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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 4. novembra 2015.

Uzávierka 30. októbra

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej 
školy stavebnej v Hurbanove 

srdečne pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, 
ako aj ich rodičov a učiteľov na

Dni otvorených dverí,
ktoré sa uskutočnia 23. októbra 2015 (piatok) a 24. októbra 
2015 (sobota). Prehliadka areálu školy so slovenským sprie-
vodným slovom sa uskutoční v skupinách od 9: hodiny. 
Kontakt: SPŠ stavebná, 94701 Hurbanovo, Konkolyho 8, 
tel.: 035/760 2507, fax: 035/760 2133, e-mail: skola@spsstav.sk, 
web:  www.spsstav.sk 

Naša škola aj v tomto roku 
usporiada už tradičné Dni otvo-
rených dverí, a to 22. až 24. ok-
tóbra. V rámci tohto podujatia 
srdečne očakávame žiakov 8. 
a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodi-
čov a každého záujemcu. 

Počas týchto dní našim náv-
števníkom poskytujeme infor-
mácie o jednotlivých študijných 
odboroch, o prijímacom ko-
naní na školský rok 2016/2017 
a o zmenách, ktoré sa usku-
točnili v našom výučbovom 
programe  v minulých rokoch.

Návštevníci pod vedením 
našich pedagógov môžu absol-
vovať „okružnú cestu“ po škole 
a majú možnosť nahliadnuť do 

tried, odborných učební, labo-
ratórií, dielní. Pripravili sme aj 
zaujímavú výstavu z prác našich 
žiakov.

Záujemcov očakávame po-
čas trvania akcie od  8:30 do 
13:00. V prípade záujmu prijí-
mame návštevy aj v popolud-
ňajších hodinách. Chceli by 
sme vyzdvihnúť, že aj počas po-
sledného dňa, t.j. 24. októbra (v 
sobotu)  taktiež očakávame náv-
števníkov v uvedenom čase!

Priemyslovka pozýva

S radosťou privítame 
každého záujemcu počas 

Dní otvorených dverí 
2015 v SPŠ v Komárne!

Ste držiteľom preukazu 
ťažko zdravotne postihnuté-
ho, alebo ním je vaše dieťa, váš 
rodinný príbuzný, známy? Po-
trebovali by ste sebe alebo pre 
neho zaobstarať byt a z banko-
vých úverov vám to nevychá-
dza? Môžete využiť možnosť 
štátnej pomoci.

Štát poskytuje štátne soci-
álne podpory pre znevýhodne-
ných občanov na kúpu bytu do 
vlastníctva.

Osoba s preukazom ZŤP 
môže požiadať o štátnu pomoc 
vo výške celkovej obstarávacej 
ceny bytu. Na celú cenu bytu sa 
poskytne podpora s fixným úro-
kom 1%, čiže občan zaplatí sko-
ro len tú čiastku, čo si požičal. 
Túto podporu je možné splácať 

až 40 rokov. Napríklad pri cene 
bytu 15 000 eur občan spláca 
48,00 eur mesačne 30 rokov ale-
bo 38,00 eur mesačne 40 rokov. 
V prípade starších občanov sa 
dá splácať kratšie. Napríklad, 
keď žiada o podporu občan, 
ktorý bude mať 60 rokov, spláca 
poskytnutú podporu 5 rokov. 

Štát garantuje, že výška 
splátky je fixná, nemenná.

Žiadať môže sám držiteľ 
preukazu ZŤP alebo člen do-
mácnosti , ktorý s ním žije, bez 
ohľadu na to, či sú v príbuzen-
skom pomere.

Informácie o tejto štátnej 
podpore poskytne Mestský 
úrad, referát Štátneho fondu 
rozvoja bývania, Ing.Dana Sza-
bóová, tel.035/2851 373.

Vo štrvtok 24. septembra 
sa poslanci zišli na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva. Po 
interpeláciách a správe o plne-
ní uznesení oboznámil primá-
tor Lászó Stubendek poslan-
cov so zmenami v organizačnej 
štruktúre Mestského úradu. 
Viac poslancov vyjadrilo ne-
vôľu, že neboli o tom informo-
vaní a nebola informácia na 
webovej stránke mesta.

Vo finančných otázkach 
poslanci odsúhlasili polročné 
účtovné uzávierky mesta, do-
mova dôchodcov, Mestského 
kultúrneho strediska ako aj 
mestských firiem Comorra ser-
vis, Com-Média a Calor. Schvá-
lili aj percentuálnu spoluúčasť 
na zamestnanie 10 sociálnych 
pracovníkov.

Zastupiteľstvo odobrilo aj 
vzdelávacie programy škôl a 
materských škôl a poslanci pre-
rokovali aj polročné účtovné 
uzávierky mestských škôl. Kvôli 
zmene počtu žiakov pozmeni-
li rozpočet niekoľkých z nich. 
Napríklad rozpočet Základnej 
umeleckej školy sa tak navýšil o 
15 tisíc eur.

Zrodilo sa aj dočasné rieše-
nie vo veci Špeciálnej školy: po-
čas jedného roka môžu jej žiaci 
využívať učebňu Centra voľné-
ho času. Metské zastupiteľstvo 
odpredá nehnuteľnosť CVČ za 
266 tisíc eur cirkevnej škole Ma-
rianum na základe jej žiadosti. 
Podľa riaditeľa školy umožnia, 
aby centrum v budove fungova-
lo ešte 2 roky.

Zachovajúc dlhoročnú 
tradíciu, aj tento rok poslanci 
rozhodli o udelení dvoch študij-
ných štipendií, aby sa aj týmto 
podporili nadaní študenti.

Zastupiteľstvo pokračo-
valo vo svojom prerušenom 
zasadnutí 1. októbra. Poslanci 
prerokovali a prijali polročnú 
účtovnú uzávierku spoločnosti 
KOMVaK. Predstavili sa no-
vozvolení členovia predstaven-
stva spoločnosti, ktorí prezento-
vali súčasný stav, ako aj úlohy do 
budúcnosti.Medzi ne patrí aj to, 
že sa chcú svojimi službami ešte 
viac priblížiť občanom.

Poslanci rozhodli v ma-
jetkovo-právnych otázkach, 
odsúhlasili správu o začatých 
a pripravených investíciách a 

pozmeňovací návrh k rozpočtu 
mesta. Podporili návrh poslan-
ca Károlya Lessa, podľa ktorého 
mesto sumou 10 tisíc eur pod-
porí Jókaiho nadáciu pôsobiacu 
popri Jókaiho divadle. Peniaze 
budú použité na rekonštrukciu.

Poslanci schválili aj úmysel 
predaja budovy bývalej colni-
ce. Kupujúci sa zaviaže minúť 
120 tisíc eur na obnovu škôlky 
v Novej Stráži a zabezpečí 50 
cyklistických stanovíšť na území 
mesta. Okrem toho zastupiteľ-
stvo odsúhlasilo ročný odklad 
podnikateľovi vykonávajúceho 
rekonštrukciu bývalého Kina 
Tatra. Podnikateľ argumento-
val tým, že budova potrebovala 
väčšiu opravu, ako bolo pláno-
vané a to malo za následok aj 
zdržanie pri vybavovaní úrad-
ných formalít.

Mestské zastupiteľstvo v 
tomto zasadnutí pokračovať 8. 
októbra. Poslanci schválili od-
predaj mestských pozemkov 
a jedného mestského bytu. Pre-
rokovali a schválili aj nový štatút 
Mestskej polície. Ten je v súlade 
s viacerými novšími zákonnými 
predpismi, určuje organizačnú 

štruktúru Mestskej polície, jej 
právny rámec a právomoci.

Poslanci schválili zmenu 
územného plánu mesta, ďalej 
príspevok z fondu životného 
prostredia a ochrany zdravia 
v sume 840 eur pre Základ-
nú školu na Pohraničnej ulici, 
ktorá tieto financie využije na 
výuku. Schválili aj príspevok vo 
výške 2000 eur pre zápasnícky 
klub Spartakus na výmenu za-
staralých a nefunkčných okien 
telocvične.

Poslanci odhlasovali aj 
žiadosti týkajúce sa prenájmu 
mestských bytov a rozhodli, že 
opäť zavedú vernostnú kartu, 
ktorá už raz fungovala od roku 
2008 do roku 2011. Mesto vloží 
5 eur na každý účet vernostnej 
karty, o ktorú možu občania 
požiadať od januára budúceho 
roka.

Zastupiteľstvo rozhodlo aj 
o tom, že v nastávajúcej sezóne 
prispejú basketbalovému klubu 
sumou 9000 eur. Družstvo totiž 
okrem zisku titulu súťaží s pek-
nými výsledkami aj v Európskej 
lige.

Avari a Slovania na sever od Dunaja
putovná výstava vo výstavnej sieni Kultúrneho paláca

na Palatínovej ulici 13 v Komárne
potrvá do 26. februára 2016

v zimnom období denne 
od pondelka do piatka od 8. do 16. hodiny.

Pripravili: Nitriansky samosprávny kraj, Podunajské múzeum v 
Komárne, Slovenská národná galéria – Múzeá v Martine, tri-
bečské múzeum v Topoľčanoch, Archeologický ústav Akadémie 
vied Českej republiky, Archeologický ústav SAV v Nitre, Szántó 
Kovács János Múzeum, Orosháza, Avar Kori Életmódrekon-
structiós és Kulturális Alapítvány.

Prednedávnom slávnostne 
odovzdali verejnosti do užíva-
nia úplne obnovený výukový 
bazén pre deti, ktorý sa nachá-
dza v krytej plavárni. Riaditeľ 
mestskej organizácie CO-
MORRA SERVIS Mgr. Tomáš 
NAGY informoval, aké práce 
tu boli vykonané a ako bude 
krytá plaváreň slúžiť športov-
com i verejnosti:

- Som veľmi rád, že vďa-
ka pochopeniu vedenia mes-
ta, mestského zastupiteľstva aj 
sponzorov sme mohli zabez-
pečiť úplnú obnovu výukové-
ho bazéna a čiastočnú obnovu 
okolo plaveckého bazéna, ktorý 
má rzmery 25 krát 12,5 metra. 
Pri rekonštrukcii dobrú prácu 
odviedli rôzne firmy z Komárna 
a z Dunajskej Stredy a dobrou 
organizačnou prácou aj naši 
pracovníci. Mesto tu do rozvo-
ja plávania detí preinvestovalo 

69 tisíc eur. Náš výukový bazén 
dostal nový plášť, osvetelenie, 
okná a dvere, elektrické vede-
nia a kachličky, ktoré sú fareb-
né a pre deti veľmi príťažlivé. 
Modernizovali sme podlahové 
kúrenie, obnovili sme vedľajšie 
priestory a sprcha pre deti je aj 
vedľa bazéna. Sú tu nové skim-
mery a trisky dôležité pri pre-
vádzke bazénu a takto by som 
mohol menovať aj ďalšie práce, 
ktoré tu boli vykonané.

A čo plavecký bazén, aj tu 
sú zmeny?

- Áno, aj tu máme nové 
úsporné a veľmi pekné osvetľo-
vacie telesá, zmodernizovalo sa 
kúrenie aj dodávka teplej vody 
pre návštevníkov. Nakoľko náv-
števnosť a využiteľnosť plavárne 
po obnove bude určite veľká, 
veríme, že vďaka pochopeniu 
mesta a mestského zastupiteľ-
stva dôjde v budúcnosti k väčšej 

obnove, kde by sme potrebovali 
väčšie investície minimálme 130 
tisíc eur.

Ako bude krytá plaváreň 
fungovať pre verejnosť?

- Naša krytá plaváreň za-
bezpečuje svoju prevádzku už 
od 28. septembra 2015 podľa 
stáleho harmonogramu, kde 
sú vyhradené termíny pre ško-
ly, materské školy, gymnázia, 
Univerzitu Selyeho, plavecké 
oddiely, klub vodného póla a 
mnohých ďalších. Sú tu mož-
nosti pre reakreačné plávanie 
pre širokú verejnosť Komárna a 
okolia. Firmám a organizáciám 
ponúkame aj možnosť na jed-
nohodinový prenájom bazéna v 
určitom časovom rozpätí.. Naše 
cenové relácie sú prijateľné pre 
každého, napr. verejnosť môže 
poobede plávať za 1 euro, večer 
za 2 eurá a máme aj výhodné 
zľavy pre deti do 14 rokov aj pre 

dôchodcov.
Pripravujete v novom výu-

kovom bazéne aj nejaké pre-
kvapenia?

- Samozrejme áno. Čoskoro 
po dobrej príprave chceme tu 
zabezpečovať plávanie bábätok. 
Všetky práce pri chode krytej 
plavárne koordinuje naša dlho-
ročná pracovníčka a jej vedúca 
Magdaléna Vörösová. Pri reali-
zácii obnovy krytej plavárne si 
zaslúži uznanie aj môj zástupca, 
Ing. Alexander Balázs. Náš ko-
lektív v spolupráci s mestom a 
športovcami urobí všetko preto, 
aby sa tu naši návštevníci cíti-
li veľmi dobre. Zároveň rád by 
som postupne každého, kto má 
rád plávanie, pozval do krytej 
plavárne za športom a oddy-
chom.

Dr. Štefan Bende

Krytá plaváreň už opäť slúži verejnosti, pripravujú plávanie bábätiek

Obsiahle rokovanie zastupiteľstva trvalo 3 dni

Štátna podpora na kúpu bytu 
pre držiteľov preukazu ZŤP

Mestský úrad sa snaží 
s nízkymi nákladmi skrášľovať 
jednotlivé časti mesta vďaka 
využívaniu štátnej dotácie. Do 
budúcnosti by mal vzrásť nie-
len počet zapojených občanov, 
ale postupne sa bude zlepšovať 
aj ich vybavenie. A tak budú 
práce vykonané nielen účin-
nejšie, ale aj lacnejšie.

Mestský úrad v Komárne sa 
snaží účinnejšie využívať inšti-
tút verejno–prospešných prác. 

Približne 170 občanov, ktorí sú 
týždenne zapojení do 12-hodi-
nového programu (3 dni po 4 
hodiny), sa venuje najmä upra-
tovaniu a údržbe verejnej zele-
ne. Okrem toho existuje mož-
nosť zapojenia sa do programu 
takzvaných aktivačných prác, 
určených pre dlhodobo neza-
mestnaných, kde štát prispieva 
dotáciou vo výške 80% nákladov. 
V tomto prípade ide o osemho-
dinovú prácu. Od začiatku roka 

bolo do programu zapojených 
10 a od začiatku októbra už 20 
odborných pracovníkov, kto-
rých mesto zamestnáva v rôz-
nych oblastiach. Prostredníc-
tvom úradu práce boli prijatí 
takí odborní pracovníci, ktorých 
činnosť znamená veľkú pomoc 
pri skrášľovaní mesta.

„Sú medzi nimi murári, sto-
lári či elektrikári, ale nájdu sa aj 
tesári a klampiari. Sú to šikovní 
odborníci, ktorí sa dostali do ťaž-

kej situácie, takto však dostanú 
novú šancu, pomocnú ruku,“ 
– uviedol Vilmos Siliga, ktorý 
v rámci úradu vedie túto skupi-
nu. Ako dodáva, je to partia mi-
moriadne činorodá, ich prácu 
oceňujú nielen občania mesta, 
ale aj oni sami majú pocit z dob-
re vykonanej práce pri skrášlení 
mesta.

Skupina aktivačných pra-
covníkov v rámci činnosti už 

Mesto opeknieva vďaka verejno-prospešným prácam

(Pokračovanie na 2. strane)
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Tradičný piknik na začiat-
ku školského roka pripravili 
animátori z katolíckej farnos-
ti v spolupráci zo Základnou 
školou Jana Amosa Komen-
ského. 

Toto milé stretnutie sa ko-
nalo v na školskom dvore. Kto 
prišiel, ten určite neoľutoval, 

pretože každý – od detí až po 
seniorov – tu mohol stráviť pek-
né chvíle. Príjemné popoludnie 
prilákalo približne 350 malých a 
veľkých.

Atmosféra bola naozaj skve-
lá! Piknik začali rôznymi sta-
novišťami pre deti, ktoré spre-
vádzali postavy z nádherného 

príbehu Narnia. Účastníkov 
zabával spevák Robo Vida a ta-
nečná skupina Glamour. Chlap-
ci odohrali futbalový turnaj. 
Novinkou tohto roku bol aj „fo-
tostan”, kde sa premietali fotky z 
akcií plné krásnych spomienok.

Organizátori pripravili 
nielen bohatý program, ale ne-
zabudli ani na občerstvenie a 
chutný guláš, gazdinky doniesli 
domáce koláče a okrem toho sa 
účastníci dozvedeli čo-to o ak-

ciách naplánovaných na tento 
školský rok. A keďže prišli sta-
rí známi a priatelia, nechýbala 
ani príjemná rodinná atmosféra 
naplnená stretnutiami a rozho-
vormi.

Za to patrí poďakovanie or-
ganizátorom z katolíckej farnos-
ti a hlavne šikovným mladým 
animátorom, ktorí sa naplno 
venovali deťom. Už teraz sa te-
šíme na ďalší piknik na konci 
školského roka.

Piknik prilákal viac ako 300 Komárňanov

Za 70 rokov existencie 
Gymnázia Ľudovíta Jaroslava 
Šuleka v Komárne sa nezme-
nila podstata a poslanie ško-
ly – od vzniku je to všeobec-
novzdelávacia inštitúcia, ktorá 
pripravuje študentov hlavne 
na štúdium na všetkých typoch 
vysokých škôl a univerzít. Do-
teraz ich bolo takmer 7 tisíc. 
Od septembra 1997 na čele 
školy stojí Mgr. Ondrej GAJ-
DÁČ, ktorého sme požiadali o 
rozhovor.

Ako vaše gymnázium re-
aguje na požiadavku kvalitne 
pripraviť študentov?

– Naši študenti majú dva – 
tri roky na to, aby sa rozhodli, 
čo chcú študovať po absolvovaní 
gymnázia. Ak v minulosti plati-
lo, že absolvent gymnázia len 
ťažko nájde uplatnenie na trhu 
práce, tak v súčasnosti robíme 
všetko pre to, aby počas štúdia 
nadobudol také vedomosti a 
zručnosti, ktoré ho pripravia do 
života. Tento typ školy je osved-
čený a bol by len ťažko nahradi-
teľný, keďže ponúka široké spek-
trum predmetov.

Zmenilo sa prostredie aj 
podmienky na vzdelávanie. V 
súčasnosti je to moderná stred-
ná škola, kde sú vytvorené veľmi 
dobré podmienky na vzdeláva-

nie. Spomeniem odborné učeb-
ne biológie, chémie, fyziky, ma-
tematiky, informatiky a učebňu 
výchovných predmetov. Naše 
učebne sú vybavené moder-
nou audiovizuálnou technikou. 
Všetky vnútorné i vonkajšie 
priestory školy sú pokryté wifi 
signálom, čo zaručuje nepretr-
žité pripojenie na internet. Pre 
našu školu bol prelomovým rok 
2005, kedy bola ukončená pre-
stavba podkrovia, čím sme zís-
kali nové triedy a učebne, takže 
odvtedy sú všetci naši študenti 
pod jednou strechou.

Záleží nám  na harmo-
nickom rozvoji mladých ľudí, 
preto neustále  vylepšujeme  
podmienky na výuku telesnej 
výchovy a športovanie. Našou 
pýchou je multifunkčné ihrisko, 
sála s trampolínami, posilňovňa 
či priestory na stolný tenis.

Podstatne sa zmenili aj pod-
mienky pre prácu pedagógov, 
ktorí pri vzdelávaní využívajú 
moderné technológie. Snažíme 
sa znižovať ich administratívnu 
zaťaženosť. Od tohto školského 
roka sme zaviedli elektronic-
kú triednu knihu, čo znamená 
modernú a rýchlu komunikáciu 
s rodičmi, ktorí majú okamžitý 
prehľad o známkach či absencii 
svojho dieťaťa.

V týchto dňoch si Gymná-
zium Ľudovíta Jaroslava Šule-
ka v Komárne pripomína 70. 
výročie znovuotvorenia v roku 
1945. Pri tejto príležitosti je 
vhodné obzrieť sa do minulos-
ti a spomenúť zopár medzní-
kov z histórie tejto vzdelávacej 
ustanovizne.

V roku 1927 sa ozvali prvé 
hlasy za zriadenie gymnázia pre 
slovenské deti v Komárne. Tr-
valo však dlho, kým sa táto po-
žiadavka stala skutočnosťou. Až 
po takmer desiatich rokoch za-
mietania žiadostí bolo zriadené 

reálne gymnázium s úradným 
názvom Štátne česko-slovenské 
reálne gymnázium v Komárne.

Prvý školský rok 1936 – 
1937 sa začal iba s dvoma trie-
dami a 80 žiakmi. Postupne 
mali byť otvárané ďalšie triedy 
tak, že do školského roka 1943 
– 1944 malo byť otvorených 
všetkých osem tried gymnázia. 
Do sľubného vývoja školy však 
veľmi negatívne zasiahli histo-
rické udalosti. Po Viedenskej ar-
bitráži z 2. novembra 1938 bolo 
mesto Komárno pričlenené k 
Maďarsku. Toto rozhodnutie 

násilne ukončilo vývoj mladej 
školy – Štátne česko-slovenské 
reálne gymnázium v Komárne s 
okamžitou platnosťou zaniklo.

Po ukončení 2. svetovej voj-
ny sa Komárno opäť stalo súčas-
ťou Československej republiky, 
čo znamenalo nádej aj pre slo-
venské gymnázium v Komárne. 
A tak 1. septembra 1945 bolo 
gymnázium obnovené a  vo 
vzdelávaní študentov pokračuje 
až doteraz.

V roku 1995 Ministerstvo 
školstva SR prepožičalo Gym-
náziu v Komárne čestný názov 

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava 
Šuleka v Komárne na počesť 
tohto národovca a martýra, 
ktorý bojoval za práva Slovákov 
spoločne s ďalšími štúrovcami, 
za čo bol väznený bez rozsud-
ku. Vo veku 27 rokov zomrel 16. 
júna 1849 v kazematách komár-
ňanskej pevnosti.

V tomto školskom roku má 
Gymnázium Ľ. J. Šuleka 310 štu-
dentov v 4-ročnom a 8-ročnom 
štúdiu. Škola doteraz vychova-
la takmer 7 tisíc absolventov. 
Uplatnili sa mnohých oblastiach 
a škola je na nich hrdá.

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka 
si pripomína 70. výročie znovuotvorenia

Rozhovor s riaditeľom Gymnázia Ľ. J. Šuleka
Zmenilo sa prostredie a podmienky na vzdelávanie

Oslavy 70. výročia znovuotvorenia
Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne

9. novembra
9.00-11.00 - MATBOJ – matematická súťaž 

Gymnázium Ľ.J.Šuleka
10. novembra

8.00–13.00 – Medzinárodný turnaj gymnazistiek vo volejbale  
Športová hala

11. novembra
17.00 - Slávnostná akadémia 

MsKS Komárno
12. novembra 

8.00–13.00 - Memoriál E.Šeba 
medzinárodný turnaj stredoškolákov v basketbale 

Športová hala
9.00 - Študentská diskotéka

13. novembra
10.00 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1.ročníka a prímy 

Dom Matice slovenskej

Aké špeciálne predmety 
ponúkate študentom?

– Vyučovanie sme rozšírili 
o také predmety, ako sú naprí-
klad rodinné právo, tvorba web 
stránok a všetko, čo súvisí s po-
čítačovou gramotnosťou. V sú-
časnosti sa žiaci učia dva cudzie 
jazyky, čo považujeme za samo-
zrejmosť a nevyhnutnosť pri 
príprave na budúce povolanie.

Ostávajú vaši absolventi v 
kontakte so svojou alma ma-
ter?

– Sme radi, že sa hlásia k 
svojej škole, ostávajú s ňou v 

kontakte a pravidelne organizu-
jú stretnutia, dokonca aj po 50 či 
60 rokoch. Prichádzajú z celého 
Slovenska, ba aj zo zahraničia. 
Vždy sú to stretnutia plné spo-
mienok na spoločné roky prežité 
v laviciach nášho gymnázia. Nie 
je zriedkavosťou, že našimi štu-
dentmi sú aj ich deti a vnuci, čo 
nás utvrdzuje v presvedčení, že 
naše gymnázium má v regióne 
svoje pevné miesto, opodstat-
nenie a perspektívu. V tomto 
duchu pripravujeme oslavy 70. 
výročia znovuotvorenia školy.

MUDr. Anton MAREK
otvoril chirurgickú ambulanciu

v Poliklinike sv. Valérie
na Eötvösovej ulici 37 v Komárne
Kontakt: 0911 703 325

Mesto Komárno, nám. gen. Klapku č. 1 
vyhlasuje výberové prijímacie konanie 

do pracovného pomeru za

príslušníka  Mestskej polície Komárno
Predpokladaný  nástup  do pracovného pomeru  

1.12.2015
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
(maturitná skúška )
- vek nad 21 rokov
- je bezúhonným občanom slovenskej republiky, spoľahlivosť
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- flexibilnosť, komunikatívnosť
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce mestského 
policajta
 Požadované doklady k výberovému konaniu:
- riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- riadne vyplnený osobný dotazník 
- overená fotokópia dokladov  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefo-
nického a elektronického kontaktu
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa § zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uchádzač vo výberovom konaní musí: 
- absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju to-
tožnosť preukáže platným občianskym preukazom),
- v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psy-
chodiagnostické testy.
Ďalšie informácie: 
-odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absol-
vovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie 
odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním 
skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajné-
ho zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom 
znení), 
- na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O 
vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 
190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na 
miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní 
osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
- náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného 
stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnáva-
teľom 
-výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, ove-
rovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamest-
nania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie 
zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami
-úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmien-
kou zotrvania v pracovnom pomere
- výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti 
majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpeč-
nostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Minister-
stvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osved-
čenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiál-
mi v zalepenej obálke s označením „Prijímacie  konanie – prísluš-
ník MsP – Neotvárať!“ najneskôr 30. októbra 2015 na adresu:  
Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  945 01 Komárno 
alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne 
, Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 3 0. októbra 2015   do 
12.00 hod.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpo-
klady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová 
komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred 
jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového 
konania.

Ing. László Stubendek, primátor mesta



Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov.
Vaše tipy, námety a pripomienky

očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488

Drobná inzercia
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Chceli by ste pracovať v banke, poisťovni alebo v administratí-
ve, ale nemáte potrebné vzdelanie alebo prax? 

Skústo to CEZ nás. Bezplatný projekt:

„Staň sa osobným bankárom.“
Životopisy posielajte: janitsova@finanzpartner.sk 

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 
0908/179 712.
l Maľovanie, stierkovanie a 
tapetovanie. Kvalita za výhod-
nú cenu. Tel.: 0904/546 397.
l Predám garáž na Lúčovej 
ulici 1101. Tel.: 7725 493.
l Predám 4-árovú záhradu 
v tichej lokalite záhradkárskej 
oblasti MAJÁK pri Komárne, 
príjemní susedia, úrodná pôda, 
ovocné stromy, vlastná studňa 
s elektrickým čerpadlom. Za-
vedená elektrina 220 a 380 vol-
tov. Výhodná ponuka. Prístup 
zo smeru Komárno – Nová 
Stráž alebo Komárno – Hadov-
ce. LV k dispozícii. Informácie 
na čísle: 0944/ 927 269. Cena 6 

800 Eur. Pri rýchlom jednaní 
dohoda možná.
l Doučovanie matematiky 
ZŠ pedagógom. Tel.: 0910/318 
707.
l Predám prerobený 3-izbový 
byt na sídlisku Bašty za 27 000 
Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Príjmame obchodných 
zástupcov. Očakávania: dob-
ré komunikačné schopnosti, 
motivujú vás financie a karié-
ra. Ponúkame: garantovane 
nadštandardné ohodnotenie a 
min. 5-ročnú zmluvu. Životo-
pisy posielajte: office@vezgro-
up.sk 
l Chcete sa dať ostrihať a 
upraviť vlasy pohodlne? Prí-
dem k Vám domov. Tel.: 
0907/271 670.

Novorodenci
Lara Sucháňová z Bratislavy, Leila Csepi z Komárna, Mária Mer-

cedes Rafaelová z Marcelovej, Kyara Zara Kopócsi z Vrbovej nad 
Váhom, Ákos Pataki z Okoličná na Ostrove, Leonardo Lakatoš z Ko-
márna, Jasmina Jandová z Imeľa, Aranka Döme z Modrán, Bercel 
Vida z Komárna, Martin Hlavačka z Úľany nad Žitavou, Michal Čač-
ko zo Zlatnej na Ostrove, Léna Silvia Bohošová z Bátorových Kosíh, 
Vivien Szalay zo Zemianskej Olče, Rudolf Csomor z Kolárova, Adam 
Stanček z Komárna, Ján a Samuel Pluhár z Komárna, Emília Čomo-
rová z Kavy, Evelin Jókai z Komárna, Bernard Konopčík z Komárna, 
Benedek Bodzáš zo Svodína, Dávid Simon z Komárna, Denisz Lacza 
z Hurbanova

Sľúbili si vernosť
Márk Bak a Iveta Pauliszová, Gabriel Tóth a Silvia Andová, Ma-

rián Tóth a Denisa Farkašová, Ronald Beňadik a Nikoleta Farkasová

Opustili nás
 80-ročná Viola Rumanová z Komárna, 78-ročná Veronika Mol-

nár z Novej Stráže, 74-ročná Mária Kajtárová z Marcelovej, 58-roč-
ná Mária Kufelová z Komárna, 88-ročný Dezider Lőrincz zo Zlat-
nej na Ostrove, 52-ročná Virgínia Vargová z Hurbanova, 78-ročná 
Irena Csériová z Komárna, 84-ročná Mária Hrabovszká z Komárna, 
77-ročná Margita Jerigová z Komárna, 76-ročná Mária Nagyová z 
Kolárova, 70-ročný Géza Varga z Trávnika, 85-ročná Etela Pinkeová 
z Pribety, 59-ročný Ján Botlík z Komárna, 84-ročná Gizella Dékány 
z Bátorových Kosíh, 55-ročná Silvia Vörösová z Duloviec, 81-ročná 
Elena Lakó z Brestovca  

SPOMIENKA
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát 
v duchu spomíname.
Hoci čas plynie ako tichej rieky prúd,
ten kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.“

Dňa 6. októbra 2015 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička

Jurinka FARKAŠOVÁ.
S láskou na teba spomíname.

Tvoje deti s rodinami

SPOMIENKA
„Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré nás dokázalo milovať.
Aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Sú chvíle, ktoré ťako prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne Ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.“
Dňa 3. novembra 2015 si pripomenieme 3. výročie úmrtia 
našej drahej dcéry, mamičky a manželky 32-ročnej

JUDr. Andrei RYBAŘOVEJ
rod. Bedecsovej z Komárna.

S láskou spomínajú manžel, deti, rodičia a príbuzní

POĎAKOVANIE
Touto cesto vyslovujeme poďakovanie 

príbuzným, priateľom, susedom a všetkým 
tým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke 
s našim drahým manželom, otcom aa starým 
otcom

Matejom ZELEŇANSKÝM,
ktorý nás opustil vo veku 80 rokov.

Ďakujeme za kvety a prejavy sústrasti, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom,
že sa uskutoční 

jesenné čistenie mesta
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontaj-
nerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách 
a v blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie mesta sa uskutoční 
v dvoch  etapách:

od 23. do 26. októbra
Zastavaná časť mesta: Selyeho, Gen. Klapku, Komenského, 
Damjanichova, Vnútorná okružná, Stavbárov, Jazerná, Veľká 
jarková, Robotnícka, M. Čáka , Hlboká, Mládeže, Gazdovská, 
Ul. 29. augusta , Košická, Mederčská, Okružná, Staničná, Mie-
ru, Odborárov, Budovateľská, Priemyselná, Slobody, Handlov-
ská, Prowazekova, Zlatého muža, R. Seressa, Eötvösova, Pohra-
ničná, Dunajské nábrežie, Hradná, Potočná, G.Czuczora, Nová 
Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor.

od 6. do 9. novembra
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš  Nová Osada, Harčáš, Šištag, Teheľňa, Ižianska cesta, 
Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ulica- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te, počas pracovných dní okrem pondelka 10.00-18.00, v sobo-
tu 8.00-12.00.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných 
kontajnerov je zakázané!

Kontakty: MsÚ Komárno, Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, 
Clean City, s.r.o., p. Potáchová, tel. 035/771 30 91.

pracovala na rôznych miestach. 
Vďaka nim boli obnovené det-
ské ihriská, zastávky autobu-
sov, či lavičky v parkoch. Títo 
odborníci vykonávali obnovu 
fasády mestského úradu i Zi-
chyho paláca a množstvo prác 
už majú za sebou aj na budove 
Župného domu, vďaka čomu 
ušetria nemalé finančné nákla-
dy. Výsledky ich práce mapuje aj 
fotoalbum, ktorý je zverejnený 
na webovej stránke mesta.

„Jednou z našich úloh je, aby 
sme mesto urobili obývateľnej-
ším, čistejším, usporiadanejším. 
Je to v záujme Komárňanov 
a súčasne je to aj základom pre 
rozvoj turizmu v našom meste. 
Žiaľ, v mnohých častiach mesta 
sme po predchodcoch „zdedili“ 
množstvo zanedbaných plôch. 
Som presvedčený, že popri našich 
veľkých plánoch a oživení hospo-
dárstva, je jednou z dôležitých 
úloh obnova prostredia, v kto-
rom žijeme, a práve to sa zlepšuje 
vďaka skupine skvelých odborní-
kov,“ – uviedol primátor László 
Stubendek.

Pozitívnych odoziev pribú-
da rovnako zo strany obyvate-
ľov, a tak narastá počet požiada-
viek. A aj preto by mesto chcelo 
v čo najväčšej miere využiť tento 
program.

„Mestský rozpočet je obme-
dzený a čaká nás množstvo práce. 
Aj preto je veľmi dôležité využí-
vať ponúkané možnosti čo naje-
fektívnejšie. Táto skupina svojou 

prácou ušetrí množstvo peňazí, 
nehovoriac o tom, že vykonávajú 
také práce, na ktoré v minulosti 
nebol dostatočný finančný zdroj. 
Chceli by sme v dohľadnom čase 
zabezpečiť pre nich potrebné pra-
covné nástroje a stroje, vďaka 
čomu by sa rozsah prác mohol 
rozšíriť. Kedysi malo mesto vlast-
né pracovné sily na tieto pozície, 
ktoré boli dobre vybavené aj po 

technickej stránke, avšak táto 
sekcia bola postupne zrušená 
a nástroje a stroje premrhali. 
A toto by sme chceli zmeniť, aby 
bolo mesto aj v tejto oblasti opäť 
akcieschopné, aby nebolo v plnej 
miere odkázané na externých 
dodávateľov,“ – uviedol vicepri-
mátor Béla Keszegh, koordiná-
tor programu.

Mesto opeknieva vďaka verejno-prospešným prácam
(Pokračovanie z 1. strany)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Strednej odbornej školy obchodu a služieb – Kereskedelmi és 
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno

Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ, 
ich rodičov, učiteľov a výchovných poradcov na 

Deň otvorených dverí, 
ktorý sa uskutoční dňa 6. novembra 2015.

Prehliadka školy sa uskutoční po skupinách v čase od 8.30 do 
14. hodiny v sprievode pedagógov našej školy.

Informácie na tel.č.: 035/7740 054, 055, e-mail: zssoskn@
centrum.sk, webová stránka: www.zssoskn.edu.sk


