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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 10. júna 2015.

Uzávierka 5. júna

Všeobecná nemocnica 
Komárno, prevádzkovaná ne-
ziskovou organizáciou FOR-
LIFE a manažérsky riadená 
skupinou AGEL, otvorila pre 
dlhodobo chorých pacientov 
nové priestory v pavilóne J na 
štvrtom poschodí.

Rekonštrukcia oddelenia tr-
vala takmer 4 mesiace a nemoc-
nicu stála viac ako 70 tisíc eur. 
Pacienti sa môžu tešiť z moder-
nejších a príjemnejších priesto-
rov. Oddelenie má kapacitu 28 
lôžok.

Rekonštrukčné práce sa 
dotkli všetkých priestorov, vy-
menené boli podlahy, okná aj 

dvere, obnovili sa sociálne zaria-
denia ako pre pacientov, tak pre 
personál. Zakúpený bol celkom 
nový nábytok ako pre pacientov, 
tak i pre zdravotnícky personál 
a čiastočne sa obnovila elektro-
inštalácia. Nakoľko v nemocnici 
nie je lôžkové fyziatricko-reha-
bilitačné oddelenie, ani oddele-
nie paliatívnej medicíny, odde-
lenie poskytuje aj rehabilitačnú 
starostlivosť starším a chronicky 
chorým pacientom. Na oddele-
ní je poskytovaná starostlivosť 
aj pacientom v posledných štá-
diách ochorení.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL

Nemocnica otvorila nové priesto-
ry oddelenia dlhodobo chorých

Tohotoročné 8. zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Komárne sa konalo 21. mája. 
Poslanci zvolili nových členov 
do dozorných rád troch mest-
ských podnikov. Na základe 
hlasovania sa členmi dozornej 
rady firmy Calor, s. r. o., stali 
Imre Dubány, Anton Marek 
a Bohumír Kóňa. Za členov 
dozornej rady akciovej spoloč-
nosti KOMVaK boli zvolení po-
slanci Béla Szabó a Konštantín 
Glič. Tretieho člena vymenuje 
samotná akciová spoločnosť.

Členmi dozornej rady spo-
ločnosti COM-MÉDIA, kto-
rá vydáva Komárňanské listy 
a prevádzkuje Mestskú televí-
ziu, sa stali József Kiss Péntek, 
Péter Korpás a Konštantín Glič. 
Na programe bolo aj vypísanie 
výberového konania na funkciu 
konateľov firiem COM-MÉDIA 
a Calor, ale tento návrh primá-
tor László Stubendek stiahol.

Poslanci schválili aj všeobec-
ne záväzné nariadenie o držbe 
psov. Toto nariadenie upresňuje 
napríklad, kde sa môže viesť pes 
na voľno bez vôdzky a určuje aj 
sumu za náhradnú evidenčnú 
známku. V ďalšom uznesení 
poslanci upravili aj nariadenie 
týkajúce sa prenájmu mestských 
bytov.

Poslanci hlasovali aj o na-

riadení, ktoré upresňuje predaj 
tovarov a služieb na mestských 
trhoviskách. V súvislosti s tým 
bol prijatý protest prokurátora 
a tieto poznatky budú v lehote 
troch mesiacov zakotvené v na-
riadení.

Zastupiteľstvo prijalo účtov-
nú uzávierku mesta za rok 2014, 
vzalo na vedomie správu a plá-
noch obnovy centra mesta a od-
súhlasilo prerozdelenie financií 
určených na tento cieľ. Práce 
začnú v Parku Anglia a v Parku 
Štefánika, kde budú osadené 
nové lavičky, obnovené chod-
níky a tiež doplnené, prípadne 
opravené smetné koše a odstrá-
nené betónové kvádre.

Poslanci schválili aj to, aby 
sa zrodil nový územný plán 
mesta. Na tento účel odsúhla-
sili financie ešte na marcovom 
zasadnutí zastupiteľstva. Okrem 
toho rozhodli vo finančných a 
majetkovo-právnych veciach 
a schválili aj žiadosti z oblasti 
školstva a kultúry. Potom prijali 
účtovnú uzávierku spoločnosti 
Calor, ktorá zabezpečuje vyku-
rovanie. Minulý rok uzavrela 
s prebytkom takmer 10 000 eur.

Na zasadnutí odznelo aj 
to, aby bol poslancom v blízkej 
budúcnosti predložený návrh, 
ktorý by zefektívnil vykurovací 
systém materských škôlok.

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Fantastický deň pre deti a celé rodiny!
V nedeľu 31. mája príďte na 

Komarátsky festival detí
na Klapkovom námestí, 

v detskom parku a v Parku Anglia

Pripravené sú hry, súťaže, tvorivé dielne, párty, 
piknik a iné zaujímavé veci

Uplynulý týždeň hosti-
lo v Dôstojníckom pavilóne 
vedenie mesta majstrovské 
družstvo komárňanských bas-
ketbalistov, aby im takýmto 
spôsobom vyslovilo vďaku za 
to, že urobili radosť mnohým 
Komárňanom, zomkli fanú-
šikov do ozajstnej komunity 
a z Prievidze priviezli najcen-
nejší kov.

Na premietacom plátne sme 
mohli vidieť nefalšovanú ra-
dosť športovcov a ich verných 
fanúšikov. Vo svojom prípitku 
primátor Lásló Štubendek uvie-
dol: Komárno už dlhú dobu žije 
basketbalom a za to patrí vďaka 
hráčom, trénerom, manažérom 
klubovému lekárovi a samozrej-
me sponzorom. Podľa Lajosa 
Csonku, konateľa spoločnosti 

Com-Therm, je dobrý pocit stáť 
pri takomto mužstve. Napriek 
tomu, že sú ďaleko od rodín, 
odovzdali maximum a potešili 
svojich fanúšikov.

Predseda športovej komi-
sie mestského zastupiteľstva 
Konštantín Glič označil úspech 
basketbalistov za jednu z naj-
krajších kapitol komárňanského 

kolektívneho športu. Na záver 
slávnostného prijatia obdarovali 
hráčov spomienkovými pred-
metmi. Blahoželáme k tomuto 
skvelému výkonu!

Naši basketbalisti sa stali majstrami! Bravo!

Primátor Komárna László 
Stubendek prijal vo svojom 
úrade Évu Bandor, herečku Jó-
kaiho divadla v Komárne, kto-
rá za svoj výkon v slovensko-
českom filme „Deti“ získala 
na Medzinárodnom filmovom 
festivale v čínskom Pekingu 
cenu za najlepšiu vedľajšiu 
rolu.

Na festival bolo zaslaných ti-
síc filmov z celého sveta a porota 
z nich vybrala iba 15. Medzi-
národná prehliadka filmov sa 
konala v impozantnom Paláci 
kultúry, kde sa zišiel obrovský 
dav divákov i mnoho filmových 

hviezd. Éva Bandor do posled-
nej chvíle netušila, že bude me-
dzi ocenenými hercami, preto 
po vyhlásení svojho mena zažila 
obrovské prekvapenie a radosť. 

Na stretnutí s primátorom 
si spoločne pozreli aj záznam 
z odovzdávania cien a hereč-
ka opísala svoje zážitky z tohto 
výnimočného večera. Primátor 
László Subendek ocenil herec-
ké majstrovstvo Évy Bandor, 
zaželal jej mnoho podobných 
pekných momentov a ďalšie na-
sledovaniahodné úspechy. Po-
tom sa Éva Bandor podpísala do 
pamätnej knihy mesta.

Herečka Éva Bandor získala prestížne ocenenie

Pred niekoľkými dňami 
sa do Komárna vrátil László 
Szeder, ktorý na bicykli pre-
konal 13 300 kilometrov. Na 
hlavnom námestí Komárna 
ho privítala rodina, primátor 
mesta a niekoľko priateľov 
a fanúšikov. 

Lásló Seder sa na dlhú cestu 
bicyklom nevydal po prvýkrát. 
V marci 2013 tento neúnavný 

a húževnatý cestovateľ vyrazil 
z Komárna a cez Belehrad, Kon-
stancu, Odesu, Kyjev, Moskvu 
a Kirov sa dostal do ruského 
Archangeľska a odtiaľ s vrátil po 
trase Helsinki, Talin a Poľsko. 

Tentoraz na cestu vyrazil 
pred rokom 20. apríla 2014. 
Dostal sa až na 51 poludník 
východnej zemepisnej dĺžky na 
polostrove Abšeron ležiacom 

Cyklista László Szeder za rok zdolal 13 300 kilometrov

Občianske združenie Franza Lehára pozýva na

LEHÁROV MAJÁLES
v sobotu 30. mája 2015 

Program:
Apáli (Mŕtve rameno Váhu)

14.30 - Májová veselica pri dychovke (Dychový orches-
ter z Jelky, DO hudobnej školy A. Jenőa z Maďarska, 
Veselá kapela)

Klapkovo námestie
17.00 - tanečno–hudobný program (FS Dunajíček, dy-
chovky, animácie pre deti)

Slávnostná sála Dôstojníckeho pavilónu
19.00 - koncert Agáty Csehiovej a jej študentov, 
program Györgya Derzsiho

Občianske združenie Concordia
a Mestské kultúrne stredisko v Komárne

pozývajú na

SLÁVNOSTNÝ PROGRAM 
zmiešaného speváckeho zboru 

CONCORDIA
v nedeľu 31. mája od 17. hodiny

v Podunajskom múzeu
pri príležitosti 35. výročia založenia zboru

Účinkujú: zmiešaný spevácky zbor CONCORDIA, spe-
vácky zbor Széchenyiho štátnej knižnice v Budapešti a 
Komárňanský komorný orchester. Vstup voľný.

v najvýchodnejšej časti Azer-
bajdžanu. Podľa jeho slov cesta 
sa mu podarila na 65 percent. 
Nedostal sa do Libanonu, pre-
tože mu skončila platnosť pasu. 
Nevedel pochodiť Arménsko, 
len veľmi málo, a v Azerbajdža-
ne nedostal vízum na celý čas, 
s ktorým počítal, len na 23 dní.

V týchto dňoch László Sze-
der oddychuje a už plánuje ďal-
šiu cestu – na bicykli chce prejsť 
celý svet. Všetci, ktorí ho pozna-
jú, mu držia palce.
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Ďalšia osobnosť Všeobec-
nej nemocnice Komárno, bude 
v tomto roku zaradená do 
Oxford Encyklopédie. Je ňou 
MUDr. Zlatica Petrányiová, 
primárka oddelenia dlhodobo 
chorých. Po ukončení štúdia 
v roku 1979 na Lekárskej fa-
kulte Univerzity Komenského 
v Martine nastúpila pracovať 
ako interná lekárka do komár-
ňanskej nemocnice.

V nasledujúcich rokoch zís-
kala I. a II. atestáciu z Vnútor-
ného lekárstva a pracovala na 
infekčnom oddelení ako sekun-
dárna lekárka a 6 rokov vyko-
návala činnosť farmakológa pre 
klinickú farmakológiu. Od roku 
2000 je vo funkcii primárky 
Oddelenia dlhodobo chorých, 
ktorého bola aj zakladateľkou. 
V rokoch 2003 - 2005 súbežne 
vykonávala aj funkciu námest-
níčky pre liečebno-preventívne 
činnosti.

„Je to osobnosť  s vysokým 
odborným, morálnym a ľudským 
kreditom, obdarená precíznos-
ťou, tvorivosťou, osobnou kul-
túrou, diplomatickým taktom, 
ale aj prirodzeným rešpektom. 
Napriek vysokému pracovnému 
nasadeniu má však vždy pre svo-
jich spolupracovníkov, rodinu a 
blízkych úsmev na tvári a ochotu 
vždy podať pomocnú ruku,“ po-
vedal Mgr. Viktor Dudáš, riadi-
teľ nemocnice a aj touto cestou 
jej v mene vedenia nemocnice 
a kolegov gratuluje a ďakujeme 
za všetko, čo pre pacientov celé-
ho regiónu i kolegov robí.

„Zaradenie do Oxford En-
cyclopedia je potvrdením zásluh 
pre spoločnosť. Pre mnohých čle-
nov prijatie predstavuje najvyššie 

ocenenie, ktoré vo svojom živote 
doteraz získali. Gratulujem pani 
MUDr. Zlatici Petrányiovej k za-
radeniu medzi úspešné osobnosti 
do Oxford Encyklopédie a záro-
veň k tomu, že sa stala jedným zo 
vzorov pre nás všetkých,“ uviedla 
Eva Rombovská, redactor Ox-
ford Encyklopédie.

Primárka MUDr. Zlatica 
Petrányiová pôsobí ako pred-
sedníčka Slovenskej lekárskej 
spoločnosti (SLS). Tiež vedie 
komisiu účelnej farmakoterapie 
vo Všeobecnej nemocnici Ko-
márno, ktorá sa zaoberá hlavne 
tvorbou účelnej, racionálnej, 
modernej a ekonomicky prí-
stupnej liekovej politiky a tiež 
boju proti nozokomiálnym 
nákazám. Úzko spolupracuje s 
farmakologičkou nemocnice, 
ktorá sa zaoberá konzultačnou 
činnosťou pri ordinácii antibi-
otík (ATB) a ich spolupráca je 
veľmi prínosná, nakoľko spotre-
ba ATB sa v nemocnici výrazne 
znížila. Okrem toho vykonáva 
aj náročné služby na Jednotke 
intenzívnej starostlivosti (JIS) 
interného oddelenia.

„Veľmi ma  prekvapilo oslo-
venie z redakcie a ešte viac to, že 
som zaradená medzi osobnosti 
tejto významnej encyklopédie. 
Celý môj život som pracovala 
v komárňanskej nemocnici a je 
to môj druhý domov. Vždy sa 
snažím pristupovať k práci s ra-
dosťou, čo vyplýva z môjho život-
ného kréda, že všetko, čo robíme 
v živote, má zmysel iba vtedy, ak 
to robíme s láskou a pokorou, 
- dodala MUDr. Zlatica Pet-
rányiová, primárka Oddelenia 
dlhodobo chorých Všeobecnej 
nemocnice Komárno.

„Činy, tvorivosť a charizma 
je krédom našej encyklopédie 
a podľa toho vyberáme výnimoč-
né osobnosti. História životopis-
ných encyklopédií siaha už do 
dávnejších čias. Naším poslaním 
je uchovávanie dosiahnutých 
zásluh osobností, ktorí svojou 
činnosťou vynikli vo svojom re-
gióne a zviditeľnili organizáciu, 
pre ktorú pracujú,“ uzavrela Eva 
Rombovská, redactor Oxford 
Encyklopédie.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL

Už v roku 2003 uzrel svetlo 
sveta dlhodobý projekt zame-
raný na rozvoj čítania a zdvih-
nutie jazykovej kultúry u žia-
kov mladšieho školského veku. 
Práve v tomto veku sa vytvára 
a formuje trvalý vzťah detí ku 
knihe. 

Napriek všetkým priesku-
mom, ktoré deklarujú nízku 
čitateľskú úroveň detí na Slo-
vensku, sa zisťuje, že deti čítať 
chcú i vedia, len na túto dušev-
nú činnosť majú málo podnetov. 
Deti na ceste stať sa čitateľom 
potrebujú pomocnú ruku, po-
trebujú spoločníka, ktorý ich 
fantazijným svetom kníh pove-
die hravo. Preto sme pre našich 
žiakov pripravili veľa podnetov, 
aby rady čítali.

Veľké literárne pátranie žia-
kov prvých štyroch ročníkov v 
našej škole na Pohraničnej uli-
ci začalo už vlani v septembri. 
Vyvrcholilo v marci v Mesiaci 
knihy. Každoročne ich pritom 
sprevádza obľúbený Osmijan-
ko - vyhlasovateľ celosloven-
skej čitateľskej súťaže „Čítam 
s Osmijankom!“ Aj v tomto 
roku mali čitatelia - pátrači vy-
stopovať 8 zaujímavých úloh. 
Odpovede sa ukrývali v bájkach 
o zvieratkách, v porekadlách, 
v príbehoch o škriatkoch a ví-

lach a samozrejme v Osmijan-
kových rozprávkach. Súčasťou 
čítania bola aj vlastná literárna 
a výtvarná tvorba. Žiaci mali 
za úlohu vymyslieť vtipnú bás-
ničku, znázorniť seba v podobe 
hudobného nástroja, nakresliť 
škriatka so zázračnou mocou 
alebo vytvoriť spoločný triedny 
Strom života. Súčasťou niekoľ-
komesačného čitateľského pro-
jektu bola aj Noc s Osmijankom 
strávená v priestoroch školy. 
Vstupenkou na netradičnú noc 
boli tri vypátrané a vypraco-

vané úlohy, ktoré čitatelia sláv-
nostne odovzdávali patrónom 
Noci - hrdinskému Levíkovi, 
odvážnemu Vĺčkovi a vynalie-
zavej Myške, ktoré stvárnili bý-
valé pátračky – žiačky deviateho 
ročníka. Pred zotmením deti 
absolvovali prehliadku čierneho 
labyrintu v komárňanskej pev-
nosti. Pri zaujímavom rozpráva-
ní tety sprievodkyne presvietili 
baterkami každý kút pevnosti. 
Po chutnej spoločnej večeri ich 
čakalo čítanie s rozprávkovými  
bytosťami. Na záver nevšedného 

dňa nasledovala baterková pre-
hliadka nočnej školy spestrená 
malým klavírnym koncertom 
v podaní vynaliezavej Myšky 
spojená s tieňovým divadlom 
Levíka a Vĺčika. Plné zážitkov 
a školsky vyspinkané sa deti zo-
búdzali do slnečného rána. 

Noc s Osmijankom bola 
netradičná, pestrá a zaujímavá. 
Tieto deti si knižku do ruky ur-
čite zoberú aj počas ďalších dní.

Mária Hamranová, 
Katarína Bugáňová

Foto: Katarína Bugáňová

Zažili sme veľké literárne pátranie s Osmijankom

Do Oxford Encyklopédie bude zaradená 
MUDr. Zlatica Petrányiová

Literárna súťaž v prednese 
poézie a prózy v slovenskom 
jazyku sa zrodila na pôde 
Gymnázia Hansa Selyeho s vy-
učovacím jazykom maďarským 
v Komárne v školskom roku 
1996 - 97 pod vedením pro-
fesorky gymnázia Marianny 
Csémy v spolupráci s predme-
tovou komisiou slovenského 
jazyka.

V uvedenom školskom 
roku sa uskutočnilo po pr-
výkrát školské kolo súťaže, ale 
už v nasledujúcom roku bola 
rozšírená na okresné kolá a ne-
skôr na krajské kolo. Zapojili 
sa do nej žiaci druhého stupňa 
základných škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským a prvého 
stupňa osemročných gymnázií 
v Nitrianskom kraji. Súťaž má 
školské, obvodné kolá, krajské 
kolo s medzinárodnou účasťou 
a celoslovenské kolo. 

„Základnou myšlienkou sú-
ťaže bolo to, že slovenský jazyk 
a literatúra hrajú dôležitú úlohu 
v školách s vyučovacím jazykom 
maďarským. Učiť sa a vyučovať 

slovenský jazyk sa nedá bez toho, 
aby sme nepoznali literatúru a 
kultúru daného jazyka. Preto 
prvoradým cieľom tejto súťaže 
je, aby sme rozširovali slovnú 
zásobu, jazykové a komunikač-
né znalosti žiakov, oboznámili 
ich literatúrou a kultúrou tohto 
národa a aby sme umožnili 
žiakom predviesť svoje schop-
nosti v tejto oblasti“- povedala 
Marianna Csémy, zakladateľka 
a organizátorka súťaže. 

V školskom roku 2001 - 
2002 sme oslovili aj niekoľko ná-
rodnostných škôl s vyučovaním 
slovenského jazyka v Maďar-
sku. Naše pozvanie od školské-
ho roku 2001 - 2002 dodnes pri-
jalo 17 škôl z Maďarska z miest 
a obcí Békéšska Čaba, Mlynky, 
Slovenský Komlóš, Santov, Pit-
varoš, Nyíregyháza, Budapešť, 
Dabas, Szarvas, Nagybánhegyes, 
Pitvaroš, Dunaegyháza a taktiež 
škola z rumunského Nadlaku.

„Hlavným cieľom rozširo-
vania súťaže na medzinárodné 
kolo bol pestovanie priateľských 
vzťahov medzi študentmi a pe-

dagógmi oboch krajín. Dôležité 
je vychovávať žiakov v duchu 
tolerancie a čestnosti. Môžeme 
povedať, že súťaž Dobré slovo 
sa stala mostom medzi krajina-
mi na oboch brehoch Dunaja“- 
zdôraznila Marianna Csémy.

V tomto roku sa v Gymná-
ziu Hansa Selyeho s vyučovacím 
jazykom maďarským konal 19. 
ročník súťaže. Záštitu nad pod-
ujatím prevzal Peter Pellegrini, 
predseda NR SR, ktorý venoval 
hodnotné ceny nielen víťazom, 
ale aj učiteľom. Na slávnostnom 
otvorení sa zúčastnili aj vzác-
ni hostia: predseda NR SR Ing. 
Peter Pellegrini, poslanci NR SR 
MUDr. Tibor Bastrnák,

Mg. Vladimír Matejička a 
Péter Vörös, predseda NSK Doc. 
Ing. Milan Belica, PhD.,

riaditeľka Úradu NSK Ing. 
Helena Psotová, prednosta 
Obvodného úradu v Komárne 
JUDr. Miroslav Adamik, vedúca 
odboru vzdelávania a kultúry 
NSK PaedDr. Alžbeta Botorče-
ová a vedúca oddelenia pre me-
todickú činnosť NSK PaedDr. 

Ľubica Libová. Podujatie sme 
usporiadali s medzinárodnou 
účasťou.

Okrem súťažiacich z Nit-
rianskeho a Banskobystrického 
kraja sa podujatia zúčastnilo aj 
35 žiakov z Maďarska z devia-
tich národnostných škôl s vy-
učovaním slovenčiny. Súťažili 
v osobitných kategóriách.

Usporiadateľské Gymná-
zium Hansa Selyeho v krajskom 
kole skvelo reprezentoval Ro-
land Bangha, ktorý obsadil prvé 
miesto hneď v dvoch kategóri-
ách. Z komárňanských žiakov 
sa medzi víťazov zaradili aj Sze-
keres Máté Viktor a Králik Máté, 
obaja zo ZŠ na Ulici práce.

Medzi víťazov celosloven-
ského kola opäť patrili aj študen-
ti a žiaci komárňanských škôl.

Študent Gymnázia Selye-
ho Roland Bangha zvíťazil vo 
dvoch kategóriách a 1. miesto 
vo svojej kategórii vybojoval 
Szekeres Máté Viktor zo ZŠ na 
Ulici práce.

dm

Záštitu nad „Dobrým slovom“ prevzal predseda NR SR Peter Pellegrini

V Základnej škole na Roz-
marínovej ulici są konali Pre-
zentačno-projektové dni, ktoré 
sa tento rok niesli v duchu celo-
ročného motta školy: „Skúmaj 
minulosť, pozoruj prítomnosť, 
objavuj budúcnosť.“

Žiaci, triedne kolektívy či 
žiacke skupiny v rámci krúž-
kov a vo voľnom čase pracovali 
na prezentáciách, ktorých téma 
bola poprepájaná s minulosťou, 
súčasnosťou i budúcnosťou. 
Prezentačné tímy pochopili, že 
na to, aby sme rozumeli prítom-

nosti, musíme poznať minulosť 
zvolenej problematiky a čo je 
najdôležitejšie, nebáli sa ponúk-
nuť ani odvážne názory na jej 
kontinuitu s budúcnosťou.

Táto akcia podporuje kaž-
doročne individualitu žiakov 
Rozmarínky, dáva im možnosť 
vybrať si problém a ponúknuť 
riešenie, vyjadriť svoj názor a 
presadiť ho nielen v tíme, ale aj 
pred poslucháčmi. Zároveň sta-
via do popredia súčasný trend 
– snahu o pružné reagovanie 
na meniace sa potreby a požia-

davky spoločnosti. Rôznorodosť 
tém, ktoré si naši žiaci zvolili, 
bola dôkazom toho, že dnešná 
mládež je otvorená prijímať 
informácie a snaží sa presadiť 
svojou nápaditosťou. Sami sme 
zvedaví, kam bude smerovať 
profesijné zameranie našich 
žiakov, no na základe projektov, 
ktoré nám odprezentovali, sa na 
ich budúcnosť môžeme pozerať 
s optimizmom.

Podujatie v konečnom dô-
sledku podporilo dychtivosť 
detí po informáciách, možnosti 

vyjadriť sa, opýtať sa a v nepo-
slednom rade byť v centre diania 
jednotlivých tém.

Pre najlepšie prezentačné 
tímy sú aj tento rok pripravené 
odmeny v podobe interaktív-
nych exkurzií. Avšak tou naj-
väčšou odmenou pre žiakov 
a pedagógov boli vyjadrenia ob-
divu a gratulácie všetkým, ktorí 
sa hutne a precízne chopili jed-
notlivých tém.

Mgr. Jana Krajanová
ZŠ na Rozmarínovej ulici

Na budúcnosť našich žiakov sa pozeráme s optimizmom

Evanjelický cirkevný zbor v Komárne
a Dom Matice slovenskej v Komárne

pozývajú na

Dobročinný koncert
vo štvrtok 11. júna od 17. hodiny

v evanjelickom kostole na Ulici františkánov
V programe vystúpia detské spevácke zbory materských a 
základných škôl a žiaci Základnej umeleckej školy. Špeciál-
nym hosťom programu bude herečka, zaslúžilá umelkyňa Eva 
Kristínová. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venova-
ný Združeniu na pomoc mentálne postihnutým v Komárne.
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Výhercovia zlosovacej akcie
k 20. výročiu

Nákupného centra v Komárne
konanej v čase od 2. 3. – 29. 4. 2015

Ceny venované jednotlivými predajnými priestormi vyhrali : 
Ollé Jozef, Nagy Tímea, Scarlett Čičóová, Palacka Tomáš, Ladi-
slav Ábrahám, Šírková Mária, Kurucz Éva, Kora Szofi, Alžbeta 
Farkasová, Angelika Vörös, Pupák Barbora, Králiková Zuza-
na, Farkas István, Imrich Igrényi, Zuzana Podlucká, Pupáko-
vá Barbora, Pupáková Barbora, Šátek Gabriel, Kantár Ladislav, 
Henrieta Szobolovszká, Kovács Éva, Bachorecz Viliam, Bacho-
recz Viliam, Vargová Angelika, Zeleňanská Andrea, Pupáková 
Barbora, Vörös Michal, Edina Magyarová, Karin Kubinová, 
Kalocsányiová, Tomáš Szabó, Renczés, Ladislav Plachý, Marián 
Konkolovský, Alžbeta Kolarovská, Ovinger Iveta, Polák Július, 
Alžbeta Tóthová, Vörös Angelika, Lévayová Klaudia, Vargová 
Agáta, Andrej Szalai, Agáta Vargová, Boros Katalin, M. Molen-
ténová, Hilda Harcsová, Nagy Tímea, Ing. Silvia Kolarovská, 
Alžbeta Komáromiová, Mária Kolocicsová, Zuzana Králiková, 
Mónika Sárköziová, Monika Kolarovská, Emőke Mayer, Varga 
Katalin, Farkas Tünde, Adriena Cziborová, Ing. Silvia Balogová, 
Hunyák Éva, Alžbeta Gubernová, Etelka Németh, Mária Tótho-
vá, Alžbeta Györgyová, Ildikó Hrabovská, Mikuláš Lakatos, 
Alexander Csonka, Radim Václavík, Paulík Ján, Zuzana Králi-
ková - Kameničná, Tibor Izsák, Helena Sláviková, Monika Žide-
ková, Alica Záhorecová, Katarína Némethová, Ferenc Csepregi, 
Marián Zubo, Pupáková Barbora, Katarína Hanák, Rozália 
Skladanová, Helena Szűcsová, Helena Szűcsová, Helena Szűc-
sová, Annamária Poláková, Vörösová Viera, Píri Jozef, Tótho-
vá Alžbeta, Viktor Borovica, K. E. Kapitánova 23 - Komárno, 
Klaudia Lévaiová, Imrich Gondek, Szalai Pál, Anna Motyčková, 
Mgr. Izabela Fekete, Pócs Nikoleta, Marianna Farkas, Pasztorek 
Angelika, Mátyus Béla, Terdy Juraj, Táňa Kalocsányiová.
Ceny venované Združením TRHOVNÍK Komárno vyhrali :
Váza – Alžbeta Tóthová, Tablet - Renáta Zubová, Fotoaparát  
-  Anetta Mészárosová, Podlahový vysávač – Bohoš Viliam, 
Chladnička BEKO – Fülöp Štefan, LED TV SENCOR – Soňa 
Valašíková.

Všetkým výhercom blahoželáme.
Výhercovia si ceny môžu prevziať v kancelárii Tržnice

SPOMIENKA
Dňa 21. mája si pripomenieme 4. výročie 
smrti, kedy nás opustila naša 

NÓRIKA (Hugi).
„Odišla si náhle a priskoro,
avšak Tvoje veľké srdce,
Tvoj krásny úsmev a láska,

 ktorú si nám rozdávala,
nás bude hriať navždy...“

Tvoji priatelia, kolegovia a žiaci

SPOMIENKA
k tretiemu výročiu úmrtia

Mgr. Betky Kádekovej,
rod. Felgrovej.

„Odišla si náhle ako rosa z trávy,
zanechala si nás vo veľkom žiali.
Boľavý je chodník, ktorý vedie k Tebe,
no ešte boľavejšie, čo nosíme v sebe. 
Keď aj na chodník sa ostré tŕne dajú,
my po nich prejdeme, aj keď popichajú.
Život Tvoj krásny bol, osud však inak rozhodol.
No láska blízkych nezhasne, i keď si odišla predčasne.“
Ak ste ju mali radi, spomínajte s nami.  S láskou a bolesťou v 
srdci spomínajú

dcéra Andrea a syn Roman s rodinami

SPOMIENKA
Dňa 22. mája uplynulo 6 rokov, čo nás na-

vždy opustil náš drahý a milovaný syn
VIDA BÉLUS.

Spomienku naň si navždy uchová jeho rodina

Novorodenci
Bence Jakič z Bátorových Kosíh, Dorka Lőrincz z Komárna, 

Zsombor Galo z Komárna, Kristóf Ferenc a Noel Ferenc Kecskés 
z Pribety, Ádám Beke z Komárna, Sofia Stojková z Kolárova, Anna 
Kováčová z Kolárova, Christopher János Čech z Komárna; Do-
rien Tomčániová z Trávnika, Zsombor Benďák z Patiniec, Jázmin 
Csicsóová z Modrán, Daniel Vörös z Bátorových Kosíh, Karola 
Vaszkóová zo Štúrova, Chanel Sárköziová z Veľkého Blahova, Šte-
fan Čulák z Nových Zámkov, Diana Gombaiová z Kolárova, Zoé 
Mezeiová z Kolárova, Panka Kata Domjánová z Kolárova, Max 
Molnár z Komárna, Tomáš Csölle z Marcelovej, Ákos Szénásy z 
Kameničnej, Roman Baštrnák z Iže, Dorka Burai z Kameničnej, 
Róbert Földes z Komárna, Viktor Márk Szapu z Veľkého Medera, 
Anna a Hanna Borbély z Komárna, Bianka Gereová zo Šrobárova, 
Daniel Pastorek z Hurbanova   

Sľúbili si vernosť
Igor Hano a Margita Vendéghová, Miroslav Bičan a Katarína 

Gálová, Mgr. Jozef Berkes a Viktória Szalayová, Rudolf Töltésy a 
Mónika Keszegh, Tivadar Kováč a Kristína Helcová, Ákos Gulyás-
Kovács a Monika Pravdová, Juraj Bánsky a Hilda Galamos

Opustili nás
79-ročná Jozefína Albertová z Komárna, 79-ročná Hermí-

na Mátyusová z Komárna, 67-ročný Marian Hrobár z Komárna, 
42-ročná Silvia Horvatič Kajanová z Komárna, 81-ročný József 
Sztrecsko z Komárna, 74-ročný Karol Laczo z Komárna, 99-roč-
ný Ladislav Horváth z Trávnika, 64-ročná Marta Szabóová z Ko-
márna, 59-ročná Irena Lakatošová z Marcelovej, 85-ročná Anna 
Csepregiová z Komárna, 77-ročná Margita Pémová z Radvane nad 
Dunajom 

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 0908/179 
712.
l Predám  zaujímavý, zrekonštru-
ovaný 4-izbový byt (100 m2) oproti 
OD Lodiar. Tel.: 0903/149 806.
l Predám 1-izbový prerobený byt 
s platovými oknami na ul. Hviezdo-
slavova (prízemie). Tel.: 0908/767 
345.
l V Komárne na Alžbetinom 
ostrove predám 7-árovú záhradu v 
blízkosti zimného štadióna. Voda, 
plyn, elektrika, kanalizácia. Tel.: 
0949/073 405,
l Predám garáž (pri Hofferovej 
benzínke). Cena: 2 600 eur, dohoda 
možná. Tel.: 0907/193 524.  
l Predám stavebný pozemok Ko-
márno-Malá Iža, štátna dotácia na 
výstavbu možná (aj osoby ZŤP). 
Tel.: 0904/827-633.
l Súrne predám  rodinný dom v 
Moči 17 árov (postavený v r.1960). 
Cena dohodu. Tel.: 0918/022 119.

l Predám garáž na Lúčovej ulici. 
Tel.: 035/7725 493.
l Predám  4-árovú záhradu s mu-
rovanou chatou, Tehelňa, Orecho-
vý rad. Cena podľa dohody. Tel.: 
0949/196 478.  
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! Tel.: 
0944/497 620 po 16. hodine.  
l Predám  3-izbový byt po rekon-
štrukcii, 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 do-
mov. Tel.: 0907/271 670. 

Mesto Komárno v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 
1.4.2004  v znení Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Ko-
márno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje

Výberové konanie 
na obsadenie funkcie prednostu  

Mestského úradu v Komárne
Termín nástupu do práce 1.7.2015

Požiadavky a požadované kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady  
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov z oblasti samosprávy
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme -  § 3 zákona 
č. 552/2003 Z. z.  
Požiadavky a iné  kritéria :
- prax na riadiacej pozícií  minimálne 3 rokov, manažérske, 
organizačné a komunikačné schopnosti
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, 
asertivita, kreatívnosť
- zvládanie záťažových situácií 
- znalosť práce s PC – MS Office
- znalosť maďarského, anglického alebo  nemeckého jazyka (je 
pre uchádzača výhodou)
Zoznam požadovaných dokladov:
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostat-
ných 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 
napíšte 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 odbo-
ru  – 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 :
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti 
- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru   
- vzdelanie v danej oblasti
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiál-
mi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – pred-
nosta úradu – Neotvárať!“ najneskôr 10. júna 2015 na adresu:  
Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  945 01 Ko-
márno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu 
v Komárne , Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 10 . júna 
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

Pohotovosť lekární v Komárne
od 1. do 15. júna 2015

A komáromi gyógyszertárak 
készültségi nyitvatartása június 1-15

1. júna Alba Eötvösova 36 18.00 – 21.00
2. júna Bionatur Budovateľská 40 18.00 – 21.00
3. júna Na Rákócziho ulici 18.00 – 21.00
4. júna Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00
5. júna Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00
6. júna Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
7. júna Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
8. júna Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00
9. júna Matricaria Eötvösova 3195/21 8.00 – 21.00
10. júna Tabletka Hlboká 10 18.00 – 21.00 
11. júna Dr. MAX Župná 4462 18.00 – 21.00 
12. júna Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00 
13. júna A & Z Petőfiho 17 8.00 – 21.00
14. júna Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
15. júna Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00 

Obsah Komárňanských listov
a relácie Mestskej televízie

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk


