Komárna, 22-ročná Silvia Danišová z Marcelovej, 
83-ročný Jozef Vrečič z Komárna, 79-ročná Júlia Žiaková z Komár-
na, 48-ročný Imrich Szivanyó z Komárna, 44-ročný Dušan Lehoc-
ký z Kameničnej

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l TESÁRSKE PRÁCE. Ponú-
kam Vám výrobu a vyrezávanie 
prístreškov, altánov, šmýkačky pre 
deti, práce s tatranským profilom, 
montáž krovov a OSB doskami, 
šalovacie práce. Robíme kvalitne 
a precízne. Informácie: ErikSol-
dan@azet.sk, tel.: 0907/693 881. 
l Súrne predám v Moči rodinný 
dom 17 ár (1960 stavaný). Cena 
dohodou. Tel.: 0918/022 119, 77 
41 589.
l Dám do prenájmu podnika-
teľské priestory 20m2+sociálne 
zariadenie. Nájomné: 150 eur+ré-
žia 50 eur. Výhodná poloha. Tel.: 
0917/523 115. 
l Predám garáž (pri Hofferovej 
benzínke). Cena: 2 600 eur, doho-
da možná. Tel.: 0907/193 524.  
l Predám  príjemný slnečný 
3-izbový byt s balkónom 80 m2, 
samostatný šatník v kombinácii 
hosťovskej izby, samostatná špaj-
za, samostatná WC, kúpeľňa s 
oknom, s parkovacím miestom vo 

dvore, s relaxačným pozemkom, s 
detským ihriskom. Byt je rekon-
štruovaný, v centre mesta a je k 
dispozícii na predaj práve pre vás 
ihneď! Tel.: 0944/497 620 po 16. 
hodine.  
l Predám  3-izbový byt po re-
konštrukcii, Hradná 5. Cena: 
dohodou. Tel.: 0908/179 609. 
0305/873 242.
l Predám stavebný pozemok 
Komárno-Malá Iža, štátna dotácia 
na výstavbu rodinného domu je 
možná. Tel.: 0904/827 633.
l Predám  4-árovú záhradu s 
murovanou chatou, Teheľňa, Ore-
chový rad. Cena podľa dohody. 
0949/464 515, 035/77 01 554.
l Prvá oddlžovacia. Tel.: 
0949/226 661.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k Vám 
domov. Tel.: 0907/271 670. 
l	Predám zaujímavý, zrekon-
štruovaný 4-izový byt (100 m2) 
oproti OD Lodiar. Tel.: 0903 149 
806.

Mesto Komárno v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno 
zo dňa 1.4.2004  v znení Dodatku k Pracovnému poriadku 
Mesta Komárno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúceho Odboru správy majetku 
Mestského úradu v Komárne
Termín nástupu do práce 1.6.2015

Požiadavky a požadované kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady  
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – právnického, 
 ekonomického alebo technického  zamerania
- znalosť právnych predpisov v oblasti , 
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme 
 § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. 
Požiadavky a iné  kritéria :
- najmenej tri roky praxe v riadiacej činnosti
- uprednostňuje sa prax v oblasti majetkovoprávneho
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,  
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, 
 asertivita, kreatívnosť 
- znalosť práce s PC – MS Office
- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, 
 maďarského a iného cudzieho jazyka vítaná
Zoznam požadovaných dokladov:
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných 
 a ostatných predpokladov 
- prehľad o doterajšej praxi 
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov 
 nie starší ako 3 mesiace,
- získané certifikáty alebo osvedčenia 
Originály, ( úradne overené fotokópie ) potrebných dokladov 
predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti na-
píšte číslo telefonického kontaktu a  e-mailovej adresy.
K žiadosti pripojiť :
- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný životopis 
-  písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie 
 riadenia odboru  – maximálne na  3 strany 
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných 
 údajov na účely výberového konania 
 v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. 
 o ochrane osobných údajov 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :
- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru  
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti 
 v danej oblasti 
- vzdelanie v danej oblasti
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiál-
mi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci 
Odboru správy majetku – Neotvárať!“ najneskôr 28. apríla 2015 
na adresu:  Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  
945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestské-
ho úradu v Komárne , Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 
28 . apríla 2015 do 12.00 hod.
 Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpokla-
dy a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová 
komisia pozve na výberové konanie, výberová komisia pozve  
najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dá-
tumu a hodiny výberového konania.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Mestský úrad v Komárne 
má snahu zaviesť zmeny v do-
terajšej praxi týkajúcej sa lepe-
nia propagačných materiálov a 
plagátov, ktoré bolo chaotické 
a nie raz protizákonné. Na ne-
legálne zriadených miestach sa 
kopia na seba lepené plagáty 
a kazia celkový vzhľad mesta, 
preto úrad spustil trojstupňo-
vý program meniaci doteraz 
zaužívané pravidlá.

Prvý krok spustený vede-
ním mesta bol zameraný na lik-
vidáciu nelegálnych reklamných 
plôch v užšom centre mesta, ich 
očistenie a opravu. Práce vy-
konali pracovníci zaradení na 
úseku aktivačných prác, ktorí 
dali tieto plochy do pôvodného 
stavu. Obľúbenými miestami na 
nelegálne lepenie plagátov boli 
plochy skríň elektrických zaria-
dení. Tie boli očistené, zafarbené 
a opatrené bezpečnostnými ná-
pismi v dvoch jazykoch. Práce, 
ktoré boli začaté v užšom centre 
mesta, budú pokračovať až na 
periférie. V súvislosti s tým pri-
mátor mesta László Stubendek 

povedal: „Čisté a usporiadané 
mesto je tým pokrokom, ktorý 
zlepší nielen životné prostredie 
obyvateľov mesta, ale zohráva 
kľúčovú úlohu v tom, aby sme 
sem prilákali turistov".

Druhý krok spočíva v tom, 
že revitalizovaným plochám 
budú hliadky mestskej polície 
venovať zvýšenú pozornosť, aby 
sa opäť nestali terčom lepičov 
plagátov. V prípade, že sa ob-
javia nelegálne lepené plagáty, 
mestská polícia bude udeľovať 
pokuty tým firmám alebo oso-
bám, ktoré na plagáte reklamu-
jú, pričom sa nebude skúmať, 
kto v skutočnosti plagát vylepil. 
Po udelení pokuty bude osoba 
alebo firma, ktorá reklamuje, 
vyzvaná na odstránenie nele-
gálnych plagátov. Všetkým musí 
byť jasné, že využívanie nelegál-
nych reklamných plôch sa ne-
oplatí a používanie vyznačených 
legálnych reklamných plôch sa 
má stať samozrejmosťou.

Všetkým, ktorí chcú vyu-
žívať legálne mestom zriadené 
reklamné plochy, odporúčame, 

Chceli by sme mať usporiadanejšie a čistejšie Komárno

Zdravotníci Všeobecnej 
nemocnice Komárno pripra-
vili podujatie pod názvom 
Deň hygieny rúk, čím sa už 
tradične pripojili k projektu 
pod záštitou Svetovej zdravot-
níckej organizácie „Umývaj si 
ruky – zachrániš život“, ktorá 
je zameraná na hygienu a dez-
infekciu rúk.

Prvú základnú školu v rám-
ci tohtoročného projektu na 
Rozmarínovej ulici v Komárne  
navštívila odborníčka na hygie-
nu rúk PhDr. Zlatica Halmová, 
MPH. Prednášky sa zúčastnilo 
šesťdesiat detí 1. stupňa a pri-
šli sa pozrieť aj detičky z iných 
tried spolu s učiteľkami.

Umývanie a dezinfekcia rúk 
patrí medzi najjednoduchšie 
spôsoby, ako zabrániť vzniku a 
šíreniu infekcií. „Nakoľko sa hy-
gienické návyky nadobúdajú už 
v rannom detstve, rozhodli sme 
sa tento rok urobiť osvetu u detí 
vo všetkých základných školách 
v Komárne. I keď je Svetový deň 
hygieny rúk až 5. mája, my sme 
začali už skôr, aby sme stihli svoj 
tohtoročný cieľ naplniť a nav-
štíviť všetkých žiakov prvého 
stupňa. Deti prichádzajú s bak-
tériami do kontaktu veľmi ľahko 
a často. Boli sme milo prekvape-
ní, že deti vedeli, ako a kedy si 
majú umývať ruky. Ukázali sme 
im správnu techniku umývania 
si rúk, ktorú si aj prakticky pre-

cvičili. Žiaci sa počas prezentácie 
zapájali a aktívne počúvali náš 
výklad,“ s úsmevom na tvári 
uviedla námestníčka riaditeľa 
pre ošetrovateľstvo PhDr. Zlati-
ca Halmová, MPH.

„Prezentácia o pravidlách 
dodržiavania hygieny rúk po-
zostávala z dvoch častí. „Prvá 
časť  bola venovaná rozšíreniu 
teoretických vedomostí. Pred-
náška o problematike hygieny 
rúk zdôraznila aj miesta na kto-
ré sa pri umývaní často zabúda 
ako aj podrobné popisovanie 
jednotlivých postupov pri hygie-
ne rúk a hlavne správne techniky 
umývania rúk. V druhej časti si 
každý žiačik prakticky precvičil 
techniku správneho umývania 
rúk  a za pomoci UV lampy si 
skontroloval miesta, na ktoré roz-
tok nebol nanesený, čo by v praxi 
znamenalo že tieto miesta neboli 
umyté respektíve dezinfikované,“ 
vysvetlila námestníčka.

Všeobecná nemocnica 
Komárno investovala do roz-
siahleho moderného projektu 
zavedenia hygienicko-epide-
miologického režimu, ktorý sa 
v nemocnici realizuje už nie-
koľko rokov. Jeho súčasťou je aj 
vybavenie oddelení kvalitnou 
dezinfekciou a účinným progra-
mom prevencie nozokomiál-
nych nákaz.

Mgr. Marta Csergeová

aby sa obrátili na pracovníkov 
Mestského kultúrneho stredis-
ka, ktorí im poskytnú patričné 
informácie a vysvetlia pravidlá. 
Je to tretí krok programu. Vede-
nie mesta požiadalo riaditeľku 
MsKS, aby opravili doteraz pou-
žívané reklamné plochy a taktiež 
zriadili na území mesta nové 
plochy, aby boli uspokojené po-
žiadavky reklamujúcich. Mal by 
sa tým zvýšiť príjem MsKS, keď-
že tieto financie môže použiť na 
usporiadanie kultúrnych podu-
jatí a zlepšenie svojej činnosti. 
Opäť však zdôrazňujeme, že sa 
tým zlepší aj naše prostredie, 
čistota a vnesie sa určitý poria-
dok do reklamy, čo pre reklamu-

júcich môže priniesť aj úsporu 
nákladov na reklamu.

Mesto v tomto smere očaká-
va samozrejme iniciatívu a po-
moc aj od obyvateľov. Ak zistíte, 
že niekto lepí reklamy na nedo-
volené miesta, upozornite ho na 
to, prípadne zavolajte mestskú 
políciu. Ak zistíte už nalepené 
nelegálne reklamy, odfoťte ich 
a zašlite fotku s krátkym popi-
som buď mestskej polícii, ale 
priamo mestskému úradu ale-
bo prostredníctvom facebooku 
(www.facebook.com/varosihi-
vatal). Za vašu spoluprácu vo-
pred ďakujeme.

krá, dr

Zdravotníci hovoria 
s deťmi o hygiéne

Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, 

druhýkrát ju uverejníme 
alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Máte doma staré dokumenty, fotky alebo listy?
Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pripravuje podu-

jatie ako spomienku na 70. výročie 2. svetovej vojny. V prípade, 
že vlastníte fotky, dokumenty, pohľadnice, listy a iné predme-
ty z obdobia rokov 1939 – 1945, prosíme, dajte nám vedieť a 
podieľajte sa aj vy na záchrane nášho kultúrneho a archívneho 
dedičstva. Kontaktujte nás na tel. čísle 035/790 39 30 – 34, alebo 
archiv@sanr-pkn.vs.sk.

Príjmeme účtovníčku (MRP). Tel: 0903 768 668.


