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Študenti Strednej priemy-
selnej školy v Komárne sa zú-
častnili 18. ročníka krajského 
kola súťaže Zenit v strojárstve, 
ktoré sa uskutočnili na SOŠ 
v Tlmačoch. Našu školu repre-
zentovali štyria žiaci vo dvoch 
kategóriách - víťaz školského 
kola, tretiak Péter Ozsvald 
a druhý zo školského kola, 
štvrták Dávid Macsánszky. 
V kategórii C to boli štvrtáci 
Csaba Vörös a Gergő Kántor.

Kategória A pozostávala 
z teoretickej časti, v ktorej žiaci 
písali test, a z praktickej časti, 
v rámci ktorej kreslili technický 
výkres podľa zadaného zostave-
ného výkresu na počítači pomo-
cou CAD grafického programu, 
vytvorili technologický postup 
obrábania súčiastky, resp. na 
základe vstupných údajov pre-
počítali mechanické parametre 
súčiastky. 

Z krajského kola do celo-
štátneho kola postúpil Péter Oz-

svald, ktorý obsadil na krajskom 
kole vynikajúce 1. miesto. Naša 
škola získala aj 2. miesto v kraj-
skom kole, na ňom sa umiestnil 
Dávid Macsánszky.

V kategórii C žiaci simulova-
ne vyrábali súčiastku, nakreslili 
výkres s vyznačeným nulovým 
bodom pre obrábanie, vytvorili 
technologický postup obrábania 
súčiastky, resp. vytvorili riadiaci 
program pre riadenie CNC stro-
ja pomocou G/M kódov. V tejto 
kategórii obsadil Csaba Vörös 3. 
miesto.

Našim žiakom blahoželáme 
a Péterovi Ozsvaldovi želáme 
veľa úspechov na celoštátnom 
kole.

Ing. István Langschadl
Stredná priemyselná škola

Na fotke študenti Strednej 
priemyselnej školy v Komárne 
(zľava): Kántor Gergő, Csa-
ba Vörös, Dávid Macsánszky, 
Péter Ozsvald. 

Na sklonku minulého roka 
do Komárna zavítal štátny ta-
jomník Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky Konrád 
Rigó. Rokoval s vedením mes-
ta a oboznámil podnikateľov 
nášho regiónu s možnosťami 
uchádzať sa o granty. Štátny 
tajomník, ktorý má na starosti 
kultúrne dedičstvo a ochranu 
pamiatok, začal svoju návšte-
vu Komárna prehliadkou pev-
nostného systému. Stav tejto 
národnej kultúrnej pamiatky 
– jedinečnej v strednej Európe 
– je povážlivý, avšak rozpočet 
na jej obnovu je neúnosný pre 
mesto.

„Musíme pridať v tempe, čo 
sa týka obnovy pevnosti. Preto 
som si ju teraz zvlášť obzrel a sa-
mozrejme spravím všetko pre to, 
aby na budúci rok sa toto troška 
zmenilo. Komárno má pomerne 
silné zastúpenie v Národnej rade, 
našťastie dvaja jej poslanci po-
chádzajú odtiaľto, takže si mys-
lím, že za pevnosťou stojí pomer-
ne silný tím,“ - povedal Konrád 
Rigó.

Návštevy štátneho tajom-
níka v Komárne sa zúčastnili aj 

dvaja parlamentní poslanci za 
stranu Most-Híd z nášho mesta.

„So štátnym tajomníkom 
sme sa veľa rozprávali o tom, čo 
by sme vedeli v Komárne vytvoriť 
a aby to dlhodobo fungovalo. Sú 
jednorázové možnosti grantov, 
ale myslím si, že tie využije vede-
nie mesta, dúfajme, že úspešne, a 
ako som spomenul, ak budeme 
môcť, tak im v tom pomôžeme. 
Omnoho dôležitejšie však je do-
stať mesto Komárno do takého 
systému – a tu v prvom rade to 
vyzerá tak, že práve pevnosť je 
to, v čom vieme pomôcť – kam 
budú prúdiť financie pravidelne, 
povedal by som, že zo zásady. 
Peniaze na rozvoj pevnosti by do 
Komárna prichádzali predvída-
teľne pravidelne. Na tomto teraz 
pracujeme a dúfame, že sa to 
podarí,“ - povedal parlamentný 
poslanec Tibor Bastrnák.

„Na jednej strane som veľmi 
rád, že sme mohli oznámiť, že 
máme štátneho tajomníka mi-
nisterstva kultúry. Druhá vec je, 
že to nie je náhoda, že štátny ta-
jomník zavítal práve do Komár-
na. Iniciovali sme to, lebo toto 
mesto sa pýši svojimi dejinami, 

historickými tradíciami, na ktoré 
sme mimoriadne hrdí. My však 
musíme myslieť na budúcnosť a 
musíme uchovať tieto pekné kul-
túrne pamiatky a pevne verím, 
že naša snaha bude mať viditeľné 
výsledky,“ - uviedol parlamentný 
poslanec Péter Vörös.

Okrem ochrany kultúrnych 
pamiatok rokovalo vedenie mes-
ta so štátnym tajomníkom aj o 
možnostiach získania grantov a 
o problematike dvojjazyčnosti.

„Mesto Komárno sa sna-
ží získať čo najviac vonkajších 
zdrojov. Aj v oblasti kultúry sú 
možnosti, ktorými vieme obo-
hatiť náš každoročný kalendár 
kultúrnych podujatí, prípadne 
dokážeme vytvoriť také možnos-
ti nielen pre Komárňanov, ale aj 
pre obyvateľov širšieho regiónu, 
ktoré nebudú len o zábave, ale 
budú zaujímavé aj pre miestnych 
podnikateľov.

Spomenuli sme problemati-
ku dvojjazyčnosti, avizovali sme 
niekoľko takých problémov, ktoré 
sa dotýkajú Komárna. Dúfame, 
že spoločným úsilím budeme 
vedieť dosiahnuť zmenu, veď 
Komárno je dvojjazyčné mesto a 

túto dvojjazyčnosť by sme chceli 
čo najviac využiť a uplatniť vo 
všetkých oblastiach,“ - vyjadril 
sa viceprimátor Béla Keszegh.

Štátny tajomník Minister-
stva kultúry SR Konrád Rigó sa 
stretol sa aj o zástupcami kultúr-
nych organizácií a podnikateľov 
užšieho regiónu. Oboznámil ich 
s možnosťami získania grantov 
v oblasti kreatívneho priemyslu. 

Na podporu firiem pôsobia-
cich v kreatívnej oblasti  vláda 
vyčlenila 50 miliónov eur, jed-
notlivo je možné získať financie 
od 50 do 200 tisíc eur. Štátny ta-
jomník okrem týchto možností 
načrtol návrh zákona o financo-
vaní menšinových kultúr, ktoré 
je momentálne na medzirezotr-
nom pripomienkovaní.

Podľa neho začne Kultúrny 
fond menšín svoju činnosť v 
júni 2017, takže žiadosti o do-
tácie na rok 2018 už budú po-
sudzovať tam. Rozpočet fondu 
je 8 miliónov eur, na kultúru 
Maďarov žijúcich na Slovensku 
venujú viac ako 4 milióny eur. 
Môžu byť využité na projekty v 
rôznych oblastiach.

pa

Pozývame na ples
Rozprávkový február môže začať. Aby bol nový rok ozaj ako 

z rozprávky, štartujeme ho práve rozprávkovými akciami! Sr-
dečne vás pozývame objaviť princeznú/princa v sebe na Bene-
fičnom plese, ktorý sa bude niesť v šate Popolušky, 18. februára 
na Selyeho univerzite. Nebude chýbať program, hosť, tombola a 
do tanca bude hrať DJ Róbert Benes. Vstupenky si môžete zakú-
piť na tel. čísle 0908 717 466 alebo 0904 541 477. Viac informá-
cií môžete nájsť na FB: Animátori KN alebo www.animatorikn.
com.                 Animátori KN

Rokovali o možnostiach čerpania grantov

Chlapci z priemyslovky úspešní 
v súťaži Zenit

Gymnáziu Šuleka sa darí, má sa čím pochváliť
Začiatok nového roka je 

vhodnou príležitosťou bilan-
covať a plánovať nové ciele. O 
rozhovor sme požiadali Mgr. 
Ondreja GAJDÁČA, riaditeľa 
Gymnázia Ľudovíta Jarosla-
va Šuleka, pretože tejto škole 
sa darí a má sa čím pochváliť. 
Jedným z ukazovateľov kva-
lity vzdelávania na gymnáziu 
je úspešnosť absolventov na 
prijímacích pohovoroch na 
univerzity a vysoké školy. Už 
mnoho rokov je to približne 
95-percentná úspešnosť, a to 
nielen pokiaľ ide o univerzity a 
vysoké školy na Slovensku, ale 
aj v Brne, Prahe, Veľkej Britá-
nii a Holandsku.

- V uplynulom  kalendárnom 
roku sa nám skutočne darilo vo 
viacerých oblastiach. Najpod-
statnejšie pre nás je, že študenti 
radi chodia do školy, atmosféra 
je dobrá a my sa snažíme dávať 
im všetko, čo potrebujú. Dbáme 
aj  na to, aby príprava našich štu-
dentov na predmetové olympiády 
a súťaže vo všetkých predmetoch 
bola intenzívna, dlhodobá a pod-
chytila každého talentovaného 
študenta.

Aké podmienky máte na 
vyučovanie?

- Vynikajúce podmienky 
pre  všetky predmety dopĺňa po-
krytie našej školy wifi signálom 
s vysokou rýchlosťou internetu. 
Študenti v sekunde 8-ročného 
gymnázia dostali na Mikuláša 

tablety, ktoré sme získali z mi-
morozpočtových zdrojov. Tieto 
tablety systémovo zavádzame 
do každej triedy 8-ročného gym-
názia. Žiaci prímy ich dostanú 
začiatkom druhého polroka. 
Zlepšia sa tým podmienky na 
vyučovanie, domácu prípravu  
a zároveň bude výchovno-vzde-
lávací proces zaujímavejší.

Dnes je samozrejmosťou 
vytvárať podmienky pre mi-
moškolské aktivity študentov 
a zmysluplné využívanie voľ-
ného času. Čo ponúkate v tejto 
oblasti?

- Našim študentom ponú-
kame rôzne možnosti zapojiť sa 
do mnohých aktivít a obohatiť sa 
skúsenosťami i zážitkami. Spo-
meniem napríklad geografické 
exkurzie do Vysokých Tatier a 
Pienin a lyžiarske kurzy. Medzi  
študentmi sú obľúbené aj náv-
števy divadelných predstavení v 
Bratislave a Nitre. Mimoriadne 
zaujímavé sú jazykovo-pozná-
vacie exkurzie do Anglicka, Škót-
ska, Španielska a Nemecka. Už 
mnoho rokov udržiavame kon-
takty s partnerským gymnáziom 
v Nemecku. Nakoľko máme ši-
kovných študentov a zanietených 
pedagógov, našu ponuku nových 
aktivít sme v minulom roku obo-
hatili o jedinečný projekt „Gene-
tika na kolesách“. V  rámci neho 
sme na pôde školy privítali pra-
covníkov Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Brati-

slave . Prvýkrát sa naši študenti 
zapojili do súťaže First LEGO 
Leaugue. Zúročili tu vedomosti 
a skúsenosti zo ZŠ a my sme im 
vytvorili dobré podmienky pre 
úspešné pokračovanie. Výsled-
kom je 1. miesto v tímovej práci 
v regionálnom kole.

Na vašom gymnáziu máte 
takmer 30 percent študentov, 
ktorí sa aktívne venujú športu, 
a to nielen jednému, ale máte 
aj mnoho všestranných špor-
tovcov. Aké výsledky dosahu-
jú?

- Aj v tomto školskom roku, 
rovnako ako v minulých rokoch, 
sme boli vyhodnotení v športe 
ako najúspešnejšia stredná ško-
la Komárňanského okresu, a to 
s výrazným bodovým predsti-
hom. Svedčí to o tom, že máme 
šikovných športovcov, ktorým sa 
dlhodobo venujeme počas celého 
štúdia na gymnáziu. Ešte viac 
nás teší, že spomedzi viac ako 
90 stredných škôl v Nitrianskom 
kraji  Gymnázium Šuleka skon-

čilo v športe na 2. mieste hneď za 
Športovým gymnáziom v Nitre, 
čo je skvelé umiestnenie. Pod ten-
to výsledok sa podpísali nielen 
naši študenti, ale aj pedagógovia 
a tiež vylepšené podmienky na 
výuku telesnej výchovy na škole. 

Do čoho plánujete investo-
vať v najbližšom čase?

- Dlhodobo vynakladáme 
veľké úsilie na skvalitňovanie 
podmienok na našom gymná-
ziu. Za mimoriadny úspech v 
tejto oblasti považujem to, že v 
marci 2016 nám zastupiteľstvo 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, ktorý je naším  zriaďova-
teľom, schválilo viac ako 1 milión  
eur na rekonštrukciu telocvične. 
Prakticky by mala byť vybudova-
ná nová telocvičňa  s rozmermi 
basketbalového ihriska 20 x 30 
metrov, šatne a sociálne zariade-
nia. Práce by mali začať v apríli a 
dokončenie je plánované na jeseň 
2017. 

Zhovárala sa Ľubica Balková

Mesto Komárno vyzýva 
svojich občanov, aby do 15. 
februára 2017 uhradili svoje 
nedoplatky na dani z nehnu-
teľností, na dani za psa a na 
miestnom poplatku za komu-
nálne odpady, nedoplatky za 
nájomné za nebytové priesto-
ry, za pozemky a za záhrady.

Ďalej upozorňujeme obča-
nov, že po tomto termíne ne-
doplatky bude Mesto Komár-
no vymáhať prostredníctvom 
exekútorského úradu, čím sa 
zvýšia výdavky neplatiča o súd-
ne poplatky a trovy exekútora. 
Výzva sa týka aj občanov, ktorí 
nemajú uhradené svoje pozdĺž-
nosti z predchádzajúcich rokov. 
Je dôležité, aby tieto pozdĺžnosti 
uhradili čo najskôr a tým predišli 

nepríjemným a zbytočne dra-
hým právnym vymáhaniam.  
Zoznam občanov a podnikateľ-
ských subjektov spolu so sumou 
dlhu voči mestu bude zverejnený 
na webstránke mesta v súlade s 
§ 52 ods. 2 daňového poriadku!  
Informácie o prípadných ne-
doplatkoch môžu občania zís-
kať prostredníctvom e-mailu 
na adrese odp@komarno.sk 
– žiadame o uprednostnenie 
tohto spôsobu informovania sa, 
v tomto prípade žiadame o uve-
denie rodného čísla dotknutej 
osoby, alebo osobne na adre-
se Komárno, Pevnostný rad 3, 
Dôstojnícky pavilón, I. posch. č. 
dv. 18. Telefonický kontakt: 035 
28 51 330,  035 28 51 331,  035 
28 51 332.

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Pripravujeme jarný tábor
Rozprávkovou udalosťou bude jarný Shrekovský tábor. Sr-

dečne pozývame všetky deti od 7 do 12 rokov, (od 13 rokov je 
možné pridať sa ako pomocník), na nezabudnuteľné dobrodruž-
stvo od 22. do 24. februára 2017. Tieto tri dni budú plné hier, 
zábavy, divadla, výletu, súťaží, športu, zážitkov, tanca a mnoho 
ďalšieho! Prihlášky sú voľne stiahnuteľné na FB: Animátori KN 
alebo www.animatorikn.com a odovzdať ich môžete v ktorejkoľ-
vek zo základnej škole v Komárne.               Animátori KN 
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Mesto Komárno - Mestská polícia v Komárne 
v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
vyhlasuje výberové konanie na miesto 

príslušníka Rómskej občianskej hliadky
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
– štruktúrovaný životopis,
– odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
– overenú kópiu potvrdenia 
 o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
– súhlas so spracovaním osobných údajov 
 (tlačivo je možné vyžiadať na MsP).

Do žiadosti uveďte svoj e-mail 
alebo svoje mobilné telefónne číslo.

Požiadavky a kritériá pre uchádzačov:
– fyzický vek nad 18 rokov,
– bezúhonnosť,
– telesná, duševná a odborná spôsobilosť na plnenie úloh 
 Rómskej občianskej hliadky,
– práca s PC vítané.

Svoju žiadosť s požadovanými prílohami odovzdajte (ale-
bo zašlite poštou) najneskôr do 20. januára 2017 do 12:00 v 
podateľni Mestského úradu na Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 
Komárno, alebo na stálej službe Mestskej polície na ul. Hrad-
ná 3692, 945 01 Komárno, obálku označte "Výberové konanie 
- Rómska občianska hliadka ".

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady budú 
vyzvaní na ústny pohovor, a to najneskôr 7 dní pred konaním 
pohovoru.

V krásnej predvianočnej 
atmosfére slávnostne otvorili 
monumentálnu výstavu Svia-
točná polyfónia. Celý bývalý 
vojenský kostol bol plný náv-
števníkov.

Organizátorom výstavy bol 
Spolok maďarských tvorivých 
umelcov na Slovensku (SMTUS) 
a Galérie Limes Komárno. Na 
tejto prekrásnej výstavy prezen-
tujú svoje diela maliari, sochári, 
grafici, architekti, rezbári zlato-
tepci a ďalší umelci. Záštitu nad 
výstavou mal primátor Komár-

na László Stubendek, ktorý vo 
svojom príhovore vystavujúcich 
umelcov prirovnal k píšťalkám 
orgánu, a preto je tu na výstave 
skutočná výtvarná polyfónia. 

Všetkých zúčastnených 
takmer 40 výtvarníkov potom 
pozdravil a zároveň predsta-
vil hostiteľ Kopócs Tibor, aka-
demický maliar a predseda 
SMTUS. Vyjadril radosť nad 
tým, že spolu s Galériou Limes 
ponúkajú nevšedné výtvarné 
práce obrazy, grafiky, sochy, 
architektonické návrhy budov 

a interiérov a iné práce. Tvo-
riaca umelkyňa a organizátorka 
umeleckej tvorby Miglinczi Éva 
v príhovore oslovila takmer kaž-
dého umelca, veď návštevníci tu 
môžu vidieť tematické grafiky, 
abstraktné a impresionistické 
obrazy akvarely, olejomaľby 
a moderné plastiky.

Ťažko osobitne vyzdvihnúť 
niekoho z vystavujúcich umel-
cov, ale predsa by som spomenul 
Tibora Kopócsa, Józsefa Szilvu, 
Gyulu Maga či architektov Csé-
mi Olivéra, Csémi Krisztiána, 

Nándora Litomericzkého. De-
siatky diel tu čakajú na svojich 
návštevníkov na výstave, ktorá 
široko-ďaleko nemá páru. Ako 
sa vyjadrila riaditeľka Galérie 
Limes v Komárne, historička 
umenia Veronika Farkas, sú 
radi, že sériu výstav v tejto ga-
lérii v roku 2016 uzavreli touto 
nevšednou výstavou, ktorá bude 
otvorená pre návštevníkov do 
31. januára 2017. 

Dr. Štefan Bende

V  decembri sa konal dob-
ročinný koncert v Dome Mati-
ce Slovenskej, ktorý usporia-
dala ZŠ na Pohraničnej ulici. 
Touto cestou chcem poďakovať 
riaditeľovi Mgr. Slavomírovi 
Ďurčovi za príjemný kultúrny 
zážitok  a želám celému pe-
dagogickému zboru v novom 
roku 2017 pevné zdravie a veľa 
úspechov v náročnej – no krás-
nej práci. 

Pozvanie na toto podujatie 
prijal spevácky zbor Hviezdič-
ka pri Materskej škole na Kapi-
tánovej ulici. Veľká vďaka patrí 
pani riaditeľke Zlatici Libiaovej, 
dirigentke pani zástupkyni Eve 

Mádelovej, korepetítorke Mgr. 
Eve Kerepeczkej za krásne vy-
stúpenie. Krojovaní škôlkari s 
lampášmi  a s buchotom palíc 
prichádzali a odchádzali z ja-
viska ako skutoční koledníci, 
čím potešili nielen rodičov, ale 
najmä starých rodičov, že sa 
nezabúda na staré  tradície. Teší 
ma, že i moja dcérka sa hrá,  učí 
a spoznáva svet v škôlke, kde sú  
láskavé a milé panie učiteľky. 
Prajem im Božie požehnanie v 
osobnom živote i v praci, nech 
majú radosť z dosiahnutých 
úspechov nielen ony, ale aj my 
- rodičia.

Jana  Kačicová Horňáková

Adventné popoludnia ne-
mohli chýbať ani počas tohto-
ročného adventu! Zmenili však 
šat a boli pestrejšie, než kedy-
koľvek predtým! Na každú z 
adventných nedieľ sme pripra-
vili nielen rozmanitý program, 
ale aj dejisko.

Prvú sviecu na adventnom 
venci sme zapálili pri prvom 
adventnom popoludní 27. no-
vembra v našom stredisku v ZŠ 
na Pohraničnej ulici. Na svoje si 
mohli prísť priaznivci rozprávok 
pri pozeraní krátkeho vianoč-
ného príbehu z Doby ľadovej, 
priaznivci sladkostí, ponúkali 

sa ozaj chutné zákusky a koláče, 
všetci s tvorivým duchom pri 
dielničkách pre šikovné ruky a v 
neposlednom rade športovci pri 
stolnom futbale a rodiny pri prí-
jemnom posedení pri čaji. 

Ďalšie popoludnie 4. de-
cembra sme stretli očakávaného 
svätého Mikuláša! Spolu s deťmi 
ho privítali aj postavy z príbehu 
Anjel Pána. Vzácny hosť ne-
zabudol na sladkú odmenu a 
animátori na pestrý program - 
tance, súťaže a pečenie s pánom 
Földesom. 

V nedeľu 11. decembra sme 
všetci spolu korčuľovali po na-

šom komárňanskom klzisku! 
Hrial nás chutný čaj i radosť zo 
známych tvárí. Zišlo sa nás nao-
zaj veľa! Mohli sme si vyskúšať 
hokej, zatancovať si na ľade a 
stráviť takto spolu ďalšiu ad-
ventnú nedeľu.

A na záverečnom advent-
nom popoludní 18. decembra  
sa odohral (doslova) futbalový 
turnaj! Hralo až 8 tímov, medzi 
ktorými bol aj tím z Kaplnej a 
tím z Duloviec. Každý jeden zá-
pas bol naozaj napínavý, až do 
večera sa bojovalo o prvenstvo. 
Športovcami bola plná nielen 
veľká telocvičňa ZŠ na Rozma-

rínovej ulici, ale aj malá! Tam si 
menšie deti zahrali florbalový 
zápas, cvičili gymnastiku, hra-
li rôzne hry. Všetci hráči boli 
posilnení zákuskami, teplým 
čajom, bagetou i povzbudzo-
vaním ich blízkych. Atmosféra 
bola súťaživá, zároveň rodinná 
a predvianočná. Fotky z týchto 
podujatí si môžete pozrieť na 
FB: Animátori Kn.

Vyjadrujeme veľkú vďaku 
všetkým, ktorí akokoľvek prispe-
li k týmto pestrým adventným 
popoludniam a už teraz sa teší-
me na tie ďalšie o rok!

Animátori Kn 

Nevšedná výstava v Galérie Limes

Adventné sviece sme zapaľovali po celom Komárne

Ďakujem za kultúrny zážitok

Zastupiteľstvo na novem-
brovom zasadnutí rozhodlo 
o zrode občianskej hliadky, 
ktorá by mala na plný úväzok 
zamestnávať dvoch ľudí. Samo-
správa na tento cieľ z rozpočtu 
na rok 2017 vyčlenila 22 100 
eur. Mesto by týmto krokom 
chcelo v prvom rade prispieť 
k obnove verejného poriadku 
a bezpečnosti na I. a II. síd-
lisku, ako aj v mestskej časti 
Harčáš, stavajúc tak na skúse-
nostiach z iných miest. 

Vedenie mestskej polície, 
ako aj sociálni pracovníci, osob-
ne navštívili úspešne prevádz-
kovanú občiansku hliadku vo 
Fiľakove, aby získali potrebné 
informácie o jej fungovaní. 

Samospráva sa pri zrode 
vytvorenia hliadky inšpirova-
la odporúčaniami vládneho 

komisára pre rómsku otázku 
Ábela Ravasza. Na základe ním 
vypracovanej metodiky bol vy-
tvorený  základný poriadok pre 
fungovanie rómskej hliadky, 
ktorý odobrilo aj zastupiteľstvo 
v polovici novembra. Mestskí 
policajti spoločne so štátnou 
políciou pripravia kroky na re-
alizáciu hliadky. Po výbere sa  
uchádzači budú musieť zúčast-
niť školení, kde sa budú cvičiť 
na výkon služby. Mestský úrad 
vyhlásil výberové konanie na 
miesta členov rómskej hliadky a 
čakajú na záujemcov. V problé-
mových oblastiach budú výzvy 
doručované vo forme letákov 
priamo do poštových schrá-
nok. Cieľom tejto iniciatívy je 
angažovanie ľudí z dotknutých 
mestských častí a spoločná zod-
povednosť. 

Výberové konanie 
na miesto Rómskej hliadky

Naša škola sa zapojila do 
súťaže Nemčinár roka, ktorej 
organizátorom je česká spoloč-
nosť Inštitút pre rozvoj kom-
petencií a spoločnosť Czech Us 
Agency. Ide o celoštátnu onli-
ne súťaž pre žiakov stredných 
škôl, gymnázií a stredných 
odborných učilíšť, v ktorej si 
žiaci môžu overiť svoje jazy-
kové schopnosti v nemeckom 
jazyku. 

Súťaž Nemčinár roka sa ko-
nala v novembri 2016. Zúčastni-
lo sa jej 2938 žiakov zo 211 škôl 
zo 7 krajín (Česká republika, 
Slovensko, Chorvátsko, Maďar-
sko, Slovinsko, Estónsko, Nór-
sko ). Na Slovensku sa do súťaže 
zapojilo 32 škôl a 377 žiakov.

Úlohou žiakov bolo vyplniť 
online test. Test sa skladal z gra-
matiky, čítania a počúvania na 
úrovni B2. Súťaž umožnila žia-
kom porovnať ich jazykovú úro-
veň s rovesníkmi nielen na Slo-
vensku a v Českej republike, ale 
taktiež v zahraničí. Veľmi mo-
tivujúcim faktom bola cena pre 
súťažiacich. Hlavnú cenu mohli 
získať žiaci, ktorí sa umiestnili 
na 1. až 20. mieste, a takto získa-
li jazykový kurz vo významnej 
jazykovej škole v Prahe.

Z Gymnázia Hansa Selyeho 
sa do súťaže zapojilo 17 žiakov 
z rôznych ročníkov. Najlepší 
výsledok dosiahla Fanni Má-
ria Elek (IV. D), a tým sa stala 
najlepšou žiačkou nemčiny na 

našej škole, v rámci Sloven-
ska sa umiestnila na 1. mieste 
a v rámci Európskej Únie tiež 
na 1. mieste, čo je vynikajúci vý-
sledok. Počas súťaže prebiehala 
aj súťaž o najlepšiu školu, kde 
vyhrala naša škola s najvyšším 
priemerným počtom bodov.

V rámci Nitrianskeho kraja 
sa Gymnázium Hansa Selyeho 
umiestnilo na 1. mieste, v rámci 
Slovenska na 1. mieste a v rámci 
Európskej Únie na 1. mieste. Je 
to vynikajúci výsledok. Za ten-
to výsledok patrí vďaka hlavne 
našim žiakom, na ktorých sme 
právom hrdí. 

Taktiež sme hrdí na ďalšie 
výsledky našich žiakov: na 9. 
mieste sa umiestnila Sára Ko-

varčík (V.N), do prvej tridsiatky 
sa dostal Máté Elek (IV. A), An-
gelika Bartalos (III. B). Súťaže sa 
zúčastnili ešte nasledujúci žiaci: 
Lenka Lukács (III. C), Dániel 
Szebellai (IV. D), Ágnes Bala-
hó (IV. D), Viktória Czifrusz 
(II. C), Vivien Straňák (III. C), 
Géza Csenger (IV. A), Bernadett 
Takács (III. C), Lilla Halász (IV. 
D), Orsolya Szabó (III. C), Kitti 
Zámbó (II. C), Zsófia Zsemlye 
(II. C), Olívia Lukács (II. C), 
Csilla Kiss (II. A).

Našim výhercom zo srdca 
blahoželáme a želáme im ešte 
veľa úspechov!

Edit Szénássy, Judit Fekete
Gymnázium Selyeho

Závideniahodné výsledky žiakov Gymnázia Hansa Selyeho
v súťaži Nemčinár roka

Zdravie je najdôležitejšia 
hodnota života. Zdravý človek 
má tisíc prianí a chorý má len 
jedno. Týmito myšlienkami sa 
zaoberali aj členovia nášho lego 
tímu. 

V Základnej škole na Po-
hraničnej ulici už niekoľko ro-
kov pôsobí COUNTER TEAM, 
ktorý tvoria žiaci z rôznych 
ročníkov. Každoročne sa pod 
vedením skúsenej trénerky Ing. 
Mgr. Júlie Bundovej pripravujú 
a zúčastňujú najväčšej robo-
tickej súťaže First Lego League 
(FLL) v Bratislave.  Ich úlohou 
je postaviť a naprogramovať ro-
boty, ktoré plnia rôzne úlohy na 
hracej ploche. V rámci súťaže 
sa hodnotí aj tímový charak-
ter skupiny, ako sú schopní so 
sebou efektívne komunikovať, 

zdieľať nápady a spolupracovať. 
Dôležitou súčasťou súťaže je 
vypracovanie výskumnej úlohy, 
ktorej téma tento rok bola Ani-
mal Allies – Zvieratá a ľudia. Za 
jej prezentáciu získali 2. miesto.

Predmetom bádania a pre-
zentácie nášho tímu  boli zdra-
votné účinky delfinoterapie 
pri ťažkostiach spôsobených 
detskou mozgovou obrnou. 
Delfinoterapia priaznivo vplýva 
už niekoľko rokov na zlepšenie 
zdravotného stavu jedného z 
našich žiakov. Robko, žiak V. A 
triedy, je práve kvôli tejto cho-
robe integrovaný. Sme presved-
čení, že spoločné vzdelávanie 
znamená rovnakú šancu pre 
každého. Podporuje sociálne 
učenie a pomáha pri začlenení 
sa do spoločnosti. Vedie k to-

lerancii, schopnosti prijať jeden 
druhého a naučiť sa spoločne 
žiť. 

S nápadom, ako vyrie-
šiť problém a pomôcť nášmu 
spolužiakovi, prišli sami žiaci. 
Krásnu myšlienku plnú empatie 
a filantropie - venovať dobročin-
ný príspevok Robkovi a jeho ro-
dičom na ďalšiu delfinoterapiu, 
podporilo aj vedenie školy. 

S blížiacimi sa Vianocami 
sme začali organizovať Dob-
ročinnú vianočnú akadémiu. 
Učitelia so žiakmi pripravovali 
bohatý a pestrý program, čle-
novia tímu oslovovali firmy a 
sponzorov. V tento výnimočný 
deň sme boli plní očakávania 
a emócií, ako to všetko dopadne. 
Pri pohľade na sálu, zaplnenú až 
do posledného miesta, sme mali 

obrovskú radosť. Ešte väčším 
prekvapením bola krásna suma 
z dobrovoľných príspevkov v 
hodnote 710 eur, ktoré sme 
slávnostne odovzdali Robkovej 
mamičke, pani Dickovej. 

Najväčšou odmenou pre 
nás všetkých však bola čarovná 
atmosféra tohto vianočného ve-
čera. Uvedomili sme si, že keď 
chceme našich žiakov pripraviť 
na plnohodnotný život v spoloč-
nosti, musia sa naučiť poznávať 
život okolo seba, hodnotiť, čo je 
pre nich a pre druhých dobré a 
správne. Vedieť prepojiť myseľ 
so srdcom a robiť dobré skutky, 
to je najväčšie bohatstvo ukryté 
v našich deťoch.

Ďakujeme všetkým za po-
moc.

Kolektív ZŠ Pohraničná

Robiť dobré skutky, to je najväčšie bohatstvo
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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

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.“

Dňa 30. decembra 2016 uplynul rok, čo 
nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko 
a brat

Ján LUTRING.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a spomínajú 
spolu s nami.

S láskou a úctou spomína celá rodina

SPOMIENKA
Dňa 6. januára 2017 uplynulo 25 rokov 

od úmrtia
Milana NOGU.

Ak ste ho poznali a mali radi, spomínajte s 
nami. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú

manželka, syn s rodinou,
vnuk Mário a vnučka Viktorka

Novorodenci
Anna Krampotyáková z Marcelovej, Áron Csengel z Chotína, 

Nataša Hegedűšová zo Štúrova, Ella Maceková z Radavy, Rebeka 
Jakabová z Chotína, Adam Benko z Nitry, Eduard Czekó z Komár-
na, Dominik Rehák zo Strekova, Gergely Nyul z Komárna, Bianka 
Ceneová z Gbeliec, Patrik Kalocsányi z Komárna, Rozália Brinzik z 
Hadoviec, Rudolf Csóka z Marcelovej, Noel Erasmus Bugár z Bres-
tovca, Sven Peter Veselka z Komárna, Dávid Lakatos z Komárna, 
Ryan Csalava z Hurbanova, Bennett Plankó z Nededa, Bálint Bödől 
z Komárna, Matej Halmo z Hadoviec, Adam Tarr z Beše, Zsófia 
Kiss Pisti z Martoviec, Brigita Stojková z Kolárova

Opustili nás
77-ročná Helena Leszková z Kolárova, 87-ročná Alžbeta Szer-

mánovicsová z Hadoviec, 85-ročná Anna Kiss z Komárna, 50-ročný 
Peter Ivančik z Komárna, 58-ročná Gizela Madarászová z Kolárova, 
83-ročný Blažej Lábsky zo Svätého Petra, 70-ročná Šarlota Ďuráko-
vá z Komárna, 83-ročná Helena Andová z Komárna, 82-ročný Józ-
sef Majer z Kameničnej, 77-ročná Edit Bak z Vrbovej nad Váhom, 
79-ročná Jolana Zámbóová z Komárna, 79-ročná Judita Szórádová 
z Komárna, 86-ročná Gizella Ollé z Modrán, 77-ročná Éva Juhász 
z Komárna, 79-ročná Irma Otyepková z Komárna, 81-ročná Ilona 
Szathmáry z Komárna, 86-ročná Alžbeta Nagyová z Kolárova, 72-
ročný Július Harmanovský z Komárna, 56-ročná Aurélia Mižigaro-
vá z Vrbovej nad Váhom

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu 2-izbový 
byt v Komárne. Tel.: 0911/339 

643, 0917/049 929.
l Prijmeme šikovného kuchá-
ra/-ku (na veku nezáleží-môže 
byť aj dôchodca) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0908/778 637.
l Prijmeme šikovného čašní-
ka/-ku (na veku nezáleží-môže 
byť aj dôchodca) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0908/778 637.

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že trie-

dený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

od 30. januára 2017 – do 03. februára 2017
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou 

(do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvede-
nom 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 hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia: Triedené zložky komunálneho odpadu 
je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčáš-
skej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, 
Po, Ne - zatvorené)

Informácie na webovej stránke mesta (www.komarno.sk).

Na Druhý sviatok vianočný 
sa v športovej hale v Komárne 
uskutočnil tretí ročník florba-
lového turnaja, pod názvom 
Komárno Floorball open III. 

Turnaja sa zúčastnilo spo-
lu 5 mužstiev: Tí čo išli okolo 
(TČIO), Hammer Gym (HG), 
All stars Rozmarínka (ASR), 
Burning Blades (BB) a Ice Team 
Komárno (ITK), ktorý bol zá-
roveň usporiadateľom turnaja. 
Hralo sa formátom každý s kaž-
dým v skupinovej časti a neskôr 
zo skupiny postúpili 4 mužstvá, 
ktoré sa stretli v semifinálových 
zápasoch. 

Víťazom skupiny sa bez 
straty bodu stalo HG, na druhej 
priečke v skupine skončilo ITK, 
na tretej BB a na poslednom 
postupovom mieste ASR. V pr-
vom semifinálovom zápase sa 
stretlo štvrté mužstvo skupiny, 
respektíve ASR s dovtedy nepo-
razeným tímom HG. Favorit bol 
podľa dovtedajšieho priebehu 
turnaja viac-menej istý, ale prvé 
a zároveň aj posledné prekvape-
nie turnaja bolo na svete...

Hráči ASR dokázali po dra-
matickom a veľmi vyrovnanom 
zápase poraziť dovtedy suveréna 
turnaja tesne 4:3 a ako posledné 
kvalifikované mužstvo do bo-
jov play-off sa dostalo do finále. 
V druhom semifinále sa stretlo 
BB s ITK. Zápas bol vizuálne 

v réžii tímu ITK, ale na výsled-
ku sa to veľmi neodzrkadlilo, 
nakoľko o konečnom výsledku 
zápasu rozhodol jeden jediný 
gól, z ktorého sa radovali hráči 
ITK. V boji o tretie miesto sa 
stretli mužstvá HG a BB. Tento 
zápas bol od začiatku jedno-
značný, ťažko povedať, či v tom 
zahrala úlohu únava, nakoľko 
hráči BB museli takmer ihneď 
po prehratom semifinále na-

stúpiť na ďalší zápas, ale ten-
to zápas sa skončil suverénne, 
výsledkom 4:1 pre tím HG. Na 
posledný zápas turnaja medzi 
ITK a ASR, ktorý bol zároveň 
aj bojom o celkový triumf, tímy 
nastúpili s odhodlaním vyhrať 
celý tento turnaj. V zápase sa 
však už v prvej polovici zápasu 
dostal do dvojgólového vedenia 
tím ITK. Opäť prebral opra-
ty nad zápasom a ani zníženie 

v záverečnej minúte nezmenilo 
konečné poradie na turnaji, kde 
na piatom mieste skončil tím 
TČIO, na štvrtom BB, na bron-
zovej priečke HG, na striebornej 
ASR a na zlatej pozícii ITK. Za 
najlepšieho brankára turnaja 
bol vyhlásený Nicolas Škuliba 
z tímu ASR a najlepším strel-
com bol Jakub Trnka s 10 gólmi 
z mužstva ITK.

Dávid Füssi

Víťazom florbalového turnaja je Ice team Komárno

Oznamujeme Vám, 
že na základe rozhodnutia hlavného lekára Nitrianske-

ho samosprávneho kraja, zdravotný obvod po 
MUDr. Márii Ginzeryovej od 1.1.2017 bol preradený 

na Polikliniku Sv. Valérie na ul. Eötvösa 37, 
do novej priestrannej ambulancie 

MUDr. Hedvigy Bakaiovej, 
ktorá srdečne víta všetkých svojich starých 

i nových pacientov ulíc obvodov: Meštianska, bisk. 
Királya, Svätojánska, R. Seressa, Bubnová, Hviezdna, 

Zlatého muža, gen. Klapku, A. Jedlíka, Pávia, J. Selyeho, 
Platanová Alej, Hadovce a slobodná voľba lekára. 

Tel.: 035/77 259 21

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 6. januára 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel a otec

Vojtech VÖDRÖŠ.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu prosím tichú spo-
mienku.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší

Každý daňovník, u ktorého 
v priebehu roku 2016 nastali zme-
ny vo vlastníctve nehnuteľností, 
alebo  iné zmeny rozhodujúce pre 
správne určenie dane, je povinný 
najneskoršie do 31.1.2017 podať 
priznanie k dani z nehnuteľností 
a predložiť doleuvedené doklady na 
Mestskom úrade v Komárne v kan-
celárii prvého kontaktu alebo pria-
mo na oddelení daní a poplatkov 
MsÚ Komárno. Tlačivá na podanie 
daňového priznania k dani z nehnu-
teľností sú k dispozícii v kancelárii 
prvého kontaktu alebo priamo na 
oddelení daní a poplatkov MsÚ Ko-
márno a taktiež tu: http://www.ko-
marno.sk/sk/tlaciva_170.html

Podanie priznania k dani z 
nehnuteľnosti je možné vykonať aj 
elektronicky pomocou elektronickej 
služby

Možné zmeny vo vlastníctve 
nehnuteľností sú:

Predaj nehnuteľnosti - pred-

oznam mesta Komárno k podávaniu 
daňových priznaní k daní z nehnuteľností

ložiť rozhodnutie vydané Správou 
katastra, ktorým sa povoľuje vklad 
vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.

Kúpa nehnuteľnosti - pred-
ložiť rozhodnutie vydané Správou 
katastra, ktorým sa povoľuje vklad 
vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti. 
V prípade vlastníctva stavby skutoč-
nú výmeru zastavanej plochy.

Dedičstvo - predložiť právo-
platné osvedčenie o dedičstve alebo 
rozhodnutie o dedičstve – na osved-
čení alebo rozhodnutí o dedičstve 
musí byť vyznačený dátum právo-
platnosti, nakoľko pri nadobudnutí 
nehnuteľnosti dedením v priebehu 
roka daňová povinnosť dedičovi 
vzniká prvým dňom mesiaca nasle-
dujúceho po dni, v ktorom sa dedič 
stal vlastníkom nehnuteľnosti na 
základe právoplatného osvedčenia 
o dedičstve alebo rozhodnutia o de-
dičstve.

Darovanie - predložiť rozhod-
nutie vydané Správou katastra, kto-
rým sa povoľuje vklad vlastníckeho 
práva  k nehnuteľnosti.

Stavebný pozemok - predložiť 
právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby - predložiť 
právoplatné kolaudačné rozhodnu-
tie, geometrický plán – prípadne 
skutočnú výmeru zastavanej plochy 
stavby.

Odstránenie stavby - predložiť 
právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby - pred-
ložiť doklad o zmene užívania stav-
by.

Zmena charakteru pozemku 
-predložiť výpis z listu vlastníctva.

Dražba - predložiť osvedčenie 
o priebehu dražby.

Iné zmeny rozhodujúce pre 
správne určenie dane sú:

Nadobudnutie preukazu ZŤP 
a ZŤP-S - predložiť fotokópiu pre-
ukazu vydaného najneskôr v roku 
2016.

dm

Drobná inzercia

Ice Team Komárno (zľava): Tomáš Mihalík, Maťo Skok, Erika Nagyová, Jaroslav Daňo a Martin 
Prochászka. Sediaci zľava: Alexander Nagy a Jakub Trnka.
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Začiatok veľkej obnovy chodníkov 
Vlani bol úplne obnovený jeden kilometer mestských chodní-

kov. Vo výške 150-tisíc euro to bolo financované čiastočne z mest-
skej kasy. Pri cintoríne bolo obnovených 558 metrov a na Vnútor-
nej okružnej ďalších 428 metrov chodníka, ku ktorým pribudlo 35 
metrov novovybudovaného chodníka na Palatínovej ulici. 

Aj v roku 2017 bude pokračovať program obnovy chodníkov, 
taktiež za 150-tisíc eur. Okrem toho môže byť zrealizovaný aj veľký 
obnovovací program v hodnote 2,25 milióna eur, vďaka čomu by 
mohlo dostať nový povrch hneď niekoľko kilometrov mestských 
ciest. 

Chráňme si historické dedičstvo
Obnova fasády bývalého Župného domu, na ktorú mesto mi-

nulo 67-tisíc eur, bude pokračovať aj v tomto roku. Interiér príze-
mia je už takmer celý obnovený, počas uplynulých rokov mesto  na 
jeho rekonštrukciu investovalo 53+126 tisíc eur. Na Dôstojnícky 
pavilón bolo použitých 45 tisíc eur, vďaka čomu je možné opäť vy-
užívať jednu väčšiu časť. 

Starostlivosť o vzdelávacie inštitúcie
V roku 2016 mesto vynaložilo 336 tisíc eur do plusu na opravu 

a údržbu budov vzdelávacích ustanovizní a ich rozširovanie. Cen-
trum voľného času sa presťahovalo do centra mesta, vyriešili sme 
dlhoročný priestorový problém špeciálnej školy s maďarským vy-
učovacím jazykom, prakticky v každej škole, škôlke či jedálni sa 
uskutočnila investícia v rádovo tisícoch eur. V roku 2017 je na ten-
to cieľ naplánovaných 200 tisíc eur. 

Mesto obohacujú cyklotrasy 
Bicyklovanie je nielen praktické, ale aj zdravé. A preto sme 

jeho popularizáciu podporili vytvorením parkovísk pre bicykle. Do 
mesta ich pribudlo 100 kusov v tvare písmena „P“, respektíve 10 
kusov cyklostojanov, vhodných ku kultúrnym pamiatkam. 

Bližšie ku klientom, 
pružnejšie vybavovanie 

Reorganizácia mestského úradu prispela k vytvoreniu bezba-
riérového klientskeho centra na Klapkovom námestí. Okrem toho 
boli všetky odbory mestského úradu centralizované  do budovy 
Dôstojníckeho pavilónu, vďaka  čomu občania nájdu všetko na 
jednom mieste. 

Čistejšie, obývateľnejšie mesto  
Jedným z dôležitých cieľov je úprava stojok pre kontajnery na 

komunálny odpad. Postupne dochádza k ich obnove, avšak tu nás 
čaká ešte mnoho práce. Mesto po 6 rokoch kúpilo nové, 1100-lit-
rové nádoby na kolieskach, určené sú na sídliská, vďaka čomu bolo 
možné vymeniť 125 zničených kontajnerov.

Dôležitým cieľom je rozšírenie separovania odpadu. V rozpočte 
na rok 2017 pribudli finančné prostriedky na opravu spomínaných 
prístreškov pre smetné nádoby, ako aj na opravu detských ihrísk. 
Značne vzrastie suma určená na likvidáciu komárov. 

Účinné a hospodárne fungovanie
Výsledkom dvojročného snaženia je, že sa parkovací systém 

v Komárne dostal konečne do rúk mesta. Od novembra ho pre-
vádzkuje mestská spoločnosť Comorra Servis. Vďaka tomu značná 
časť príjmov z parkovania zostáva v mestskej kase. V plnej miere 
budú tieto financie využité na zlepšovanie dopravných podmienok. 
Naše mesto získalo štátnu podporu na výdavky spojené s opatrova-
teľskou službou, vďaka čomu usporíme stovky tisíc eur. V procese 
je už aj príprava rekonštrukcie verejného osvetlenia, čím mesto 
nielenže získa moderný systém, ale z úspor, ktoré prinesie, bude 
možné financovať aj samotné rekonštrukčné práce. 

Zlepšujúce sa služby 
Komárňanské klzisko bolo zveľadené v hodnote 30 tisíc eur. 

Korčuliarov a hokejistov potešila výmena mantinelov a osvetlenia. 
Hotový je už aj projekt na obnovu plavárne a volejbalovej haly. 

Rozširujúci sa turizmus 
a možnosti rozvoja 

Niekoľko menších projektov bolo realizovaných v samotnej 
pevnosti, vďaka čomu pokračujú práce na jej obnovení. Vlani si 
pevnosť pozrel rekordný počet návštevníkov, bolo ich až o 3 tisíc 
viac, ako v roku 2015. Mesto aktívne pôsobí v  OOCR Podunajsko, 
čo je oblastná organizácia cestovného ruchu obcí medzi Komárnom 
a Štúrovom. V roku 2017 môže organizácia požiadať už aj o štátnu 
dotáciu a uchádzať sa o finančné zdroje z rôznych grantov. 

Sociálne a združujúce programy 
Komunitné centrum bolo vybudované pri sociálnych bytoch 

v mestskej časti Harčáš, za takmer 46 tisíc eur, náklady čiastočne 

Uplynul druhý rok volebného cyklu rokov 2014 – 2018, sú-
časná samospráva má za sebou prvý polčas. Považujem za dôle-
žité, aby sme predložili výsledky doterajšej práce. Napriek tomu, 
že našu prácu značne ovplyvnili finančné zdroje, ktoré sme mali 
k dispozícii, podarilo sa nám vo viacerých oblastiach posunúť 
vpred. Je pravdou, že zoznam potrebných činností je dlhý a fi-
nančné zdroje a čas neraz pohltia záchranné opatrenia. Budo-
vy a inštitúcie patriace mestu sú v zlom technickom stave, cesty 
a chodníky sú opotrebované, termálne kúpalisko, ani plaváreň 
nezodpovedajú požiadavkám doby. 

Avšak počas uplynulých dvoch rokoch sme, napriek všetkým 
prekážkam, zrealizovali množstvo našich zámerov. Presťahovali 
sme Mestský úrad, aby sa jeho činnosť stala efektívnejšia a hos-
podárnejšia. Prioritou bolo, aby si zisk mesta neodnášali externé 
firmy, ale aby zostával pre občanov. Nedá sa investovať len do 
plátania ciest, infraštruktúru je potrebné rozvíjať v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím v omnoho vyššom tempe. Pripra-
vujeme projekty, aby sme dokázali získať pre mesto čo najviac 
prostriedkov z vonkajších zdrojov. Vypracovali sme niekoľko 
viacjazyčných materiálov, rokovali sme s investormi, aby v Ko-
márne mohli vzniknúť nové pracovné miesta.  

Faktom je, že za dva roky sa nedajú robiť zázraky, obzvlášť, 
ak je potrebné pasovať sa so záťažami z minulosti. Som presved-
čený, že mesto sa vydalo na cestu zmeny. A aj keď ovocie na-
šej práce dozrieva pomaly, spoločne sa môžeme posúvať vpred. 
A preto musíme byť súdržní! Do toho, Komárno!

László Stubendek, primátor Komárna

Polčas, uplynulý rok vo faktoch

pokryli financie z grantu. Cieľom centra je vzdelávanie Rómov 
a pomoc pri ich zaradení sa do spoločnosti. V roku 2017 mesto 
vytvorí občiansku hliadku, ktorej cieľom bude udržanie verejného 
poriadku v problematických častiach mesta, prostredníctvom za-
pojenia väčšej zodpovednosti minoritnej časti obyvateľstva. 

Vytvorenie pracovných miest, 
oslovenie investorov 

Vedenie mesta rokovalo s viacerými veľvyslanectvami, či investor-
mi. Záujemcov sme oslovili publikáciou o možnostiach nášho 
mesta, vydanou v 7 jazykoch. Delegácia mesta pracovne navštívila 
aj Čínu a tamojší zástupcovia hospodárskeho vedenia už taktiež 
zhodnotili možnosti v Komárne. 

Mobilizácia externých zdrojov 
a intenzívna grantová činnosť 

Bolo vypracovaných viacero väčších podaní na granty, avšak 
nakoľko mesto zdedilo miesto na čiernej listine, o možnosti sme 
sa uchádzali prostredníctvom iných organizácií. Medzi plánmi 
figuruje aj komplexný balík na rozsiahlejšiu väčšiu rekonštrukciu 
pevnosti i veľký rozvojový plán na vytvorenie veľkého detského 
ihriska, systém požičovne bicyklov, koncepcia ochrany obyvateľov 
a rozvoj infraštruktúry medzi Komárnom a Komáromom.


