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Ing. Konštantín GLIČ, 
nezávislý poslanec
Moje osobné túžby ako poslanca 
MZ v Komárne pre rok 2016:
– aby boli začaté prípravné práce 
na veľkej rekonštrukcii termál-
neho kúpaliska v Komárne, ako 
nevyhnutného kroku k rozvoju 
turizmu v našom meste,
– aby bola začatá revitalizácia 
Nádvoria Európy, ako jednej 
z najzaujímavejších turistických 
atrakcií nášho mesta,
– aby sa našli zdroje na dobudo-
vanie fontány Milénium na Nádvorí Európy, ktorá je v súčasnosti 
nedokončená a funguje v provizórnom režime,
– aby sme našli efektívne využitie obrovského „kolosu“ - Ústrednej 
pevnosti tak, aby na ňu občania mesta nedoplácali, ale aby z nej 
mali prospech,
– aby sme pripravili podmienky na rekonštrukciu Eötvösovej uli-
cea jej prepojenia s Ulicou E. B. Lukáča,
– aby sme odstránili havarijný stav ulíc Lesná a Podzáhradná,
aby sa budova starej polikliniky stala rektorátom Univerzity Selye-
ho,
– aby sme získali vonkajšie finančné zdroje na rekonštrukciu Žup-
ného domu
– aby boli Komárňania v roku 2016 šťastnejší a aby sme sa vždy vo 
väčšom počte stretávali v uliciach nášho krásneho mesta.
Mgr. Ondrej GAJDÁČ, 
nezávislý poslanec:

Prelom rokov je príležitos-
ťou pozrieť sa späť, hodnotiť 
uplynulé obdobie ale aj čas plá-
nov, predsavzatí a určenia si no-
vých cieľov v novom roku.

Prácu vedenia mesta a po-
slancov mestského zastupiteľstva 
občania určite vedia objektívne 
posúdiť. Táto úloha neprináleží 
mne. Pevne verím, že v novom 
roku všetci kompetentní budú 
vyvíjať maximálne úsilie a pri-
jímať také rozhodnutia, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života 
a k spokojnosti občanov nášho mesta.

Je toho veľa, čo bude potrebné urobiť. Zrekonštruovať cesty, 
chodníky, objekty mnohých materských a základných škôl, budovy 
vo vlastníctve mesta, hlavne budovu bývalej polikliniky na Námestí 
generála Klapku, detský park, kúpalisko, plaváreň a mnoho ďalších 
vecí.

Najväčšie rezervy a možnosti financovania vidím v čerpaní eu-
rofondov, v rozvoji cestovného ruchu a v získaní investora pre vy-
budovanie priemyselného parku, čo by výrazne pomohlo aj vytvá-
raniu pracovných príležitostí, aby mladí ľudia nemuseli toto krásne 
mesto opúšťať a hľadať si živobytie v zahraničí.

V novom roku prajem občanom nášho mesta pevné zdravie, 
vzájomné porozumenie, harmóniu, dobré medziľudské vzťahy 
a aby bol tento rok pre nás všetkých úrodný najmä na múdre roz-
hodnutia.

Oslovili sme poslancov
Čo by ste si priali v tomto roku?

Na ďalšiu novinku sa môžu 
tešiť pacienti Všeobecnej ne-
mocnice Komárno, ktorú pre-
vádzkuje nezisková organizá-
cia FORLIFE a manažérsky 
riadi skupina AGEL SK, ktorá 
dnes, 17. decembra 2015, do-
končila vybudovanie celkom 
nových, priestranných a mo-
derne zariadených nadštan-
dardných izieb na oddelení 
chirurgie.

Renovovali sa aj bezbarié-
rové hygienické zariadenie pre 
septických pacientov, dekon-
taminačná miestnosť a hygie-
nické zariadenie pre personál. 
Celková investícia na zveľade-
nie týchto priestorov vyšla ne-
mocnicu na 80 tisíc EUR. Nové 
izby boli zriadené vzhľadom 
k neustále rastúcemu záujmu 
o túto službu zo strany pacien-
tov a ich rodiny. Nadštandardné 

izby sú zariadené plne elektric-
ky polohovateľnou posteľou, 
moderným nočným stolíkom, 
šatníkovou skriňou, zástenou zo 
svetlom na čítanie a pohovkou. 
Komfort pacientom poskytuje 
aj televízia, samostatné sociálne 
zariadenie, kuchynský kútik s 
chladničkou, rýchlovarnou kan-
vicou, mikrovlnkou a riadom. 
Samozrejmosťou je aj možnosť 
Wi-fi pripojenia na internet.

„Cieľom vybudovania celkom 
nových moderných nadštandard-
ných izieb bolo zabezpečenie vyš-
šej kvality a komfortu pre pacien-
tov tohto regiónu. Vďaka tomu, 
že sú tieto izby na samostatnej 
chodbe pacienti získajú súkro-
mie nielen na izbe, ale aj chod-
be,“ uviedol riaditeľ nemocnice 
Mgr. Viktor Dudáš  s tým, že 
v izbách došlo  k výmene podla-
hových krytín, okien, svietidiel, 

zníženiu a namontovaniu ka-
zetového stropu a taktiež došlo 
k osadeniu nových dverí.

V rámci renovácie oddele-
nia došlo tiež k vybudovaniu 
bezbariérových hygienických 
zariadení pre všetkých pacien-
tov oddelenia a zvlášť pre septic-
kých pacientov. Došlo k renová-
cii dekontaminačnej miestnosti 
a hygienického zariadenia pre 
personál oddelenia.  Vymenená 
bola kompletne celá elektroin-
štalácia, vodoinštalácia, pod-
laha, došlo k zníženiu stropov 
a všetky miestnosti boli vymaľo-
vané príjemnou teplou farbou.

„Nové nadštandardné izby 
vytvárajú pre našich pacientov 
súkromný priestor, kde budú 
na izbe sami a vďaka čomu ich 
môžu častejšie navštevovať aj ro-
dinní príslušníci,“ dodal primár 
oddelenia MUDr. Gustáv Ško-

dáček  s tým, že v mene svojich 
pacientov ďakuje vedeniu ne-
mocnice za túto modernizáciu, 
ktorá prinesie ešte väčšiu spo-
kojnosť a pohodlie pacientov.

História oddelenia chirurgie 
siaha až do obdobia z roku 1902, 
kedy bola v Komárne postavená 
105-posteľová mestská nemoc-
nica. Na tomto oddelení ročne 
prevádzajú asi 400 operácií na 
žlčníku a žlčových cestách, 350 
operácií pre brušné prietrže, 
250 apendektómií, 250 operácií 
pre zhubné nádory tráviaceho 
traktu, 150 operácií pre nádory 
prsníka a 200 operácií pre náhle 
príhody brušné. Ročne vykoná-
vajú asi 1000 operácií pre zlo-
meniny končatín a 110 operácií 
na cievach a to od roku 2001 
pod vedením primára MUDr. 
Gustáva Škodáčka.

Mgr. Marta Csergeová

Komárňanská nemocnica vybudovala 
na oddelení chirurgie štyri celkom nové nadštandardné izby

Akumulácia plastového 
odpadu  v zbernom dvore na 
Harčáši znamenala čoraz väčší 
problém, pretože už niekoľko 
rokov ho nedokázal  Mestský 
úrad  zúročiť.  Po dlhých ro-
kovaniach sa rysuje riešenie 
a konečne  v zbernom dvore 
nastane poriadok. Doteraz 
problémový odpad by dokonca 
mohol byť aj zdrojom príjmu 
pre mesto. 

 V poslednej dobre si oko-
loidúci mohli všimnúť  rastúcu 
hromadu odpadkov  v zbernom 
dvore. Dvor slúži na uskladne-
nie separovaného odpadu  - pa-
piera, skla, plastu, gumy, kovu,  
stavebného  a elektronického  
odpadu. Odvoz jednotlivých 
druhov odpadu neustále prebie-
ha,  len predaj plastu spôsobil  
ťažkosti v posledných rokoch. 
V dôsledku toho sa tento odpad 
kumuloval od  februára 2012 
a momentálne je vo dvore viac 
ako  200 ton.

Mestský  úrad počas  roka  
intenzívne rokoval o riešení  

napraviť túto situáciu. Začiat-
kom leta sa podarilo nadviazať 
spoluprácu v tejto oblasti s jed-
ným malým podnikateľom, ale 
vysvitlo, že nie je  serióznym 
partnerom a došlo k zastaveniu 
procesu riešenia.

 Na jeseň mesto hľadalo rie-
šenie s priamymi spracovateľmi 
odpadu, nakoľko však  aktivita 
mesta nenašla podporu  u slo-
venských spracovateľov, obráti-

Po troch rokoch bude poriadok 
v zbernom dvore na Harčáši

Prvým Komárňanom na-
rodeným v roku 2016 je Oli-
ver Majer, ktorý prišiel na svet 
prvého januára, tesne pred 
poludním o 11. 50. Chlápätko 
s hmotnosťou 3200 gramov je 
prvým dieťatkom svojich ro-
dičov.

Prvé novorodeniatko nové-
ho roka a jeho mamičku prišiel 
do pôrodnice komárňanskej 
nemocnice navštíviť, verný 

tradíciám, aj primátor Komár-
na László Stubendek. V mene 
samosprávy mesta odovzdal 
okrem iného šťastnej mamičke 
Kataríne Gérikovej aj 500-eu-
rovú poukážku a v mene mesta 
vyjadril množstvo dobrých že-
laní: dlhý a šťastný život, plný 
úspechov a zdravia v kruhu 
milujúcej rodiny. Mamička a jej 
malý Oliverko sa tešia skvelému 
zdraviu.

Ako prvý sa narodil Oliver Majer

la sa na maďarských partnerov. 
Dominantnými hráčmi v oblas-
ti spracovania odpadu  v Maďar-
sku  sú  Jász-plastik  a MÁV Rec,  
ich aktivita trvá už  niekoľko de-
siatok rokov. „V tomto viacstup-

ňovom procese musí byť okrem 
oboch maďarských  spoločností  
zaangažovaná aj komárňanská 
spoločnosť, nakoľko je potrebné 
odpad roztriediť, lisovať, až po-

(Pokračovanie na 2. strane)

V okolí Komárna bolo 
v uplynulých rokov vybudo-
vaných niekoľko cyklotrás 
a vďaka úspešným projektom 
možno v tomto procese po-
kračovať. Mestská samospráva 
vidí v rozvoji cyklistiky veľké 
možnosti.

V uplynulých rokov bolo 
v okolí Komárna vybudovaných 
takmer 50 kilometrov cyklotrás, 
ktoré okrem cyklistov slúžia aj 
milovníkom ďalších športov 
a účelnému využitiu voľného 
času. V meste sa objavuje čoraz 
viac turistov na dvoch kolesách, 
a postupne sa rozrastá európska 
trasa EUROVELO prechádza-

júca viacerými krajinami nášho 
kontinentu.

Vlani bol úspešný projekt 
Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ, 
ktorým získali 40 tisíc eur na 
vypracovanie projektovej doku-
mentácie pre chýbajúce úseky 
Komárno-Číčov a Kravany nad 
Dunajom-Štúrovo. Projekty sú 
hotové, tým pádom sú splnené 
všetky podmienky podania žia-
dosti o získanie dotácie. Investí-
cia je dôležitá aj z toho hľadiska, 
že v prípade úspechu by bola 
vybudovaná súvislá cyklotra-
sa od Bratislavy až po Štúrovo. 
„Okrem rozvoja podunajskej 

Možnosť budovania ďalších cyklotrás

(Pokračovanie na 2. strane)

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte 
 druhýkrát ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488
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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 ter-
mínoch:

od 1. februára 2016 - do 5. februára 2016
od 29. februára 2016 - do 4. marca 2016

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej 
ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom termíne v 
obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber 
odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa 
bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. 
Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v horeuvedených intervaloch je 
zakázané!
Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na max. 4 vre-
cia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 2/2007 
o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje pôvodcom 
odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie tráv-
nikov a záhrad. Triedené zložky komunálneho odpadu je možné 
bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (ot-
váracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvore-
né). 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).

Mesto Komárno v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Ko-
márno 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 rozvoja

Mestského úradu v Komárne
Predpokladaný termín nástupu do práce 1.2.2016

Požiadavky a požadované kvalifikačné predpoklady :
Kvalifikačné predpoklady  
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- znalosť právnych predpisov v oblasti  regionálneho rozvoja a verejné-
ho obstarávania 
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme -  § 3 zákona č. 
552/2003 Z. z. 
Požiadavky a iné  kritéria :
- najmenej tri roky praxe v riadiacej činnosti, 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, 
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, 
kreatívnosť 
- znalosť práce s PC – MS Office 
- ovládanie anglického  jazyka slovom a písmom je požiadavkou, 
znalosť 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 pred-
ložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo te-
lefonického 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 materiálmi 
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Odboru 
rozvoja – Neotvárať!“ najneskôr 15. januára 2016 na adresu:  Mestský 
úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  945 01 Komárno alebo odo-
vzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne , Pevnostný rad 
č. 3, Komárno najneskôr 15. január 2016  do 12.00 hod. Uchádzača, 
ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhlá-
seného výberového konania výberová komisia pozve na výberové ko-
nanie, výberová komisia pozve  najmenej sedem dní pred jeho začatím 
s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

tom ho možno  odviezť a spraco-
vať.   Po uzatvorení viacstupňovej 
zmluvy, podpísaní,  preklade,  sa 
môže  začať s odvozom odpadu 
a úpravou zberného dvora na 
Harčáši.  Boli by sme radi, keby 
bol  v budúcnosti tento proces  
plynulý, tak ako tomu je v prí-
pade papiera a skla“ - povedal  
László Stubendek, primátor 
Komárna. 

„Tento  proces  nie je len otáz-
kou estetiky, okrem upratovania 
je  dôležitá aj finančná stránka. 
Za  tonu plastového odpadu  ma-
ďarská spoločnosť zaplatí 45 eur, 
ale do júla - kým nenadobudne 
platnosť ustanovenie nového 
zákona – dostaneme za tonu 
ďalších 25,50 € formou dotácie 
v oblasti životného prostredia"- 
vyjadril sa  Béla Keszegh, vice-
primátor mesta.

V súvislosti s likvidáciou  
odpadu je novinkou v tomto 
roku, že za umiestnenie  drob-
ného stavebného  odpadu sa 
v zbernom dvore platí poplatok. 
K tomuto riešeniu mesto muse-

lo pristúpiť  na základe zákona,  
ktorý  definuje sumu poplatku, 
v prípade mesta Komárna je táto 
suma blízka minimu.  Mesto má 
obavy, týkajúce sa  umiestnenia 
stavebného odpadu, nakoľko sa 
môže zvýšiť počet nelegálnych 
skládok, čo určite spôsobí väčšie 
problémy, ale mesto musí  dodr-
žiavať  právne predpisy.

V tomto roku nastanú veľké 
zmeny  v spojitosti so separo-
vaným odpadom, čo zname-
ná nové príležitosti pre mesto. 
„Vzhľadom k meniacemu  sa 
životnému štýlu produkujeme 
čoraz viac odpadu, preto musíme 
venovať zvýšenú pozornosť  jeho 
selektovaniu. V Komárne sa do-
stáva do kontajnerov takmer 10 
tisíc ton odpadu ročne, ďalších 
3 tisíc sa zhromaždí vedľa po-
polníc. Je dôležité prispôsobiť sa 
európskym tendenciám,  pretože 
kým za  umiestnenie netriede-
ného  odpadu musíme platiť, 
separovaný odpad  znamená pre  
mesto príjem“ – dodal Béla Ke-
szegh.

Po troch rokoch bude poriadok 
v zbernom dvore na Harčáši
(Pokračovanie z 1. strany)

cyklistiky je pre nás veľmi dôle-
žitá aj skutočnosť, že nová cyk-
lotrasa by spájala aj Komárno 
a Novú Stráž, obyvatelia tejto 
mestskej časti by teda mohli do 
mesta dochádzať za oveľa bez-
pečnejších podmienok.“ – uvie-
dol primátor mesta László Stu-
bendek. Prípravy pokračujú, 
veď pred niekoľkými mesiacmi 
bol úspešný projekt Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce 
Pons Danubii, ktorého členom 
je aj mesto Komárno.

„Až 90 percent projektu 
s celkovým rozpočtom 40 tisíc 
eur, tj. 36 tisíc eur pokrývame 
z externých zdrojov. Vďaka tejto 
dotácii môže byť vypracovaná 
projektová dokumentácia ďal-
ších úsekov. Vzniká teda mož-
nosť, že po Kolárove bude spájať 
Komárno cyklotrasa aj s Hurba-
novom, druhým mestom nášho 
okresu. Okrem toho sa vďaka 
iniciatíve samosprávy môže roz-
behnúť ďalší dôležitý proces, a to 
vypracovanie projektovej doku-
mentácie koridorov v rámci mes-
tských komunikácií spájajúcich 
už existujúce cyklotrasy. Tieto 
koridory by spájali Vážsky most 
s Alžbetiným mostom a s lokali-

tou pri bazéne lodeníc smerom 
na Bratislavu. Ako náhle bude 
projektová dokumentácia - roz-
delená kvôli vysokým nákladom 
na niekoľko úsekov – hotová, po-
dáme žiadosť o grant.“ – prezra-
dil Zoltán Bara, riaditeľ Pons 
Danubii.

V cykloturistike sa v celo-
európskom meradle ukrývajú 
mnohé možnosti a tieto kapaci-
ty chce využiť aj naše mesto, veď 
turistom môžeme ponúknuť 
množstvo atrakcií – prírodných 
i historických.

„V minulom roku sme za 
týmto účelom vydali aj tematic-
ké publikácie. Trend rozvoja ces-
tovného ruchu je priaznivý, veď 
podľa údajov svetovej organi-
zácie cestovného ruchu (UNW-
TO) vzrástol počet návštevníkov 
v rámci Európy v najvyššej miere 
práve v Maďarsku (19,1%) a na 
Slovensku (13,3%), čo predsta-
vuje trojnásobok celoeurópske-
ho priemeru. Práve preto bolo 
podstatným krokom založenie 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Podunajsko, ktorá môže 
intenzívnejšie oslovovať turis-
tov, a v rámci nich aj cyklistov.“ 
– uviedol viceprimátor Béla 
Keszegh.

(Pokračovanie z 1. strany)

Koniec kalendárneho roka 
býva v školskom prostredí za-
ujímavým obdobím, kedy sa 
uskutočňujú súperenia v od-
borných, športových  a rôznych 
iných oblastiach. Vzhľadom 
na štedré priestory, ktoré má 
SOŠT-MSZKI na Bratislavskej 
ceste 10 v Komárne k dispozí-
cii, je v nej možné usporiadať 
bez narušenia vyučovania aj 
niekoľko akcií súčasne. S napä-
tím sme však očakávali, ako sa 
nám podarí organizačne zladiť 
„fakt hustý“ program podujatí 
(19) prevyšujúci počet pracov-
ných dní v mesiaci.  

V rámci prevencie sociálno-
patologických javov školská ko-
ordinátorka k 1. decembru 2015 
zorganizovala aktivity v súvis-
losti s celoslovenskou kampa-
ňou Červené stužky pri prí-
ležitosti Svetového dňa boja 
proti AIDS, ktorej cieľom je na-
učiť žiakov zaujať správny postoj 
k vlastnému zdraviu a životu, 
ako aj k zdraviu a životu druhých 
ľudí (1. zhotovenie informačnej 
nástenky, 2. podpora kampane 
vytvorením a nosením červe-
ných stužiek, 3. premietnutie 
filmu o smrti a nádeji „ANJELI“ 
- príbeh o pomoci chorým na 
AIDS v Afrike, 4. zorganizova-
nie besedy s pracovníčkou Regi-
onálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Komárne na tému 
AIDS/HIV);  1.12.  sa tiež naši 
žiaci zapojili do súťaže Expert 
2015, ktorá sa konala celoploš-
ne na všetkých základných a 

stredných školách Slovenska; 
1.12. sa v telocvični školy ko-
nalo Okresné kolo v basketbale 
žiakov;  v dňoch 1.- 2.12. naša 
škola usporiadala Majstrovstvá 
okresu v stolnom tenise druž-
stiev chlapcov a dievčat stred-
ných škôl; 2.12. boli priestory 
TV a OV poskytnuté pre usku-
točnenie  Krajského kola XVII. 
ročníka súťaže ZENIT v stro-
járstve, ktorého sa zúčastnilo 
22 súťažiacich z 11 stredných 
škôl; 2.12. sa súčasne konalo aj 
Obvodné kolo technickej olym-
piády pre žiakov základných 
škôl - 34 žiakov v kategórii A - 
starší žiaci a 14 žiakov v kate-
górii B - mladší žiaci; 4.12. bol 
organizovaný prvý ročník stol-
notenisového turnaja „Zober 
loptu nie drogy“ pre základné 
školy, zúčastnilo sa ho spolu 
52 dievčat a chlapcov základ-
ných škôl a detského domova; 
koho v škole 4.12. stretol, toho 
sladkosťami obdaroval Mikuláš; 
8.12. študenti štvrtého ročníka 
diskutovali o možnostiach ďal-
šieho štúdia na Univerzite Já-
nosa Selyeho; 8.12. odštartoval 
Medzitriedny turnaj v halovom 
futbale, ktorý vyvrcholil 22.12. 
celkovým víťazstvom triedy 
I.NM; 9.12. si svoje vedomosti 
mohli naši žiaci overiť v tema-
tických okruhoch Dejepisného 
kvízu; 9.12.2014 sa uskutočnilo 
školské  kolo  súťaže Olympiáda 
ľudských práv; 10.12. si triedy 
I.NM, II.CM/KPD, III.A a III.
CM prezreli historické pamiatky 

v Budapešti, ako sú Halászbástya 
a Mátyás-templom a deň zavŕšili 
v príjemnom prostredí vianoč-
ných trhov; 17.12. boli v rám-
ci školy vyhodnotené kresby 
a plagáty vyjadrujúce negatívny 
postoj žiakov k drogám a k zá-
vislostiam ako takým, vytvorené 
z príležitosti súťaže Nebuď otrok 
drog, ktorý po tretíkrát  vyhlási-
la TASR prostredníctvom portá-
lu   www.skolskyservis.sk; 17.12. 
sme organizovali aj Majstrovstvá 
okresu v stolnom tenise jednot-
livcov - na turnaj sa prihlásilo 
12 dievčat a 28 chlapcov; 22.12. 
sa za účasti tried I.A a III.A ko-
nala beseda o povodí rieky Váh 
s členmi Občianskeho združenia 
Maximilián Hell; 22.12. absol-
vovali žiaci končiacich ročníkov  
interaktívnu  besedu s Jánom 
Botyánom na tému Ako sa pri-
praviť na pracovný pohovor; 

22.12. triedni učitelia pripravili 
pre svoje triedy voľný program 
s názvom V duchu Vianoc. 

Poslednou aktivitou, ktorá 
nás mimoriadne potešila v ostat-
ných dňoch bolo uskutočnenie 
zbierky potrieb (prikrývok a po-
travín) pre útulok DUNAJKA 
Komárno v mestskej časti Ha-
dovce, ktoré vyzbierali študenti, 
aby pomohli tu umiestneným 
zvieratám. V priebehu posled-
ných dní školského vyučovania 
v decembri 2015 sa podari-
lo upriamiť pozornosť našich 
žiakov na charitatívnu akciu a 
prostredníctvom nej rozozvučať 
najvzácnejšie ľudské city, vďaka 
ktorým sa rysuje nádejná adop-
cia jedného dočasného obyva-
teľa uvedeného útulku – bígla 
Čiriho. 

 Autor: SZE
  Foto: archív školy

Hustý záver kalendárneho roka 2015

Pozývame na obnovenú premiéru rozprávky

Den noci svätojánskej
v piatok 19. februára o 18.03

v Dome Matice slovenskej v Komárne.
V predstavení účinkujú členovia Dramaťáku. 
Rezervácia vstupenie na čísle 0905 283 006.

Obsah Komárňanských listov a relácie 

Mestskej televízie nájdete na stránke 

www.tvkomarno.sk
Možnosť budovania ďalších cyklotrás
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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

Spoločnosť SLK ELEKTRO s.r.o.
prijme s nástupom od januára 2016 pracovníka na pozíciu

Vedúci oddelenia Technickej kontroly a manažmentu kvality
Predpoklady:
-	 elektrotechnické	vzdelanie	ideálne	VŠ,		min.	SŠ
-	 aktívne	ovládanie	nemeckého	alebo	anglického	jazyka,

Okruh úloh:
-	 technická	kontrola	hotových	výrobkov	a	vstupných	prvkov
-	 riadenie	nezhodných	výrobkov
-	 meracie	a	skúšobné	zariadenia
-	 systém	manažmentu	kvality	
-	 životné	prostredie
-	 bezpečnosť	práce	a	požiarna	ochrana
-	 organizačné	a	riadiace	normy

Záujemcovia môžu zasielať svoje životopisy na adresu slkelektro@slkelektro.sk 
príp. poštou na SLK Elektro ul. Elektrárenská 10 Komárno. 

Informácie u p. Krivánka na tel. č. 0905 850 759.

Vyjadrujem poďakovanie personálu neurologického 
oddelenia Všeobecnej nemocnice v Komárne

pod vedením primárky MUDr. Evy Hanáčkovej, 
MUDr. Tomáš Takáč, 

sestry: Zuzana Csintalanová, Ružena Szuriová, 
Diana Zelenáková a ošetrovateľ Ladislav Szakál 

Počas mojej hospitalizácie sa o mňa príkladne starali a veľmi mi 
pomohli prekonať závažné ochorenie.

Štefan Fülöp z Komárna

l Príjmeme kuchára, pomoc-
ného kuchára s vodičským pre-
ukazom (môže byť aj dôchod-
ca). Tel.: 035/7733 190, 0915 892 
788.
l Chcete vyradiť príves? Kúpim 
od Vás papiere. Tel.: 0948/307 
237.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 
l	Dám do prenájmu luxusný 
dvojizbový byt s vlastnou tera-
sou v úplnom centre Komárna. 
Tel.: 0908 729 612.
l	Predám 3-izbový byt na Ul. 
odborárov. Orientačná cena 17 
990 eur. (hotovosť). Tel.: 0908 
729 612.

Novorodenci
Oliver Majer z Komárna, Noel Obert z Čičova, Jakub Adamček 

z Duloviec, Miriam Maťašovská z Kolárova, Regina Magyaricsová 
z Čičova, Mendy Momková z Leleda, Nina Múcsková z Komárna, 
Oliver Mandalík z Veľkých Kosíh, Mia Rečková z Komárna, Peter 
Fábrik z Lipového, Peter Pikov z Novej Stráže, Viktor Zalán Pozsár 
z Chlabe, Daniel Pangrác z Trnavy 

Sľúbili si vernosť
Attila Kosik a Jana Kosiková, Július Gerendás a Katarína Žide-

ková, Michal Flender a Monika Krepsová

Opustili nás
71-ročný Vojtech Vödröš z Komárna, 63-ročný József Vrá-

bel z Imeľa, 50-ročná Mária Rafael z Komárna, 71-ročný Elemér 
Lévai z Komárna,  101-ročná Mária Tóthová z Kolárova, 73-ročná 
Irena Molnárová z Čalovca, 65-ročný Vojtech Halmo z Komárna, 
62-ročný Ján Pálfy z Komárna, 81-ročný František Šomodi z Bo-
hatej, 46-ročný Michal Šimon z Komárna, 77-ročná Edita Patoč-
ková z Komárna, 78-ročný Ján Lutring z Komárna, 80-ročný On-
drej Tárnok z Iže, 73-ročný Ondrej Lajos z Moče, 62-ročný Alexej 
Sárai z Komárna, 89-ročná Anna Juríková z Komárna, 88-ročná 
Margit Uzsák z Okoličnej na Ostrove, 61-ročná Angela Góthová 
z Marcelovej, 85-ročný Stefan Bagita z Kolárova,  66-ročná Gizela 
Széplakiová z Komárna, 79-ročná Klára Gajdáčová zo Zlatnej na 
Ostrove, 78-ročný Michal Krátki z Komárna, 75-ročná Mária Csa-
lava zo Svätého Petra, 78-ročný František Maticska z Novej Strá-
že,85-ročná Anna Sluková z Modrán, 93-ročná Anna Motayčeková 
z Komárna, 91-ročná Helena Brezovská z Komárna, 87-ročný Pa-
vol Krivošík z Novej Stráže, 44-ročná Valéria Czaníková z Čerháta, 
60-ročná Erika Majkút z Komárna

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, náhle bez slova rozlúčky,
no v našich srdciach budeš stále žiť.“

Dňa 24. 12. 2015 uplynul 1 rok, keď nás 
navždy opustil náš milovaný otecko, starý otec 
a svokor

Mgr. Ladislav KÁDEK.
S veľko láskou si naň spomíname. Venujte mu s nami tichú 
spomienku.

Dcéra Andrea a syn Roman s rodinami 

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva...

Dňa 6. januára sme si pripomenuli piate 
výročie úmrtia

Ing. Ervína KRŠTENÍKA.
S láskou spomína

manželka, príbuzní, známi a priatelia.

SPOMIENKA
Dňa 9. januára uplynulo 10 rokov, kedy od 

nás navždy odišla naša milovaná dcéra, sestra 
a vnučka

Silvia GODOVÁ.
S neutíchajúcim žiaľom v srdci ďakujeme všet-
kým, ktorí spomínajú s nami.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, náhle bez slova rozlúčky,
no v našich srdciach budeš stále žiť.“

Dňa 6. 1. 2016 uplynulo 24 rokov, keď nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a 
dedko

Milan NOGA.
S veľko láskou si naň spomíname. Venujte mu s nami ti-

chú spomienku.
Manželka, synovia, nevesta a vnúčatá Márió a Viktorka 

Drobná inzercia

Za Mgr. Vojtechom Halmom
Kajkári, kanoisti, športoví 

priatelia,  réneri, bývalí zverenci, 
známi a rodina sa 2.januára 2016 
zhromaždili v komárňanskej ka-
jakárni, aby sa rozlúčili a uctili si 
pamiatku Mgr. Vojtecha Halma, 
vynikajúceho športovca, výnimoč-
ného trénera a skvelého človeka, 
ktorý nás v posledný decembrový 
deň navždy opustil po dlhej, ťaž-
kej a zákernej chorobe vo veku 65 
rokov.

Jeho celý život bol spätý s kanoistikou. Bol neoddeliteľnou 
súčasťou veľkej rodiny rýchlostných kanoistov nielen v Ko-
márne, na Slovensku, ale aj v Československu.

O svojich úspechoch veľa nehovoril. Už vo svojom mla-
dom veku však patril medzi československú kanoistickú špič-
ku. Možno málokto vie, že v roku 1971 sa vôbec ako prvý 
pretekár z Komárna zúčastnil ako člen československej repre-
zentácie Majstrovstiev sveta v Belehrade. Od lásky ku kano-
istike, od tvrdej a poctivej prípravy ho neodradila ani skutoč-
nosť, že aj napriek vynikajúcim výkonom nebol v roku 1972 
nominovaný na Olympijské hry v Mníchove. Naďalej bojoval 
a dosahoval úspechy.

Cenné skúsenosti, ktoré získal počas bohatej a úspešnej 
športovej kariéry, naplno rozdával chlapcom a dievčatám ako 
tréner. Počas jeho viac ako tridsaťročného trénerského pôso-
benia vychoval množstvo skvelých pretekárov, mladých ľudí, 
ktorí sa uplatnili nielen na športovom  poli, ale aj v iných blas-
tiach života.

Keď cítil, že sa práci, ktorú miloval, už nemôže naplno 
venovať, rozhodol sa z trénerskej pozície odísť. Na kajakáreň, 
na ľudí v nej, na chlapcov a dievčatá však nezanevrel. Tešil sa 
z úspechov nielen svojich bývalých zverencov, ale aj z úspe-
chov mladej, nastupujúcej generácie chlapcov a dievčat. Sle-
doval ich výkony, radil im, pomáhal a povzbudzoval ich.

Učarovala mu práca s drevom a kameňom, oddávaval sa 
aj tejto práci s radosťou, celým svojim srdcom a dušou. Zvlá-
dal všetky prekážky v živote. Boj so zákernou chorobou však 
už, žiaľ, nedokázal zvládnuť...  Vojto, ujo Vojto, Béla, Béla bá - 
ďakujeme za všetko. Zostaneš navždy v našich srdciach, nikdy 
nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke!

Súťaže Zenit v strojárstve 
a Zenit v elektronike patria 
k hlavným odborným postupo-
vým súťažiam žiakov Strednej 
priemyselnej školy v Komárne. 
V oboch súťažiach prebieha 
každoročne na našej škole aj 
veľký výber v rámci školského 
kola, ktorého víťazi, resp. žiaci 
umiestnení na prvých dvoch 
priečkach, reprezentujú far-
by priemyslovky aj na ďalšom 
krajskom kole.

V tomto školskom roku sme 
mali mimoriadne úspešných 
žiakov, nakoľko v oboch odbo-
roch priniesli cenné umiestne-
nia aj v rámci súperenia študen-
tov Nitrianskeho kraja. 

V Strednej odbornej škole 
technickej v Komárne prebehlo 
krajské kolo súťaže Zenit v stro-
járstve, kde nás reprezentovali 
študenti III. C, Dávid Macsán-
szky a Barnabáš Illés. Súťažiaci 
prezentovali svoje vedomosti 
v teoretickej časti napísaním 
testu a v praktickej časti  návr-
hom uloženia hriadeľa kotúča. 
Súčasťou praktickej časti bolo 
vyhotovenie výrobného výkresu 
hriadeľa, vypracovanie techno-
logického postupu pre hriadeľ 
a prevedenie pevnostných vý-
počtov. Obaja sa môžu pochvá-
liť pekným umiestnením, na-

koľko Barnabáš Illés skončil na 
3. mieste a Dávid Macsánszky 
získal vynikajúce 1. miesto, kto-
ré mu zaručuje účasť na celoslo-
venskom kole.

V decembri sa v Nových 
Zámkoch uskutočnilo krajské 
kolo súťaže Zenit v elektroni-
ke, na ktoré zo školského kola 
postúpili víťazi oboch kategórií 
v rámci školského kola. V kate-
górii A nás reprezentoval štu-
dent IV. G Ákos Marsalik a v ka-
tegórii B študent II. F Alexander 
Méhes. O oboch sa dá skonšta-
tovať, že našu školu reprezen-
tovali dôstojne, nakoľko Ákos 
Marsalik skončil len tesne na 2. 
mieste vo svojej kategórii a Ale-
xander Méhes získal 1. miesto. 
Obaja budú mať možnosť zabo-
jovať o miesta v národnom tíme 
Skills Slovakia v odbore Elek-
trotechnik na celoštátnom kole 
súťaže.

Ďakujeme predovšetkým 
našim žiakom za naozaj pek-
ný úspech, ktorý pre Strednú 
priemyselnú školu v Komárne 
vybojovali, a zároveň vyslovuje-
me vďaku aj učiteľom, ktorí ich 
na súťaže pripravovali. Veríme, 
že podobne úspešní budú naši 
žiaci i v celoštátnom kole súťaže 
v oboch odboroch.

Mgr. Eva Kossárová 

Dve prvenstvá v odborných súťažiach 
pre študentov komárňanskej priemyslovky

Milí čitatelia!
Nech do nového roka 
vykročíte s nádejou, 
že bude lepší ako ten 
minulý. Prajeme vám 
pevné zdravie, spo-
kojnosť v rodinnom 
kruhu, potešenie z 
prítomnosti najmil-
ších, veľa uskutočne-
ných plánov a radosť 
zo života.

Redakcia


