Bezplatné

XXIV. ročník, číslo 6

Meštiansku ulicu úplne obnovia,
mestská polícia bude aj na sídliskách,
deti dostanú dopravné ihrisko

Vo štvrtok 23. apríla pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva z predchádzajúceho týždňa. Na úvod si
poslanci minútou ticha uctili
pamiatku vynikajúceho pedagóga Bélu Farnbauera, ktorý
nás navždy opustil vo veku 88
rokov.
Na zasadnutí vyvolal polemiku návrh k parkovaciemu
systému mesta, podľa ktorého by klesla suma jednotného
príjmu z doterajších 8200 eur
mesačne na 5500 eur mesačne do 31. októbra 2016. Vtedy
totiž končí zmluva uzavretá so
súčasným
prevádzkovateľom

a po nej by mesto malo za 1
euro prevziať parkovací systém.
Následne by do konca októbra
2019 mala vstúpiť do platnosti
servisná zmluva v sume 3500
eur mesačne. Väčšina poslancov
vyjadrila nevôľu, že sa nehovorilo o tom, či sa má zachovať pôvodný parkovací systém, alebo
či by mal byť nový. Predkladateľ
nakoniec návrh stiahol a zastupiteľstvo sa bude touto témou
zaoberať neskôr.
Poslanci rozhodli o tom, že
tento rok sa úplne obnoví Meštianska ulica spolu so 104 parkovacími miestami a vyhotoví
sa aj plán rozvoja Eötvösovej

ulice.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo návrhy frakcie MOST-HÍD
o kapitálových výdavkoch
v rámci jej prislúchajúceho finančného rámca. Podľa neho
vybavia športové ihrisko na
sídlisku Bauring dvoma reflektormi, vybudujú sa dve kontajnerové stanovištia na druhom
a jedno na siedmom sídlisku.
Vytvorí sa parkovisko na Zváračskej ulici, k týmto nákladom
sa pripojí aj poslanec za SMK
v rámci spoločného návrhu. Pre
škôlkarov a žiakov základných
škôl sa postaví dopravné ihrisko. Frakcia MOST-HÍD z vlast-

ných financií venovala 2500 eur
poslancovi Ferencovi Rajkóovi,
ktorý zastupuje Novú Stráž, aby
ich využil v prospech tam žijúcich obyvateľov.
Poslanci rozhodli aj o zriadení stanice mestskej polície na
prvom, či druhom sídlisku, aby
zvýšili pocit bezpečia občanov
v tej lokalite.
Zrodilo sa aj uznesenie, ktoré podporuje zachovanie Benediktínskeho rádu, ktoré je historicky spojené s naším mestom.
Toto uznesenie bude zaslané Benediktínskemu rádu, Opátstvu
v Pannonhalme, Trnavskému
arcibiskupstvu a do Vatikánu.
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Významná iniciatíva k 750. výročiu udelenia mestských práv

Mesto Komárno v tomto
roku oslavuje 750. výročie udelenia mestských práv kráľom
Belom IV. Socha tohto panovníka zdobí Nádvorie Európy.
Pri tomto výročí sa sústreďuje
pozornosť návštevníkov aj na
sochy, busty a rôzne pomníky,
ktoré boli postavené za uplynulé stáročia, no väčšina sôch
bola postavená v 20. a 21. storočí.
Medzi takéto sochy patria
podobizne rodáka mesta, spisovateľa Jókai Móra, veliteľa pevnosti a ochrancu mesta počas
revolúcie 1848-1849 generála
Klapka Györgya, rodáka mestaa
svetoznámeho skladateľa operiet Franza Lehára, básnika Csokonai Vitéz Mihálya, generála
Milana Rastislava Štefánika, súsošie sv. Cyrila a Metóda, busta
svetoznámeho lekára Hansa Selyeho, pomník obetiam fašizmu,
socha Jana Amosa Komenského, socha Kamennej panny na
bašte Novej pevnosti a mnohé
ďalšie, ktoré sa tešia veľkého záujmu návštevníkov mesta. Me-

dzi najstaršie pomníky mesta
patrí socha Svätej trojice, ktorú
postavili v roku 1715 a mesto
ju dalo v roku 2014 za vlastné
prostriedky pekne reštaurovať
a teraz zdobí centrum mesta.
Na Nádvorí Európy je 20
sôch, z ktorých by som vyzdvi-

hol sochy kráľa sv. Štefana, kráľa
Matiáša (Hunyadyho), Márie
Terézie, Jánosa Hunyadyho, Lajosa Kossutha, kráľovnej Alžbety
(Sissi), Mateja Bela i ďalších.
Len pochvalne sa môžem vyjadriť k iniciatíve katolíckej cirkvi
v Komárne na čele s dekanom

Ladislavom Elekom, vďaka ktorej aj za pomoci veriacich mesta
postupne obnovili prednú časť
kostola sv. Ondreja, vrátane
sôch sv. Floriána, sv. Ondreja
a ďalších. Jeden veriaci mi povedal, že mená všetkých, ktorí sa
(Pokračovanie na 2. strane)

Komárňanská nemocnica je opäť najlepšou pôrodnicou v kraji
Pôrodnica Všeobecnej nemocnice Komárno bola opätovne v projekte Sprievodca
pôrodnicami ohodnotená ako
najlepšia pôrodnica v Nitrianskom kraji a v rámci Slovenska
ju mamičky ohodnotili ako
štvrtú najlepšiu.
Všeobecná nemocnica Komárno poskytuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelenia
komplexnú starostlivosť počas
tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí.

„Veľmi nás potešili tohtoročné výsledky hlasovania mamičiek a sme šťastní, že nás a našu
prácu ohodnotili naše pacientky
najvyššou známkou spokojnosti,“ povedal primár oddelenia
MUDr. František Tóth, PhD.
o projekte, ktorý v sebe spája
profesionalitu kolektívu, kvalitu
poskytovaných služieb a postoj
k pacientom. V minulom roku
tu priviedli na svet 819 detí, čím
počet pôrodov oproti roku 2013
vzrástol o 67 bábätiek. Podľa ri-

aditeľa nemocnice Mgr. Viktora
Dudáša je väčší počet pôrodov
na oddelení výsledkom spokojnosti rodičiek.
„V mene vedenia nemocnice
sa chcem poďakovať nielen všetkým mamičkám, ktoré si vybrali
našu nemocnicu, ale aj celému
kolektívu gynekologicko-pôrodníckemu a novorodeneckého
oddelenia, ktorý má najväčšiu
zásluhu na tomto pozitívnom
výsledku,“ uviedol riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš

a dodal, že nemocnica má v pláne aj naďalej vylepšovať poskytované služby a podmienky na
oddelení.
Komárňanská
nemocnica sa chce v blízkej budúcnosti
uchádzať o titul Baby Friendly
Hospital (Nemocnice priateľské
k deťom), ako znak toho, že potreby mamičiek a ich detí patria
medzi priority tejto pôrodnice.
Mgr. Marta Csergeová
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Pozývame na podujatia

Komárňanských dní
výstavy, koncerty, súťaže
Máte doma staré dokumenty, fotky alebo listy?

Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pripravuje podujatie ako spomienku na 70. výročie 2. svetovej vojny. V prípade,
že vlastníte fotky, dokumenty, pohľadnice, listy a iné predmety 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.

„Vyzvi srdce k pohybu“
aj v roku 2015!

Cieľom celonárodnej, medzinárodne
koordinovanej
kampane spojenej so súťažou
pod názvom „Vyzvi srdce k pohybu“ je povzbudiť čo najviac
ľudí, aby zaradili do svojho
voľného času pohybové aktivity a žili zdravšie. Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú
sedaví spôsob života.
Nedostatok pohybovej aktivity vedie k zvýšenému riziku
vzniku chronických ochorení,
ako napr. ateroskleróza, vysoký
krvný tlak, nadváha, obezita,
cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia pohybového aparátu. Pravidelný pohyb
zlepšuje náladu a pomáha v prevencii uvedených ochorení.
Kampaň 6. ročníka „Vyzvi srdce
k pohybu“ organizujú regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR.
Máte nad 18 rokov?
Podmienkou zapojenia sa
do súťaže je venovať sa rôznym
pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou
v čase od 23. marca do 14. júna
2015. Počas jedného týždňa by
ste mali mať najmenej 4 pohybové aktivity a pohyb by mal trvať
210 a viac minút týždenne. Svoje
osobné a iné údaje, ako aj počet,
intenzitu a trvanie všetkých pohybových aktivít počas súťaže je
potrebné zaznamenať do účastníckeho listu kampane.
Po ukončení súťaže je potrebné účastnícke listy odovzdať
na RÚVZ so sídlom v Komárne,
alebo zaslať na RÚVZ so sídlom
v Banskej Bystrici, adresa: OVZ,
RÚVZ, Cesta k nemocnici 1,
975 56 Banská Bystrica, prípadne zaslať preskenované z oboch

strán e-mailom na adresu hana.
vrbanova@vzbb.sk. V žrebovaní
môžete vyhrať hodnotné ceny.
Účastnícke listy sú prístupné na RÚVZ so sídlom v Komárne (kontakt viď nižšie), resp.
si ich môžete stiahnuť z webovej
stránky: www.vzbb.sk, kde sú k
dispozícií aj všetky potrebné informácie ku kampani.
Každý účastník súťaže musí
mať dospelého svedka a môže
mať detského podprovateľa
(viac viď. nižšie).
Máš menej ako 18 (a viac
ako 7) rokov? Rád športuješ
a chcel by si vyhrať
zaujímavú cenu?
Vyzvi svojich rodičov, súrodencov, ďalších rodinných
príslušníkov, kamarátov aj známych nad 18 rokov, aby sa zapojili do súťaže. Zorganizuj pre
nich súťaže, aktivity zúčastni sa
aj Ty na niektorých z nich a napíš o nich pár riadkov. Záznam
o najmenej 3 spoločných aktivitách treba priložiť k účastníckemu listu dospelého účastníka
súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“.
Čím viac dospelých získaš do
súťaže, tým väčšie máš šance
vyhrať v žrebovaní. Jedno dieťa
môže podporovať viac dospelých, ale každý dospelý môže
mať iba jedného podporovateľa.
Ďalšie informácie môžete
získať osobne na RÚVZ v Komárne (v areáli nemocnici v
Komárne, Mederčská 39), telefonicky na telefónnom čísle
035/7702627, e-mailom na emailovej adrese: ruvzkn@uvzsr.
sk.
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Komárne

Nasledujúce číslo Komárňanských listov
vydávame 13. mája 2015.
Uzávierka 7. mája
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Pripravujeme letný tábor pre deti

Srdečne pozývame všetky deti od 7 do 12 rokov na obrovské
dobrodružstvo od 20. do 25. júla v areáli ZŠ Komenského na
farský letný denný prímestský tábor! Bude plný hier, divadla,
turnajov, športu, výletov, dielní, priateľstiev, zážitkov a omnoho
viac! Minulý rok sme vzlietli teplovzdušným balónom a riadili
vlak aj loď Tento rok takisto chystáme veľké prekvapenie!
Tešíme sa na každého jedného z vás! Viac info nájdete na
FB- Fara Komárno, www.komarno.fara.sk alebo tel.čísle 0908
717 466.
Animátori Fara Komárno

Vedenie mesta informovalo
o zámeroch v turizme

Vedenie mesta považuje
turistický ruch za odvetvie
disponujúce značnou ekonomickou silou, ktoré môže mať
vplyv aj na vytváranie nových
pracovných miest – odznelo na
tlačovej besede vedenia mesta
a združenia Pons Danubii.
Primátor László Stubendek
uviedol, že sa začala spolupráca
obcí nachádzajúcich sa medzi
Komárnom a Štúrovom, pretože
len takýmto spôsobom je možné dosiahnuť lepšie výsledky.
Mesto vynovilo a prerobilo
svoju webovú stránku, ktorá už
zreteľnejšie vyzdvihuje turistické možnosti.
Komisia pre cestovný ruch
dostala väčšie právomoci ako aj
financie v sume 20 tisíc eur a do
konca prvého polroka bude vytvorená aj nová štruktúra mestského úradu – pribudne pracovník zodpovedný za turistický
ruch. Mesto považuje za dôležité, aby cielene oslovilo turistov.
Podľa viceprimátora Bélu
Keszegha rozšírili bezplatné in-

ternetové wi-fi prístupy, okrem
toho v turistickej kancelárii je
možné požičať si tandemové
bicykle a kolobežky a onedlho
bude dokončená aj podunajská
cyklistická aplikácia.
Komárno sa tak stane
takzvaným qr mestom, lebo
táto mapa poskytne o príslušnej
lokalite informácie mobilným
aplikáciám v troch jazykoch
a bude obsahovať aj videoprezentácie. Na to potrebné panely
onedlho rozmiestnia po meste.
Turistická informačná kancelária bude otvorená počnúc
Komárňanskými dňami až do
konca sezóny aj počas víkendov
a pribudnú tam noví spolupracovníci.
Riaditeľ združenia Pons
Danubii Zoltán Bara uviedol,
že vlani vybudované cyklotrasy sú významným úspechom
aj v stredoeurópskom meradle
a plánujú sa aj ďalšie služby
s tým spojené, ako napríklad
prenájom bicyklov.

Malí pólisti nesklamali
a dvakrát vyhrali!

V oblastnej súťaži U11
nás reprezentovali malí pólisti
KVP Komárno a dosiahli tieto
výsledky: KVP Komárno - UK
Bratislava 9:5, UK Bratislava KVP Kúpele Piešťany 3:9, KVP
Kúpele Piešťany - KVP Komárno 3:9. Zostava KVP Komárno
: Bencsik Botond, Majer Dániel,
Nagy Ádám, Rádi Dávid, Halász Viktor, Sánta Gergő, Nagy
Csongor, Beró Marcel, Adamik
Tamás, Bencsik Zsombor, Svec
Áron, Halász Péter, Mateides

Alexander-Tibor, Bencsik Csanád. Góly Komárna : Beró 5,
Nagy Cs. 4, Adamik 3, Svec 2,
Halász P. 2, Bencsik Zs. 1, Rádi
1. Trénermi chlapcov sú Balázs
Alexander a Vrečič Tibor.
Radi privítame záujemcov
o tento šport. Určite sa medzi nami budete dobre cítiť a
okrem toho urobíte niečo aj
pre svoje zdravie. Informácie
vám poskytne tréner Alexander Balázs na telefónnom čísle
0903 717 877.
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Významná iniciatíva k 750. výročiu udelenia mestských práv

komisiu pre medzinárodnú spoluprácu i širokú verejnosť a tretí sektor. Ako ja poznám
aktívneho poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Konštantína Gliča, určite nenechá
svoje iniciatívy na náhodu a realizovaním
jeho názorov sa mesto v roku 750. výročiu
udelenia mestských práv obohatí v turistickej oblasti.

(Pokračovanie z 1. strany)
pričinili o obnovu kostola, by mali byť zlatými písmenami zapísané do kroniky mesta.
V roku 750. výročia udelenia mestských
práv Komárnu so zaujímavou iniciatívou
vyšiel poslanec mesta a predseda športovej
komisie Ing. Konštantín Glíč. Na zasadaní pléna mestského zastupiteľstva v marci

2015 vyhlásil iniciatívu pod názvom „Komárno - mesta sôch“. Podľa jeho návrhu
devízu množstva umelecky pekných sôch
by malo mesto ešte lepšie využiť a propagovať z hľadiska cestovného ruchu. Navrhuje
zabezpečiť informačné tabule ku každej

soche, vypracovať orientačnú mapu pre
návštevníkov mesta zameranú na sochy.
Ďalej poslanec navrhol pripraviť koncepciu budovania ďalších sôch v meste. Podľa
návrhu poslanca Konštantína Gliča by iniciatívou „Komárno - mesto sôch“ cestovný
ruch dostal nový rozmer. Návštevníci nášho
mesta by sa poznávaním sôch mohli hravou
formou zdokonalovať v dejinách Karpatskej
kotliny i celej Európy. Ďalej vyhlásil iniciatívu „Fontána Európa“ zameranú na dokončenie fontány na Nádvorí Európy podľa
pôvodného projektu. Dobudovaním fontány by sa skrášlilo Nádvorie Európy a deklarovala by sa naše európska spolupatričnosť.
Na túto spoluprácu pri oboch iniciatívach
vyzval primátora mesta László Stubendeka,

Rozhodli sme sa robiť anglické konverzácie netradične

Najvhodnejším spôsobom
ako zvýšiť jazykové schopnosti žiakov, naučiť sa používať
anglický jazyk v bežných životných situáciách, ako aj zlepšiť
svoje komunikačné zručnosti,
sú anglické konverzácie pod
vedením NATIVE SPEAKRA zahraničného lektora, ktorý je
rodeným hovorcom jazyka.
Konverzácie sú určené pre
tých, ktorí si chcú udržať a rozvíjať svoje znalosti, ale aj zlepšiť
sa v gramatike. Pomôžu žiakom
dosiahnuť správnu výslovnosť,
intonáciu, ale aj skvalitniť hovorený prejav. Ako najlepšie

zlepšiť svoje jazykové zručnosti? Veľa rozprávať! A najlepšie
s najpopulárnejším americkým
basketbalistom na Slovensku.
Do školských lavíc netradične
zasadol basketbalista tímu MBK
Rieker COM-therm Komárno
T.J. Bannister.
Vedenie základnej školy na
Pohraničnej ulici v Komárne
vsadilo na netradičné spojenie
konverzácií so športom. Americký basketbalista zasadol po
dlhých rokoch opäť do školských lavíc. Vypočul si basketbalové projekty svojich “mladších spolužiakov.” Nasledovala

Gibraltár na Dunaji
Výstava k 750. výročiu udelenia mestských práv Komárnu
v hlavnej budove Podunajského múzea

Dobové rytiny, mapy a letecké snímky
o Komárňanskej pevnosti

Odstávka elektriny

V stredu 6. mája – od 8.00 do 11.30 – Dvorská,
Zváračská,
vo štvrtok 7. mája – od 8.00 do 11.30 – Mieru,
Zváračská, od 8.00 do 16.00 – Hradná,
v piatok 8. mája – od 8.00 do 13.00 – Lukáča,
Mládeže, Odborárov, Priateľstva, Sústružnícka.
Mestský dvojtýždenník. Vydáva COMMEDIA, spol. s r. o. Konateľ: Mgr. Zoltán
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Na mestskom úrade v Komárne sa
nachádza aj katalóg sôch a pomníkov. Za
zostavenie katalógu s fotografiami sôch,
búst a pomníkov mesta Komárno si zaslúži
uznanie bývalá pracovníčka oddeleniu pamiatok mestského úradu Zuzana Garaiová.
Dr. Štefan Bende

Výhodná reklama
v Komárňanských listoch
a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte,
druhýkrát ju uverejníme
alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

konverzácia na tému šport, basketbal. Vo svojom voľnom čase
sa venuje aj tréningu detí, takže
súčasťou konverzácií bola aj
návšteva telocvične, kde si žiaci
zahrali basketbal priamo s T.J.
Anglické konverzácie budú pokračovať a budú sa zameriavať
na rôzne témy, ako je obchod,
šport, cestovanie alebo na bež-

nú každodennú konverzáciu
o udalostiach, počasí a pod. V
neposlednom rade žiaci školy
môžu zažiť množstvo veselých
- zábavných chvíľ so zaujímavým a výnimočným človekom,
známym basketbalistom T. J.
Bannisterom.
Mária Hamranová
Katarína Vajkai

Zväz diabetikov Slovenska – ZO DiaKom Komárno
Vás srdečne pozýva na

SLÁVNOSTNÚ KONFERENCIU

usporiadanú k 25. výročiu založenia
Zväzu diabetikov Slovenska dňa 14. mája o 13. hodine
v budove Klubu dôchodcov Komárno
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Slovenská boxerská liga
tentokrát u nás

Športový klub boxu Spartak Komárno bol usporiadateľom turnaja II. Slovenskej ligy
v boxe. Zúčastnilo sa 129 boxerov z 28 boxerských klubov vo
vekových kategóriách žiakov,
dorastencov, dorasteniek, mužov a žien. Najvernejší priaznivci boxu v Komárne mohli
počas 8 hodín sledovať 53 boxerských duelov v jednotlivých
hmotnostných a vekových kategóriách.
ŠKB Spartak Komárno reprezentovalo na tomto turnaji 9
boxerov a boxeriek. V kategórii
žien Diana Kulinová, Eszter
Mészáros, Adri Mészáros a Tünde Koczkás. V kategórii žiakov
Robert Kulin a v kategórii mu-

žov Henrik Budai, Fernando
Balogh, Zsolt Birkás, ktorý
napriek tesnej bodovej prehre
1:2 sa ako začiatočník prezentoval veľmi dobrým, bojovným
vystúpením. Z našich boxerov
najlepší výkon predviedol Tibor
Bélai, keď v tvrdom súboji suverénne porazil 3:0 na body Radoslava Nedzbala z Kamenice nad
Cirochou.
Ligový turnaj rozhodovali komárňanskí rozhodcovia.
Hlavný rozhodca Norbert Horňák, v ringu a pri bodovaní sa
striedali Piroska Bodoki, Petra
Jachmanová, Imrich Várhegyi,
Roland Gábor a Peter Jachman.
p

Predám stavebný pozemok v Malej Iži, štátna pomoc na
výstavbu možná. Osoby ZŤP – štátna pomoc na kupón bytu.
Tel.: 0904 827 633
Mesto Komárno v zmysle § 3, 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa

Centrum voľného času – Szabadidőközpont
Rozmarínová ul. 2, Komárno
Uzávierka prihlášok: 7. mája 2015
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre riaditeľa
centra voľného času:
a) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na
výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade §34 ods.2 citovaného zákona, a v zmysle vyhlášky č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5
písm. b/ z.č.596/2003 Z.z.
c) vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §61 ods.
7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Iné kritéria a požiadavky:
a) bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm. b/ zák.č.317/2009 Z.z.
b) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ zák.č.317/2009 Z.z.
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/ zák.č.317/2009
Z.z.
d) znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti školstva,
e) osobné a morálne predpoklady,
f) organizačné a riadiace schopnosti,
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
- písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
- doklady o vzdelaní /overené kópie / a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy /podľa §61 ods.7 zákona č.317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný životopis,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
vo vzťahu k výkonu funkcie
- doklad o bezúhonnosti - výpis registra trestov
nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia
a rozvoja centra voľného času,
- 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.

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Centrum voľného času - Szabadidőközpont – Neotvárať!“ najneskôr do 7. mája
2015 na adresu: Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01
Komárno alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu Komárno .
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve
na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
Ing. László Stubendek primátor mesta

Drobná inzercia

Zahrali sme divadlo. Po anglicky!

Pred niekoľkými dňami
sme sa my, žiaci z Rozmarínky,
zúčastnili divadelného festivalu základných a stredných škôl
v anglickom jazyku na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre, a to ako jediná škola
z nášho okresu.
Pred vystúpením náš tím
v zložení Michaela Pontyová,
Lejla Šinkovič, Levente Lengyel,
Anna Mária Csóková, Daniela
Čambalová, Peter Mezey a Ján
Čapla s pani učiteľkami Katarínou Nemčickou a Darinou Benkovou usilovane nacvičoval, aby
náš výkon dopadol čo najlepšie.
Nacvičiť originálne divadelné
predstavenie na zadanú tému
nie je vôbec jednoduché, a už
vôbec nie v anglickom jazyku.
Tohtoročnou témou bola
sloboda. Všetci sme v živote niekým alebo niečím obmedzovaní.
Či už sú to zákony, spoločenské

normy, očakávania spoločnosti, rodiny, priateľov,... V našom
predstavení sme poukázali na
to, čo sa stane, ak si tento nedostatok slobody uvedomí aj
tínedžer Johny a vyberie sa ju
hľadať do sveta. Po zážitkoch v
dedinkách s úplnou slobodou
a úplnou neslobodou si uvedomí, že ani úplná sloboda nie je
zárukou šťastia a spokojnosti,
a že najlepším riešením je zlatá
stredná cesta.
Veľmi sa nám páčili aj konkurenčné predstavenia, ktoré
boli tiež nápadité a poučné. Sme
radi, že aj tento rok sme mali
možnosť odprezentovať to, čo
nás baví a navyše v anglickom
jazyku. Už teraz sa tešíme na
budúci rok. See you next year,
Nitra!
Michaela Pontyová
ZŠ na Rozmarínovej ulici

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l TESÁRSKE PRÁCE. Ponúkam
Vám výrobu a vyrezávanie prístreškov, altánov, šmýkačky pre deti, práce s tatranským profilom, montáž
krovou a OSB doskami, šalovacie
práce. Robím kvalitne a precízne.
Informácie:
ErikSoldan@azet.sk,
tel.: 0907/693 881.
l Predám zaujímavý, zrekonštruovaný 4-izbový byt (100 m2) oproti
OD Lodiar. Tel.: 0903/149 806.
l Predám garáž (pri Hofferovej
benzínke). Cena: 2 600 eur, dohoda
možná. Tel.: 0907/193 524.
l Predám fungujúcu Škodu 105,
cena: 80 eur. Tel.: 0944/196 478.
l Predám
príjemný slnečný
3-izbový byt s balkónom 80 m2,
samostatný šatník v kombinácii
hosťovskej izby, samostatná špajza,

samostatná WC, kúpeľňa s oknom,
s parkovacím miestom vo dvore, s
relaxačným pozemkom, s detským
ihriskom. Byt je rekonštruovaný, v
centre mesta a je k dispozícii na predaj práve pre vás ihneď! 0944/497
620 po 16. hodine.
l Predám 3-izbový byt po rekonštrukcii, Hradná 5. Cena: dohodou.
Tel.: 0908/179 609. 0305/873 242.
l Prvá oddlžovacia. Tel.: 0949/226
661.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť
vlasy pohodlne? Prídem k Vám domov. Tel.: 0907/271 670.
l Predám 4-árovú záhradu s murovanou chatou, Teheľňa, Orechový
rad. Cena podľa dohody. 0949 464
515, 035/77 01 554.
l Predám garáž na Lúčovej 1101.
Tel.: 035/77 25 493.

Novorodenci

Levente Kláni z Komárna, Zora Kociská z Komárna, Bianka Vargová
z Komárna, Léna Bagotová z Mužle, Jakub Kmeť z Hurbanova, Tibor
Dobosi zo Zemianskej Olče, Danie Čomor z Kolárova, Levente Szanics z Bátorových Kosíh, Ella Rybánska z Komárna, Timothy Ďurika
z Hurbanova, Matej Sedláček z Komjatíc, Marek Pagáč z Viesky na Žitavou, Fanni Kósa z Tône, Áron Mátyus z Nesvád, Tamás Károly Baláž
z Nesvád, Rebeka Bilka z Komárna, Laura Tanka z Komárna, Viktória
Németh z Iže, Attila Lukács z Chotína, Viktor Molnár z Komárna, Máté
Dubán z Bátorových Kosíh, Tamara Szudor z Imeľa, Michael Tót z Komárna, Darina Čadiková z Kolárova, József Lakatos z Marcelovej

Sľúbili si vernosť

Jozef Cibiček a Zuzana Borošová, Tomáš Mikulášek a Katarína Komčaková, Attila Zámbó a Katalin Sántha, Péter Gucsi-Végh a Rita Kolocsics,
Tibor Szeles a Anikó Hégerová, Róbert Bagóči a Andrea Božárová

Opustili nás

83-ročná Rebeka Czúth Lami z Modrán, 81-ročný Béla Komjáti z Kavy,
92-ročná Margita Csapó z Komárna, 95-ročná Mária Kovácsová z Chotína, 65-ročný Jozef Simon z Komárna, 85-ročný Viczena Dezső st. z
Kameničnej, 66-ročný JUDr. Ján Čerepkai z Komárna, 68-ročná Margit Panka z Komárna, 62-ročný Peter Esztergás z Komárna, 78-ročný
Pálffy József z Komárna, 82-ročný Július Fülöp z Kolárova, 81-ročná
Magdaléna Csintalanová z Komárna, 82-ročný Gabriel Balogh z Kolárova, 83-ročný Štefan Ertl z Novej Stráže, 88-ročná Irena Töröková
z Komárna, 78-ročný František Kurucz z Iže, 70-ročný Ľudovít Méry
z Komárna, 73-ročný Gašpar Szoboszlai z Kameničnej, 74-ročná Irma
Szendiová z Komárna

POĎAKOVANIE

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Budovateľská 32, Komárno

otvára od 1. septembra 2015
nadstavbové štúdium:

6403 L Podnikanie v remeslách a službách
(vyučovací jazyk slovenský a vyučovací jazyk maďarský)
Štúdium je určené pre absolventov učebných odborov: kuchár, čašník, servírka, kaderník, stolár, maliar, cukrár a ďalšie v
zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z.z.
Prihlášky je potrebné podať do 29. mája 2015.
Info: 035/7740 054, 55

S bolesťou a zlomeným srdcom ďakujeme
všetkým príbuzným, susedom, bývalým kolegom, dobrým kamarátom a všetkým blízkym
a známym, ktorí 9. apríla odprevadili na poslednú cestu v komárňanskom cintoríne drahého manžela, otca a starého otca

Miklósa BENCSIKA.

Navždy nás opustil po dlhej chorobe, ktorú znášal veľmi
statočne. Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová sústrasti.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš naveky žiť.“
Dňa 4.mája 2015 uplynie rok, keď nás navždy opustil náš
milovaný otecko

Ladislav Habara

TRIEDIME ODPAD!

Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený
odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 27. apríla 2015 - do 1. mája 2015
od 25. mája 2015 - do 29. mája 2015
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych služieb,
tel.: 035/28 51 362.
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta
(www.komarno.sk).

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší.

SPOMIENKA

„Ako ticho si žil, tak ticho si odišiel,
skromný vo svojej láske a dobrote.“

V pondelok 27. apríla uplynul 3. rok, kedy
nás opustil milovaný

Juraj PUSKÁS.

S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

