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Po dlhé roky zanedbaná 
budova, jedna zo symbolov 
mesta,  postupne  opeknieva.   
Vďačí za to vonkajším aj vnú-
torným prácam, ktoré sa zrea-
lizovali tento rok v sume viac 
ako 200 tisíc eur. Reštaurátori  
vrátili  vstupnej fasáde Župné-
ho domu starodávne kúzlo.

Už druhý rok prebieha-
jú renovačné práce  na jednej 
z kľúčových historických budov  
v centre mesta. Vlani v spolu-
práci s pamiatkarmi bolo zreno-
vované jedno krídlo budovy  na 
prízemí v hodnote 53-tisíc eur a 
zachránili tak drevené podlahy, 
steny a kompletne zrenovovali  
inžinierske siete, novú tvár do-
stali aj sociálne zariadenia. 

V prácach sa pokračovalo aj 
tento rok,  väčšie  krídlo  bolo 
zrenovované za 130 tisíc eur za 
dodržania pravidiel  na zákla-
de vopred pripravenej štúdie 
pamiatkarov. Rekonštrukcia 
interiéru je súčasťou postup-
ného procesu, ktorá sa prispô-
sobuje činnosti  nájomníkov.  
Pokračovanie prác na  vyšších 

poschodiach by bolo možné na 
budúci rok, závisieť to bude na 
rozhodnutí poslancov mestské-
ho zastupiteľstva mesta, keď by 
bolo možné obnoviť obe strany 
vstupného priečelia. V tomto 
ohľade konečné rozhodnutie 
povedia poslanci pri schvaľova-
ní rozpočtu mesta.  

Župný dom bol postavený 
v roku 1798 v neskoro baroko-
vom slohu. Prvá rekonštrukcia 
prebehla v roku 1813, kedy sa na 
ňom objavili prvky  klasicistic-
kého štýlu a terajšiu podobu do-
stalo priečelie v 80-tych rokoch 
19. storočia. Tento rok  prebehla 
najviditeľnejšia rekonštrukcia 
časti budovy, bola obnovená fa-
sáda vstupného priečelia. Prácu 
získal verejným obstarávaním  
reštaurátor András Csütörtöki 
a jeho firma (RENON s.r.o.)  a 
bola vykonaná vo výške  69 770 
€ za tri mesiace. K ich menu 
sa viaže okrem iného aj rekon-
štrukcia dvoch brán pevnosti,  
reštaurácia sôch okolo Kostola 
svätého Ondreja a Socha Svatej 
trojice.  

„Po mnoho rokov sa ne-
dostalo dostatočnej pozornosti 
nášmu dedičstvu, posledné roky 
však priniesli podstatné zmeny 
k lepšiemu.  Budova kasárne 
v pevnosti  dostala novú strechu, 
na Župnom dome už druhým 
rokom prebiehajú rekonštrukčné 
práce a dúfajme, že budú pokra-
čovať, a prebehli dôležité úpravy 
nevyužitých  priestorov Dôstoj-
níckeho pavilónu"- vysvetľuje 
Lászlo Stubendek, primátor 
mesta. „Stojíme ešte pred mno-
hými úlohami, ktoré je potrebné 
urobiť, žiaľ, niektoré  hodnotné 
budovy mesta sa veľmi zane-
dbali. Ide v prvom rade o budo-
vu Polikliniky, ktorá vyžaduje 
mnohomiliónové investície, pre-
tože v uplynulých obdobiach sa 
znehodnotila, ale pracujeme na 
riešení."

Počas jesene sa do  zadnej 
časti Dôstojníckeho pavilónu 
– do priestorov bývalého zdra-
votníckeho zariadenia Medicína 
-  presunuli  tri odbory Mestské-
ho úradu z  bývalého „Baťovho 
dvora", kde čoskoro po rekon-

štrukcii dostane priestory Cen-
trum voľného času.  V budove 
Dôstojníckeho pavilónu boli 
vykonané rekonštrukčné práce 
vo výške viac ako 50 000 eur, 
a počas leta opeknelo aj nádvo-
rie a javisko za pomoci verejno-
prospesnich pracovníkov.  

Niektoré časti zatekali, 
miestami chýbali niektoré okná, 
niektoré boli spráchnivené, na 
mnohých miestach opadávala 
omietka. „Táto časť budovy bola 
využitá už dlhú dobu len v mi-
nimálnej miere, ani nájomník 
sa nenašiel. Prechodom jednot-
livých odborov do týchto priesto-
rov sa historická budova naplno 
využíva a zamestnanci pracujú 
v dôstojnejších podmienkach.  
Zjednodušila sa takto aj komu-
nikácia medzi jednotlivými od-
deleniami, vytvorili sa spoločné 
rokovacie miestnosti a aj z tohto 
dôvodu očakávame efektívnejšiu 
prácu. V blízkosti objektu sú par-
kovacie miesta, takže obyvatelia 
majú pohodlný prístup na tieto 
oddelenia, "-  dodal viceprimá-
tor  Béla Keszegh.

Župný dom má novú fasádu

V týchto dňoch Mestský 
úrad v Komárne ukončil doru-
čovanie predexekučných výziev 
na zaplatenie poplatku za ko-
munálny odpad za roky 2013, 
2014 a 2015. Je to viac ako 5500 
listov tým občanom, ktorí ten-
to poplatok nezaplatili.

Kvôli tomu v mestskej kase 
chýba viac ako 500-tisíc eur. 
Mestský úrad takouto formou 
upozorňuje občanov na ich dlh 
ešte predtým, než sa obráti na 
súd a bude vymáhať tieto po-
dlžnosti prostredníctvom exe-
kútorov. Toto upozornenie je 
prejavom dobrej vôle Mestské-
ho úradu, pretože žiaden zákon 
mu to neprikazuje. Vymáhať 
nedoplatky musí Mestský úrad 
zo zákona, teda je to jeho povin-
nosť. Ak by sa tak nestalo, tak 
neklady spojené s komunálnym 
odpadom by namiesto neplati-
čov muselo zaplatiť mesto, alebo 
by bolo nútené zvýšiť poplatky 
za komunálny odpad.

Aj prostredníctvom Komár-
ňanských listov vyzývame ob-
čanov, aby vo vlastnom záujme 

spolupracovali s úradom a čím 
skôr reagovali na predexekučnú 
výzvu, ktorú osobne doručovali 
zamestnanci Mestského úradu. 
Ak si niekto neprevzal túto vý-
zvu, opätovne mu bola zaslaná 
poštou.

Čím skôr treba prísť osobne 
na Oddelenie daní a poplatkov 
Mestského úradu v Komárne, 
ktoré sídli v Dôstojníckom pa-
vilóne na I. poschodí v čísle 
dverí 18. Občan môže dlžnú 
sumu zaplatiť v hotovosti alebo 
kartou, prípadne môže požia-
dať o splátkový kalendár, čím sa 
vyhne vymáhaniu exekútorom. 
Na tomto mieste treba zdôraz-
niť, že po dohode s mesto občan 
zaplatí iba dlžnú sumu, ale ak to 
nestihne do konca novembra, 
tak musí rátať s tým, že vymá-
hanie exekútorom bude drahé, 
pretože exekútori si účtujú svoje 
trovy od 100 do 200 eur. Potom 
už nie je cesta späť, len zaplatiť 
hoc aj malú čiastku za komunál-
ny odpad spolu s veľkou sumou 
pre exekútora.

Ondrejský jarmok
11. až 13. novembra

na parkovisku pri pevnosti
Užitočné informácie uverejňujeme 

v tomto čísle na 4. strane.

Máte nedoplatky? 
Dohodnite sa s mestom skôr, 
než to skončí na súde

Vo štvrtok 3. novembra sa 
uskutočnilo 26. riadne zasad-
nutie mestského zastupiteľstva. 
Po otázkach a interpeláciách 
nasledovali správy o plne-
ní úloh. Poslanci rokovali aj 
o opatreniach v súvislosti s ne-
prispôsobivými občanmi z I. 
a II. sídliska. 

Ako odznelo, voči majite-
ľom obytných domov je potreb-
né vyvinúť všetky právne kroky, 
aby bolo dodržané všeobecne 
záväzné nariadenie dotýkajúce 
sa včasnej platby podlžností. Ak 
nedodržia zákonné predpisy, je 
potrebné vyrubiť ďalšie pokuty. 
Ďalej sa hovorilo aj o odpoje-
ní dodávok mestskej vody, ako 
o ďalšom možnom kroku voči 
neplatičom. Poslanci schválili 
vytvorenie dvojčlennej občian-
skej hliadky, ktorej úlohou bude 
zabezpečenie verejného poriad-
ku na I. a II. sídlisku.

Poslanci rozhodovali aj 
o predložených žiadostiach 
spoločnosti KOMVaK. Jedna 
sa dotýka zámeru na prijatie 
bankového úveru, ktorý by bol 
využitý na splnenie záväzkov 
voči istej spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Zastupiteľstvo 
odhlasovalo aj plán jednorazo-
vého zníženia ročného nájom-
ného spoločnosti KOMVaK na 
rok 2016 a schválilo aj predaj 
rekreačného strediska, ktoré je 
vo vlastníctve KOMVaK-u.

Poslanci vzali na vedomie 
žiadosť spoločnosti Comorra 
Servis, ktorá chce na termálnom 
kúpalisku vybudovať tobogan. 
Zastupiteľstvo bude pokračovať 
v rokovaní 10. novembra, na 
ktorom budú poslanci okrem 
iného rokovať o využití finanč-
ných prostriedkov za parkova-
nie, ako aj o otázkach bytových 
a finančných.

Rokovalo zastupiteľstvo

V dňoch 21. až 23. ok-
tóbra pod záštitou primátora 
Komárna László Stubendeka 
Mestské kultúrne stredisko 
v Komárne zorganizovalo veľ-
mi úspešný X. ročník Medziná-
rodnej operetnej súťaže Franza 
Lehára. Počas súťaže, ktorej sa 
zúčastnilo 31 spevákov zo 6 
štátov Európy, bolo Komárno 
hlavným mestom operety. Sú-
ťaž podporilo okrem centrál-
nych orgánov aj 25 miestnych 
sponzorov.

Všetkých 31 účastníkov 
súťaži v kategóriách primado-
na, bonviván a duet na vysokej 
úrovni prezentovali melódie 
Franza Lehára a iných autoro 
operiet. Do semifinále sa dosta-
lo v 3 kategóriach 16 spevákov 
z viacerých štátov. Počas semi-
finále účastníkov doprevádzal 
orchester Operetného divadla 
v Budapešti, dirigoval zaslúžilý 
umelec László Makláry.

Po každom bloku členovia 
poroty Szép Gyula z Rumun-
ska, Frankó Tünde a Kerényi 
Miklós Gábor z Maďarska, Yuri 
Schwarzkopf z Ruska a Dagmar 
Livorová zo Slovenska konšta-
tovali vysokú úroveň mladých 
interpretov operety a vyjadrili 
presvedčenie, že opereta, ktorú 
majú radi mladí speváci, ešte 
bude dlho prinášať radosť obe-
censtvu.

Aj vďační diváci zo širokého 
okolia Komárna počas galako-

certu často veľkým potleskom 
a ováciami ďakovali za krásne 
spevácke i herecké vystúpenie. 
Po semifinále predseda poro-
ty Kerényi Miklós Gábor Kero, 
umelecký vedúci Operetného 
divadla v Budapešti, ocenil vy-
sokú úroveň súťaže v Komárne 
a vyjadril presvedčenie, že cez 
umenie a spev je možné spájať 
národy. 

Potom predseda poroty Ke-
rényi Miklós Gábor a primátor 
mesta László Stubendek i ďalší 
predstavitelia sponzorov odo-
vzdali ceny. Hlavnú cenu 3000 
eur získala v kategóri  primado-
na Lévai Enikő Éva z Maďarska, 
na 2. mieste bola Fülöp Gergely 
Tímea z Rumunska. V kate-
górii bonviván 1. miesto získal 
Fedor Osipor z Ruska, na 2. 
mieste skončil Róbert Smiščik 
zo Slovenska. V kategórii duet 
zvíťazili obľúbenci obecenstva 
Saifi Claudia a Imre Roland 
z Maďarska. Na 2. mieste skon-
čili Maria Elizarova a Aleksandr 
Lenogov z Ruska. Cenu obecen-
stva - krásne umelecké dielo, 
dar Lehárovej spoločnosti z Ko-
márna - získal Szabó Levente 
z Rumunska. Uznanie si zaslú-
žia konferancieri večera herci 
Rák Viktória a Csémy Balázs. 
Všetci ocenení potom vystúpi-
li aj na Dni maďarskej operety 
v Budapešti.

PaedDr.Štefan Bende

Komárno bolo 
hlavným mestom operety

Dva komárňanské úspe-
chy sa zrodili na tohoročných 
majstrovstvách sveta v silovom 
trojboji. Róbert Švancár sa aj 
tentoraz postavil na stupie-
nok víťazov: v  kategórii 100 
kilogramov skončil tretí, keď 
vytlačil 195 kilogramov. Jeho 
žiak, Ádám Jakubek, v kategó-
rii tínedžerov, nechal všetkých 
za seba a zvíťazil vo všetkých 
troch kategóriách – vo vztlaku 
na lavičke, v drepe a v ťahu. 
Mladík, študent Selyeho gym-
názia, prekonal európsky re-
kord.

Róbert Svanczár, silák, tré-
ner Ádáma Jakubeka:

- Koncom septembra sa 
v Srbsku konali, pod organi-
začnou taktovkou federácie 
(GPC), Majstrovstvá sveta v si-

lových disciplínach. Komárno 
sme na nich reprezentovali ja 
a môj zverenec Ádám Jakubek, 
išli sme tam spolu s niekoľkými 
borcami zo Slovenska. Latka 
bola položená pomerne vyso-
ko, keďže do bojov o medaily sa 
zapojilo takmer 500 športovcov 
z 28 krajín. 

Adamovi sa venujem zhru-
ba rok, vtedy prišiel za mnou, či 
by som ho trénoval, vraj by sa 
rád začal trocha venovať sebe. 
Už po prvých týždňoch trénin-
gu prišiel s ďalšou myšlienkou, 
že by rád vyskúšal silový trojboj. 
Po krátkej konzultácii sme sa 
pustili do práce. Vedel som, že 
to bude náročná cesta, pretože 
toto športové odvetvie je veľmi 
náročné a prináša zo sebou aj ri-

Ádám Jakubek je trojnásobným 
majstrom sveta, 
Róbert Svanczár skončil tretí

(Pokračovanie na 3. strane)

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
vás pozýva na stretnutie so spisovateľom,

rodákom z Komárna Mark Epocha
v utorok 15. novembra o 16. hodine

v budove knižnice na Palatínovej ulici 8.
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Mesto Komárno ako jediný zakladateľ a spoloč-
ník spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
vyhlasuje výberové konanie 

na funkciu konateľa spoločnosti 
COM-MÉDIA, spol. s r.o.

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na vykoná-
vanie funkcie: 
a) vysokoškolské vzdelanie  II. stupeň (odbor žurnalistika má 
prednosť)
b) najmenej 5 rokov praxe v mediálnej činnosti,
c) najmenej 3 roky praxe v riadiacej činnosti
d) bezúhonnosť
e) organizačné a riadiace schopnosti
f) ovládanie práce na osobnom počítači
g) ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom aj 
písmom
h) ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka na komuni-
katívnej úrovni vítaná
Zoznam požadovaných dokladov:
1. overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostat-
ných predpokladov 
2. vyplnený osobný dotazník
3. profesijný životopis
4. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov
6. písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja spoločnosti CO-
M-MÉDIA, spol. s r.o. – maximálne na 5 strán A4 (vydávanie 
novín / komunálna politika mesta /, vysielanie mestskej televí-
zie /programová štruktúra a logistika /, podmienky financova-
nia spoločnosti)
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:
a) typ odborného vzdelania
b) odborná zdatnosť a riadiace schopnosti
c) dĺžka praxe 

Uchádzači prihlásení do výberového konania berú na ve-
domie, že k obsadeniu funkcie konateľa spoločnosti je potreb-
né predchádzajúce schválenie návrhu vymenovania Mestským 
zastupiteľstvom v Komárne a následne vymenovanie valným 
zhromaždením spoločnosti.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými do-
kladmi možno podať najneskôr do 30.11.2016 poštou na ad-
resu Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komár-
no alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne, 
Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku, Komárno, do 
30.11.2016 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: 
„Výberové konanie - Konateľ spoločnosti COM-MÉDIA, spol. 
s r.o. – Neotvárať” 

Ing. László Stubendek, primátor mesta

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
Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno

Materská škola – Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno
Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno

Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
Uzávierka prihlášok:  22. november 2016

Požadované kvalifikačné predpoklady :
a) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadav-
ky na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6 a 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 podľa Časť. I. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov,
b) vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle 
§61 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
c) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 
písm. b/ z.č.596/2003 Z.z..
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 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 
materskej školy,
- 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 mate-
riálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Ná-
zov materskej školy – Neotvárať!“ najneskôr do 22. novembra 
2016 na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 
945 01 Komárno. 

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 dátumu, miesta a hodiny výberového 
konania.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Prvýkrát s myšlienkou lep-
šieho využitia denného svetla 
prišiel už americký vedec Ben-
jamin Franklin na konci 18. 
storočia. Konkrétnejšie o téme 
spojenej so zmenou času začali 
diskusie koncom 19. storočia, 
ktoré viedli k zavedeniu jed-
notného stredoeurópskeho 
času. Ďalšia zmena bola zave-
dená v dôsledku prvej svetovej 
vojny. 

Od roku 1916 štáty postupne 
zaviedli letný čas. Medzi prvými 
to boli Nemecko, Švajčiarsko 
a vtedajšie Rakúsko-Uhorsko. 
Po skončení I. svetovej vojny sa 
však toto nariadenie rýchlo zru-
šilo. Na území Česko-Slovenska 
sa začal znova zaužívať letný čas 
s prestávkami už v 40-tych ro-
koch. Nepretržite bol však zave-
dený až v roku 1979.

Letný čas sa používa najmä 
v miernom pásme, v Európe 

si hodinky prestavujú takmer 
všetky štáty. Ku zmene času 
pravidelne dochádza v posledný 
marcový a októbrový týždeň. 

Táto téma rozdeľuje nielen 
vedcov ale aj obyčajných ľudí. 
Azda najväčším argumentom 
pre odmietanie zmeny času sú 
zdravotné ťažkosti spojené s tý-
mito zmenami. Posúvanie času 
negatívne pôsobí na pohodu 
a zdravie mnohých ľudí. Zmena 
času tiež narúša prirodzený ryt-
mus dňa.  Postihnutí sú najmä 
deti a seniori, ktorí najviac poci-
ťujú posun času. 

Ekonomické úspory sa ča-
som v tomto prípade tiež pre-
javili ako minimálne. Úspora 
elektrickej energie nepreukazuje 
také veľké hodnoty ako v minu-
losti, skôr sa prejavuje nepríjem-
nosťami v hromadnej doprave 
a informačných systémoch. 

Či už sa tešíme na deň keď si 

dlhšie pospíme, alebo si v duchu 
pohromžíme, že v tme budeme 
prichádzať aj odchádzať z robo-
ty, so zmenou času sa musíme 
vysporiadať dvakrát do roka. Je 
len na nás, aký postoj a návyky 
si k tejto skutočnosti vypestu-
jeme a či budeme vidieť pohár 
poloplný alebo poloprázdny.

Marek, 21 rokov, elektro-
technik: Zmena času z letného 
na zimný mi neprekáža, naopak 
by to bolo trochu inak. Som rád, 
že si môžem o hodinku dlhšie 
pospať, no trochu mi prekáža, 
že sa skôr stmieva.

Hanka, predavačka: Som 
rada, že som si mohla o hodinku 
dlhšie pospať, ale dlhodobo mi 
prekáža, že je skôr tma a rých-
lejšie sa unavím.

Tímea, účtovníčka: Na mňa 
zmena času vplýva ani nie tým, 
že by mi chýbal spánok, ale skôr 
tým, že min trvá pár dní, kým sa 
mi prestavia „vnútorne hodin-
ky". Čiže stále mám pocit, že je 
iný čas, než ukazujú hodiny.

Jozef, 29, grafik/fotograf: 

Zmena času v najväčšej miere 
vyvoláva negatívny pocit hlav-
ne tým, že sa skôr stmieva. Ale 
osobne si myslím, že sa netreba 
nechať ovplyvniť, skôr sa treba 
pozerať na veci pozitívne. Prí-
jemne sa dá predsa stráviť voľ-
ný čas aj doma pri knižke, roz-
hovore s partnerom, alebo pri 
dobrom filme.

Barbara, študentka: Na 
mňa veľmi nevplýva zmena 
času. Vlastne som ju ani veľmi 
nepostrehla. Ale ak náhodou 
pociťujem únavu alebo vyčer-
panosť, zelený čaj a prechádzka 
na čerstvom vzduchu mi vždy 
pomôžu.

Helena, dôchodkyňa: Na-
koľko som na dôchodku, tak 
zmena času sa ma až tak netýka, 
ale osobne to nepovažujem za 
dôležité. Nemyslím si, že by to 
bola až taká úspora. Malo by sa 
to zrušiť. Väčší problém je skôr 
u školopovinných menších detí, 
kým sa „prestavia“ na večerné 
spanie.

Pripravila Bianka Pontyová

Riaditeľstvo Gymnázia 
Hansa Selyeho v Komárne 
usporiada Deň otvorených dve-
rí, ktorý sa uskutoční v dňoch 
22. a 23. novembra (v utorok 
a v stredu) 2016 v priestoroch 
našej školy pre všetkých žiakov 
9. ročníka základných škôl.

Pre návštevníkov je pri-
pravený zaujímavý program v 
dvoch častiach. V prvej časti 
programu sa prítomní obozná-
mia s minulosťou a prítomnos-
ťou nášho gymnázia, priebehom 
vyučovania, novými maturitný-
mi skúškami, mimoškolskou zá-
ujmovou činnosťou a možnos-
ťami štúdia na vysokých školách 
či univerzitách.

V druhej časti programu 
žiaci majú príležitosť zúčastniť 
sa na otvorených hodinách. Ro-
dičia a pedagógovia môžu získať 
odpovede na konkrétne otázky 

týkajúce sa štúdia.
V budúcom školskom roku 

by sme chceli otvoriť 4 triedy 
prvého ročníka a tiež prvý roč-
ník osemročného gymnázia. V 
tomto školskom roku máme 22 
tried, chodí sem 595 študentov 
z 12 okresov z piatich krajov. 
Naše gymnázium sa pýši vyni-
kajúcimi výsledkami, v tomto 
školskom roku naše gymnázium 
obsadilo 3. miesto spomedzi 96 
škôl kraja na základe dosiahnu-
tých výsledkov v športe.

Od septembra naši študenti 
športujú na modernom, multi-
funkčnom športovom ihrisku.  
Každoročne organizujeme ex-
kurzie do Španielska, Nemec-
ka a Veľkej Británie. V tomto 
školskom roku u nás týždenne 
trikrát učí britský lektor.

PaedDr. Zsuzsanna Králik

Anketa: Ako si zvykáte na zmenu času?

Je ňou Dalma Deményová, 
študentka 4. ročníka Stred-
nej odbornej školy obchodu 
a služieb na Budovateľskej uli-
civ Komárne. 

Dalma študuje odbor koz-
metička vizážistka a svoju školu 
i naše mesto reprezentovala v 
októbri na veľtrhu INTERBE-
AUTY 2016, ktorého súčasťou 
boli Majstrovstvá SR v tvor-
be make upu na tému Urban 
Attitude. Úlohou súťažiacich 
bolo vytvoriť komplexný model, 
teda make up, oblečenie, úpravu 
vlasov, ktorý reprezentuje nové 
trendy odrážajúce príchod zimy 
do ulíc miest – žiarivo zimný 
svet farieb.

Porota bola zložená z od-
borníkov – vizážistov, vlasových 
stylistov, imagemakerov a ume-
leckých maskérov. Pri hodnotení 

kládli dôraz na čistotu, techniku 
a prepracovanosť make upu, 
harmóniu farieb, spracovanie 
témy. Dalma so svojou model-
kou – spolužiačkou Viktóriou 
Farkasovou - s prehľadom zví-
ťazila v regionálnom kole a rov-
nako úspešná bola aj vo finále. 
V kategórii Študent získala 1. 
miesto.

Dalma nebola jediná, kto 
nás úspešne reprezentoval na 
Majstrovstvách SR – v rovnakej 
kategórii získala jej spolužiačka 
Nikoleta Nagyová s modelkou 
Adrianou Langschadlovou vo 
finále 9. miesto. 

Obom študentkám i maj-
sterke odborného výcviku Pet-
re Kesanovej, ktorá dievčatá na 
súťaž pripravovala,  srdečne bla-
hoželáme!

Mgr. Ľubica Ježová

Máme majsterku Slovenska!

Deň otvorených dverí v Gymnáziu Selyeho

Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 
ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Na prenájom podnikateľské 
priestory 20m2+22m2. Cena: 210 
Eur/mesačne+energie, výhodná 
poloha. Tel.: 0917/523 115.
l Prijmeme čašníka,-čku do 
Hostinca u Čierneho psa. Tel.: 
0915/892 788, 0908/778 637.
l Prijmem robotníka na práce 
okolo domu (môže byť aj dôchod-
ca). Tel.: 0915/892 788.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.

SPOMIENKA
„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“
Dňa 9. novembra 2016 sme si pripomenuli 5. výročie kedy 
nás navždy opustila naša milovaná mamička

Anna Habarová
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku.

S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

Novorodenci
Alexis Szabóová z Violínu, Kristóf Bazsó z Malého Ostrova, 

Eszter Szabóová z Kolárova, Adrián Varga z Holiarov, Borbála 
Gőgh z Kolárova, Anastázia Tomová z Čalovca, Flórián Angyal z 
Bielu, Emese Tóthová z Marcelovej, Olívia Melecky zo Strekova, 
Lenka Opetová zo Šurian, Klaudia Csalalová zo Svätého Petra, Dá-
vid Blažkovič zo Zemného, Daniel Pšenák z Hurbanova, Anna Pa-
lugová z Komárna, Julianna Markuszek z Komárna, Viktor Komu-
nii z Komárna, Dominika Lakatosová z Hurbanova, Noémi Csóka 
z Marcelovej, Zoltán Leckéši z Kolárova, Oľga Soboňová z Jatova, 
Olivér Bažalik z Nových Zámkov, Gréti Oláh z Modrán, Zsófia Tar-
naiová z Hurbanova, Mia Galbavá z Komárna, Adél Cséplő z Báto-
rových Kosíh, Jázmin Kőrösová z Vlčian, Balázs Magyari z Novej 
Stráže, Marcela Kyra Mezei z Veľkého Harčáša, Rebeka Čalavová 
zo Svätého Petra

Sľúbili si vernosť
Marián Vontszemű a Anita Tóthová

Opustili nás
40-ročný Karol Rácz z Komárna, 78-ročný Ladislav Győri z Vr-

bovej nad Váhom, 85-ročná Mária Boros z Marcelovej, 70-ročný 
Ladislav Czézinger z Komárna, 59-ročný Alexander Pásztor z Ko-
márna, 87-ročná Margit Gubien z Čerhátu, 94-ročný Jenő Fónad z 
Marcelovej, 77-ročný József Mihajlovics z Komárna, 70-ročný Lajos 
Molnár zo Zemianskej Olče, 75-ročný Vojtech Hamran z Komár-
na, 51-ročný Ján Kociha z Komárna, 76-ročná Valéria Tokárová z 
Komárna, 63-ročný Ferenc Balázs z Novej Stráže-Pavel, 88-ročná 
Irén Berecz z Čalovca, 70-ročný Alexander Engelhardt z Kolárova, 
60-ročný Teodor Lucza z Bátorových Kosíh, 77-ročná Imrich Var-
ga z Marcelovej, 63-ročný Tibor Toma z Čalovca, 72-ročný Zoltán 
Borovicza z Novej Stráže

SPOMIENKA
Dňa 5. novembra 2016 uplynul rok, čo nás 
opustil milovaný manžel, otec a dedko
Štefan MIŠKO z Komárna.

Kto ste ho poznali, spomínajte spolu s rodi-
nou.

Manželka 

SPOMIENKA
Nikdy sa nezbaví žiaľu a smútku 97-ročná 
matka na úmrtím svojich dvoch detí

Ladislava ELIÁŠA,
ktorý ju navždy opustil 7. novembra 2013

a smrti dcéry 
Mgr. VARGOVEJ 

Alžbety-Eliky
rod. Eliášovej,

ktorá umrela 23. októbra 2015.
Kto ste ich poznali, 

venujte im tichú spomienku

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 17. novembra si pripomenieme 
smutné 9. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky a babiny

Vierky RUMANOVEJ, 
rodenej Poštovej z Komárna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďakovať podnikateľom mesta Ko-

márno a to: Ing. Attilovi Boncsekovi, Máriovi Csentemu, 
Ing. Petrovi Csicsovi C.B.C.G., Milošovi Kuchárovi, Petrovi 
Benčičovi, ktorí mi poskytli finančnú podporu - na doplatok 
za elektrický vozík, ktorý sa stal nevyhnutnou súčasťou môjho 
života. 

Doc., PhDr. Ján Bajánek, CSc, PhD.

RučnÁ autOuMyVÁReň za trhoviskom

KÉZI autóMOSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-So 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

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

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

V 17. kole dosiahlo vedú-
ce mužstvo 3. ligy západ tretie 
víťazstvo v rade, keď zdolalo 
štvrté mužstvo od konca FKS 
Nemšová. Podľa postavenia 
v tabuľke mal zápas hraný 5. 
novembra na pôde KFC jasne 
určeného favorita, keď rozdiel 
medzi domácim mužstvom 
a hosťami z Nemšovej zodpo-
vedá 19 bodom, respektíve 15 
miestam v tabuľke.

Domáci, hrajúci netradične 
v bielych dresoch, vystrelili pr-
výkrát na bránu už v 4. minúte, 
čo ale brankárovi hostí Vozá-
rovi nenarobilo väčšie problé-
my. Zápas sa vyvíjal po celý čas 
v podobnom duchu, domáci si 
vytvárali šance a hostí prakticky 
k ničomu nepúšťali, hoci držanie 
lopty bolo pomerne vyrovnané. 
Negatívnou stránkou bolo veľké 
množstvo faulov a nepresnos-
tí na obidvoch stranách. Už po 
prvom polčase rozhodca musel 
udeliť štyri žlté karty, z toho až 
tri hosťom. Gólu sa diváci na ra-
dosť domácich dočkali až v 37. 
minúte, keď po peknej krížnej 
prihrávke brankára zasiahol 
Faragó a do prázdnej brány už 
nemal problém skórovať. Svo-
jím desiatym gólom v tejto se-
zóne dostal domáceho favorita 
do vedenia. V prvom polčase 
sa následne neudialo už nič za-

ujímavé a hráči šli do kabín za 
stavu 1:0.

Druhý polčas prebiehal veľ-
mi podobne, keď si šance vytvá-
rali zväčša domáci a snažili sa 
o navýšenie svojho vedenia. Na-
ďalej pribúdali fauly na oboch 
stranách, čo vyvolávalo časté 
kúskovanie hry. Držanie lopty 
bolo mierne naklonené na stra-
nu domácich. Hostia sa po celý 
zápas dostali len k jedinej strele 
na bránu a aj preto nemohli na 
úspech veľmi pomýšľať.

Veľkú šancu mali domáci 
v 80. minúte, keď po zrazenej 
strele útočník domácich nedo-
kázal hlavou doklepnúť loptu za 
ležiaceho brankára hostí. Keď 
sa zdalo, že druhý polčas plný 
odvrátených centrov v šest-
nástkach oboch tímov, rovnako 
ako aj nepresných striel skončí 
bezgólovo, prišla 85. minúta 
a hostia faulovali vo vlastnom 
pokutovom území, za čo bol 
hráč hostí okamžite „odmene-
ný“ červenou kartou. Loptu na 
značku bieleho bodu si položil 
Čtvrtníček a bol presný. Domáci 
sa v závere dostali do dvojgólo-
vého vedenia, ktoré si udržali až 
do konca. Komárno potvrdilo 
rolu favorita a preto si upevnilo 
pozíciu na prvej priečke.

Dávid Füssi

KFC dosiahol 
tretie víťazstvo v rade!

ziko vážnych zranení. Avšak po 
súhlase rodičov sme sa pustili 
do práce, ktorá postupne priná-
ša výsledky.

Prvou súťažou Ádáma bol 
svetový šampionát v Prahe, kde 
získal prvenstvo. Na najvyšší 
stupienok sa postavil už po troj-
mesačnej príprave. Potom prišli 
menšie majstrovstvá, aj na Slo-
vensku, medzinárodné súťaže 
a teraz tento svetový pohár, kde 
Ádám taktiež zvíťazil vo svojej 
kategórii tínedžerov a dokonca 
pokoril európsky rekord. To, 
či je Ádám výnimočný, by som 
skôr zaobalil do toho, že toto 
odvetvie športu je určené pre 
dospelých, a treba vedieť, že 
Ádám má 15 rokov a len veľmi 
málo 15-ročných sa venuje to-
muto športu a veľmi málo z nich 
disponuje takými fyzickými 
predpokladmi ako on. Jeho silu 
som si všimol, keď sme začali 
spolu pracovať, keď sme začali 
s fitnes, že trénuje, respektíve je 
schopný trénovať s neuveriteľne 
ťažkými závažiami a všimol som 
si hustotu jeho svalstva a videl 
som v ňom potenciál. Videl som 
v ňom toho cieľavedomého, 
tvrdohlavého mladého človeka, 
akým som bol aj ja ako tínedžer. 
Aj preto som sa rozhodol, že po-
vediem Ádáma v tomto športe. 

Jakubek Ádám, majster 
sveta:

- Toto športové odvetvie 
mi učarovalo najmä preto, lebo 
som sa inšpiroval od detstva 

filmami a sníval som o tom, že 
raz budem veľmi silný. A v sku-
točnosti som práve preto začal 
športovať. Začal som najprv 
s bojovými umeniami, až potom 
som sa začal venovať fitnesu. 
Najprv som trénoval sám a po-
tom som oslovil Robiho, či by sa 
mi vedel venovať a pripraviť by 
ma na súťaže a prípadne by sme 
mohli súťažiť spolu. A takto sa 
to celé vlastne začalo.

Ono to vlastne ani nie je 
žiaden estetický šport, tu je 
podstatná sila, a preto nemu-
sím držať prísne diéty, avšak to 
neznamená, že môžem priberať 
a pojedať zákusky. Pomerne veľa 
jem a občas sa mi to popri škole 
dodržiava len s ťažkosťami, keď-
že sa moja strava špeciálne pri-
pravuje a v tomto mi pomáhajú 
rodičia. Trénujem 4x do týždňa.

Čím viac mocniem, čím viac 
sa vyvíjam, o to viac si posúvam 
vlastné hranice. A najradšej by 
som sa vyvíjal čo najviac, za čo 
najkratšie obdobie. To však nie 
je vždy dobré. Myslím tú nespo-
kojnosť. V každom prípade by 
som chcel zdolať viac než 300 ki-
logramov. Rodičia to prijali po-
zitívne, otec, mamka aj starí ro-
dičia sa tešia z mojich úspechov, 
rovnako ako aj moji spolužiaci 
v škole. Samozrejme stretol som 
sa aj s negatívnymi narážkami. 
Príjemne ma prekvapil prístup 
učiteľov na Selyeho gymnáziu, 
na oplátku budem musieť viac 
zabrať v učení.
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(Pokračovanie z 1. strany)

Ádám Jakubek je trojnásobným 
majstrom sveta, 
Róbert Svanczár skončil tretí

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
vás pozýva v piatok 11. novembra o 17. hodine

do Domu Matice slovenskej v Komárne

na výstavu výtvarných prác, fotografií 
a divadelné predstavenie „trochu inak“

veselú rozprávku
projektu Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

„Ako si Jano po princeznú šiel“

v podaní hercov zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Komárne. Účinkujú: Gergely Kurucz, Andrea 

Siligová, Ingrid Rocskárová, Zoltán Vizváry a Mária Múčková.


