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Gymnázium Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka v Komárne 
má dlhoročnú tradíciu, kto-
rá sa začala formovať pred 
desiatkami rokov. Na tomto 
mieste je vhodné spomenúť 
bývalého riaditeľa gymnázia 
Eduarda Šeba, telocvikára, 
ktorý bol v rokoch 1960 až 
1990 telom i dušou zapále-
ným športovcom a veľkým 
podporovateľom športu na 
tejto škole.

Na to neskôr nadviazal aj 
terajší riaditeľ gymnázia Mgr. 
Ondrej GAJDÁČ, zhodou 
okolností tiež telocvikár, kto-
rý je vo funkcii už 20 rokov. 
Keďže škola dlhodobo vytvára 
podmienky pre svojich štu-
dentov, aby sa mohli venovať 
športu, dosahujú kvalitné vý-
sledky a popredné umiestne-
nia na okresných i krajských 
súťažiach. Vlani bolo do nich 
zapojených takmer 30 percent 

študentov gymnázia a mnohí 
z nich súťažili aj vo viacerých 
športoch. Zúčastňujú sa 
takmer všetkých športových 
súťaží.

– Pred niekoľkými dňami 
bolo zverejnené bodové hodno-
tenie stredných škôl Nitrianske-
ho kraja za športové výsledky 
dosiahnuté v minulom škol-
skom roku. Podľa nich sa naše 
gymnázium umiestnilo na 2. 

mieste v okrese a na 3. mieste 
v kraji, čo vôbec nie je náhoda, 
veď za ostatných 10 rokov sme 
boli šesťkrát na 1. mieste v okre-
se. Dosiahli sme to v prvom rade 
vďaka tomu, že v našej škole 
sme odjakživa mali učiteľov 
telesnej výchovy, ktorým záleží 
na športe, vyhľadávajú talento-
vaných športovcov a venujú sa 
im aj mimo vyučovania.

Okrem toho vedenie gym-
názia podporuje šport na škole 
a vytvára také podmienky, aby 
sa mu mohli venovať aj študen-
ti – vrcholoví športovci. Naše 
umiestnenie v rámci športu nás 
teší o to viac, že aj keď máme 
iba zhruba 300 študentov, darí 
sa nám aj v porovnaní s inými 
strednými školami v Komár-
ne a Nitrianskom kraji, ktoré 
majú oveľa viac žiakov.

S vašim gymnáziom sa 
desaťročia spája basketbal a 
práve v tomto športe vaši štu-
denti dosahovali a dosahujú 
skvelé výsledky.

V priebehu jesene pokra-
čuje obnova chodníkov, avšak 
aj v rámci obnovy ciest budú 
postupne obnovené ďalšie 
úseky určených pre chodcov.

Vlani zastupiteľstvo odsú-
hlasilo rozvojovú koncepciu, 
podľa ktorej bude v nadchá-
dzajúcich rokoch obnovených 
postupne 10 mestských chod-
níkov. Na tento cieľ bolo vyčle-
nených 150-tisíc eur.

Z týchto peňazí bol už 
zrekonštruovaný najdlhší 
úsek – na Cintorínskom rade 
a časť chodníka na Vnútornej 
okružnej, od Dôstojníckeho 
pavilónu po futbalový štadión, 
takmer kilometer dlhý úsek 
bol opravený už v roku 2016. 
Časť chodníka tejto dlhej ulice 
bude rekonštruovaná teraz – 
od Vnútornej okružnej po kri-
žovatku s  Tabakovou ulicou. 
Ide o takmer 200 metrov dlhý 
a 3 metre široký úsek.

V tomto roku bolo na 
opravu chodníkov vyčlene-
ných ďalších 150 tisíc eur. 
Na základe odsúhlaseného 
zoznamu by z týchto peňazí 
mali byť obnovené chodníky 
na Družstevnej a Gazdov-

skej ulici. V prvom prípade 
ide o 329 metrov dlhý úsek 
chodníka, kde bude obnovená 
vrchná vrstva a zároveň budú 
vybudované aj bezbariérové 
prístupy naň. Na Gazdovskej 
ulici pôjde o rozsiahlejšiu re-
konštrukciu, tam budú chod-
níky obnovované po oboch 
stranách cesty v celkovej dĺžke 
875 metrov.

– Osobitnú pozornosť je po-
trebné venovať podmienkam na 
všedný život Komárňanov, kto-
rých súčasťou sú cesty a chod-
níky. Som rád, že s podporou 

poslancov sa dostáva čoraz viac 
chodníkov do upraveného sta-
vu – uviedol primátor László 
Stubendek.

Chodníkov sa dotýka aj 
veľký projekt obnovy ciest. Na 
začiatku Ulice biskupa Kirá-
lya po oboch stranách, na za-
čiatku Eötvösovej ulice a po 
oboch stranách Jókaiho ulice, 
tam dokonca v dláždenej for-
me,  pribudne celkovo 1121 
metrov obnovených chodní-
kov. Na Ulici práce sa dostane 
nový asfalt na 1067-metrový 
úsek chodníka.

– V Komárne patrí mestu 
až 67 kilometrov chodníkov. 
V uplynulých desaťročiach bolo 
z nich obnovených len mini-
mum, a tak musíme dobehnúť 
značné omeškanie, aby ich 
chodci, rodičia s kočíkmi či te-
lesne postihnutí mohli využívať 
bez problémov. Po vlaňajšom 
obnovení približne kilomet-
rového úseku chodníkov sa 
v tomto roku bude renovovať 
ďalších, celkovo 3 a pol kilomet-
ra povrchu cestičiek pre peších 
– uviedol viceprimátor Béla 
Keszegh.

Pokračuje obnova chodníkov, 
v tomto roku to bude 3,5 kilometra

Gymnázium Šuleka má dlhoročnú športovú tradíciu

(Pokračovanie na 2. strane)

Dve pracoviská komár-
ňanskej nemocnice získali 
nové ultrasonografické prí-
stroje, ktoré zvýšia rých-
losť a kvalitu poskytovanej 
zdravotníckej starostlivosti. 
Oddelenie rádiodiagnostiky 
spolu s oddelením anestézio-
lógie a intenzívnej medicíny 
Všeobecnej nemocnice Ko-
márno, začali v týchto dňoch 
pracovať s dvomi modernými 
ultrasonografickými zaria-
deniami v hodnote presahu-
júcej 65 tisíc eur.

„Na oddelení anestézioló-
gie a intenzívnej medicíny sa 
tomuto prístroju veľmi tešíme. 
Tento pojazdný USG prístroj 
s kardiologickou sondou na-
hradil zariadenie, ktoré už ne-
zodpovedalo moderným štan-
dardom. Nové zariadenie má 
krajšie zobrazenie, lepšiu pe-
netráciu, je to prístroj multidis-
ciplinárny, vieme na tom robiť 
my, kardiológ, ale aj iné obory. 
Ide o oveľa flexibilnejšie zaria-
denie poskytujúce jednoznačne 
lepšie aj rýchlejšie možnosti di-
agnostiky, aj priamo pri lôžku 
pacienta s možnosťou rýchleho 
transportu aj na iné oddele-
nia,“ uviedol MUDr. Andrej 
Rosinský, primár OAIM.

Oddelenie ročne posky-
tuje anestézie pri takmer 
4000 operačných zákrokoch 
vo všetkých vekových skupi-
nách okrem novorodencov. 
Pre chirurgiu a traumatoló-
giu poskytuje širokú škálu 
celkovej a zvodovej anestézie. 
Okrem toho sú to anestézie 
pri operačných zákrokoch na 
gynekologicko–pôrodníckom 
oddelení a na ORL pri roz-
siahlych krčných resekciách. 
Spolupracuje s ostatnými od-
deleniami pri bolestivých di-

agnostických vyšetreniach a 
výkonoch, u ktorých je nutné 
odstránenie bolesti.

„Naše rádiodiagnostic-
ké pracovisko dostalo nový 
USG prístroj s výbornými zo-
brazovacími možnosťami, čo 
charakterizuje vyššiu triedu 
takýchto zariadení. Obraz je 
viac podrobný, kvalitnejší, čo 
nám umožňuje vďaka tomu-
to prístroju vykonávať širokú 
škálu vyšetrení. Náš doterajší 
USG prístroj, ktorý bol nahra-
dený novým zariadením, bol 
taktiež veľmi kvalitný prístroj, 
ktorý sme vylepšili novým 
softwarom, vyčistili a vybavili 
dvomi novými sondami – jed-

Zrodilo sa 734 diel
V Zichyho paláci otvorili minulý týždeň 42. výročnú vý-

stavu Zväzu slovenských fotografov, ktorej materiál sa zrodil 
z najlepších prác zaslaných do medzinárodnej súťaže, ktorú 
zväz vyhlásil. Expozícia tak obsahuje diela venované štyrom 
ročným obdobiam, respektíve voľne zvoleným témam, ktoré 
zvečnili členovia zväzu žijúci na Slovensku, ale aj v zahraničí.  
Celkovo bolo do súťaže zaslaných 734 fotografií, z ktorých 
porota na čele s predsedom Tivadarom Nagyom vybrala 189 
diel. Do súťaže sa zapojili aj štyri členovia komárňanského 
fotoklubu Helios. Expozíciu, nakoľko ide o putovnú výstavu, 
budú môcť vidieť milovníci umenia aj v Prahe, vo Zvolene či 
v Košiciach, ako aj v iných mestách Slovenska.

Nemocnica zakúpila 
dva ultrasonografy

(Pokračovanie na 2. strane)

V komárňanskej nemocnici pracujú s novými USG prí-
strojmi na dvoch nových prístrojoch
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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 nasle-
dovných termínoch:

od 9. do 13. októbra 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: Každá domácnosť má nárok na max. 4 
vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených 
vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje 
na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihno-
jovanie trávnikov a záhrad. Triedené zložky komunálneho od-
padu:Ut – Pi 8.00 – 18.00, So 8.00-12.00, Po, Ne – zatvorené)
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb tel.: 035/28 51 362

Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma v Komárne,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

– Je to tak, veď naši chlap-
ci za posledných 30 rokov, s 
výnimkou jedného roka, boli 
vždy majstrami okresu a da-
rilo sa im i na majstrovstvách 
Slovenska. Nie je to však len 
basketbal, v ktorom nemáme 
v našom okrese konkurenciu. 
Už 8 rokov sú naši chlapci a 
dievčatá majstrami okresu vo 
florbale. Našou silnou stránkou 
je aj volejbal dievčat, ktoré sú 
pravidelne majsterkami okresu 
a na majstrovstvách Slovenska 
už dosiahli i medailové umiest-
nenia.

Dlhodobo kvalitné vý-
sledky vášho gymnázia v 
športe sú zaujímavé o to viac, 
že ako jediná stredná škola 
v meste nemáte vhodnú te-
locvičňu. Dozvedeli sme sa, 
že o niekoľko mesiacov to už 
bude minulosťou.

– Vďaka pánovi Milanovi 
Belicovi, predsedovi Nitrian-
skeho samosprávneho kraja, a 

ďalším priaznivcom sa nám po 
20-ročnom úsilí  podarilo získať 
veľkú investíciu na prestavbu 
telocvične, ktorá už desaťročia 
nevyhovuje požiadavkám.

Jej prestavbou vznikne 
nová telocvičňa s rozmermi 
18 krát 30 metrov, po dve šat-
ne pre dievčatá a chlapcov 
a tiež miestnosť pre učiteľov. 
Dokončenie je plánované na 
máj 2018. Prestavba je veľmi 
náročná, pretože sa realizuje v 
uzavretom dvore so sťaženým 
prístupom a počas plného cho-
du školy. Podmienky na výuku 
telesnej výchovy z uvedeného 
dôvodu máme v tomto škol-
skom roku trocha sťažené.

Aj v tejto situácii si však 
vieme poradiť. Využívame po-
silňovňu, sálu s trampolínami, 
priestory na stolný tenis a sme 
vďační aj vedeniu ZŠ na Pohra-
ničnej ulici, že nám počas vý-
stavby umožnilo využívať ich 
športoviská.

bal

(Pokračovanie z 1. strany)

Gymnázium Šuleka 
má dlhoročnú športovú tradíciu

V sobotu 16 septembra 
bola v Galérii Limes povzne-
sená priateľská nálada, veď 
tu na pozvanie Občianskeho 
združenia pre umelecký roz-
voj Podunajska PRO ARTE 
DANUBIÍ vystavuje výber 
svojich najnovších diel tu-
najšiemu obecenstvu už dob-
re známa výtvarníčka Nagy 
Niké.

Výstavu otvorila PhDr. Ve-
ronika Farkas, riaditeľka Galé-
rie Limes. Vo svojom príhovo-
re bližšie predstavila maliarku, 

ktorá sa narodia v Budapešti 
v umeleckej rodine – jej otec 
bol maliarom, sochárom 
a matka pracovala s textilom 
a mozaikou – takže rodina 
ju viedla k spoznaniu práce 
s drevom, papierom, maľbou, 
mozaikou a inými druhmi 
umenia. Maliarsku tvorbu štu-
dovala vo Francúzsku v Toulo-
ne a Exsan Provance. Tamojší 
profesori ju nabádali k moder-
nej maliarskej tvorbe. Od roku 
2000 prichádza z Francúzska, 
kde teraz žije, na populárne 

medzinárodné sympózia v Pa-
tinciach a teraz už tretí rok 
chodí na sympózium Bokros 
pri Iži, kde svojimi skúsenos-
ťami prispieva k tvorbe účast-
níkov sympózia.

Nagy Niké svoje diela vy-
stavovala od roku 1987 vo 
Francúzsku a od roku 2000 
pravidelne na Slovensku, 
v Maďarsku, viackrát v Kali-
fornii v USA, Iráne, Maroku, 
na Kube a v rakúskom Klagen-
furte. „Želám jej – povedala na 
záver Veronika Farkas – aby 
sa jej diela stretli v Komár-
ne so záujmom obecenstva“. 
K nevšednej atmosfére potom 
prispela aj krásna hudba na 
flaute v podaní jej manžela 
Michela Montanara, ktorý je 
hudobným skladateľom.

Bol som povznesený ne-
všednými obrazmi, ktoré majú 
jediný cieľ - zamýšľať sa nad ži-
votom a tým, čo sa deje okolo 
nás. Seriál Mescalito predstaví 

rituálny mexický svet duchov 
a seriál Temascal je zasa du-
chovná očista človeka. Maliar-
ka tieto námety čerpala z Me-
xika. Ďalšie vystavené práce 
nás nabádajú k spáse prírody 
či ochrane Matky Zeme. Ďalší 
obraz Švih krídel je o pohybe 
života. Osobne ma veľmi zau-
jal obraz pod názvom Danyké, 
ktorý je nádherným portrétom 
ženy v prírode. Krásne, často 
futuristické moderné maľby 
Nagy Niké  ma dlho nepustili, 
pozeral som sa na ne viackrát 
a vždy som v nich objavil nové 
myšlienky.

V mene organizátorov tej-
to výstavy pozývam záujem-
cov o maliarske umenie, aby 
navštívili Galériu Limes. Ur-
čite budú mať pekný umelec-
ký zážitok z tvorby maliarky 
Nagy Niké. Výstava bude otvo-
rená do 8. októbra 2017.

Štefan Bende
Foto: Ferdinand Grassl

Každý rok sa na našej 
škole snažíme zatraktívniť 
našim študentom hodiny 
telesnej a športovej výcho-
vy, v snahe zapojiť mládež 
do športu, pritiahnuť ich  aj 
po vyučovaní späť do telo-
cviční, na športové ihriská, 
čo v dnešnej pretechnizova-
nej dobe vôbec nie je jedno-
duchá vec. 

Preto prijímame stále nové 
výzvy. Vypracúvame projekty, 
ktoré vyhlasuje náš zriaďova-
teľ, Úrad Nitrianskeho samo-
správneho kraja, Odbor vzde-
lávania a kultúry. Tentoraz 
sme vďaka úspešnosti projektu 
získali prostriedky v celkovej 
sume 1700 eur.

Pri hľadaní nových tren-
dov v oblasti športu sa nám 
už podarilo vďaka úspešným 
projektom získať taktiež od 
samosprávneho kraja finančné 
prostriedky na  work out po-
silňovacie stroje, na vynove-
nie posilňovne, na náčinie na 
florbal, plážový volejbal, boxo-

vacie vrecia, na stoly na stolný 
tenis a náčinie na stolný tenis, 
či rekonštrukciu starej dielne 
na malú telocvičňu.

V rámci zavedenia nových 
foriem vyučovania telesnej 
a športovej výchovy na školách 
sme sa rozhodli rozšíriť našu 
výuku aj o nový dynamický 
šport -  bedminton a speed 
bedminton. 

Prečo práve tento šport? 
Popularita tohto športu vo 

svete narastá, teší sa veľkej 
obľube. Tento veľmi dynamic-
ký šport je vhodný pre všetky 
vekové kategórie a je veľmi ne-
náročný na vytvorenie ihriska. 
Dá sa hrať v malej i vo veľkej 
telocvični a za dobrého poča-
sia na trávnatej, asfaltovej, ba 
aj na piesočnatej ploche, kto-
rou naša škola disponuje.

Verím, že tento šport si 
obľúbia nielen naši študenti, 
ale po vyučovaní radi uvíta-

me na ihriskách aj pedagógov,  
zamestnancov našej školy. Sa-
mozrejme záujem očakávame 
aj zo strany študentov uby-
tovaných na internáte našej 
školy. V budúcnosti plánujeme 
aj usporiadanie spoločných 
zápasov s družobnými škola-
mi. Som rada, že projekt bol 
úspešný, želám každému veľa 
radosti z pohybu a potešenie 
z hry.

Mgr. Alica Ladek

nou malou detskou konvexnou 
sondou a brušnou sondou. Ten-
to prístroj teraz dostane nový 
domov na USG ambulancii II., 
vedľa mamografického praco-
viska,“ dodal MUDr. Hollósy 
Tamás, primár oddelenia rádi-
odiagnostiky.

Vznik Rádiodiagnostické-
ho oddelenia sa viaže na za-
loženie samotnej nemocnice 
v Komárne. Patrí medzi zá-

kladné oddelenia nemocnice. 
Medzníky sa viažu najmä na 
nové modality ako ultrasono-
grafia a počítačová tomogra-
fia. 

Toto oddelenie v súčas-
nosti poskytuje aj nadštan-
dardnú službu, ktorou je USG 
vyšetrenie mimo ordinačných 
hodín, konkrétne každý štvr-
tok v čase od 14.30 do 16.30.

Mgr. Alžbeta Sivá
hovorkyňa AGEL SK, a.s.

Nemocnica zakúpila 
dva ultrasonografy
(Pokračovanie z 1. strany)

Bedminton a speed bedminton v Strednej priemyselnej škole

Maľby Niké Nagy v Galérii Limes
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Komárňanské 
organové koncerty

v kostole sv. Ondreja
8. októbra 2017 

Willibald Guggenmos  (Švajčiarsko)

22.októbra 2017 
Imre Szabó (Slovensko)

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

Dňa 1. októbra si pripomenieme 
7. výročie, čo nás opustil náš drahý man-
žel a otec

Karol CZANIK.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra, syn, malá 

vnučka a celá rodina.

Novorodenci
Petra Molnárová z Okoličnej na Ostrove, Nimród Kovács z Ča-

lovca, Adrián Kubica z Komárna, Máté Szabó z Martoviec, Zétény 
Nagy z Chotína, Carlos Dániel Ďuráč z Hurbanova, Dóra Bankhá-
zy z Kamenína, Armando Rafael z Balván, Fernanda Horváthová z 
Kolárova, Hanna Varga z Kolárova, Blanka Gombásová z Komár-
na, Ester Melinda Földi z Kolárova, Kiara Kimberly Čomorová z 
Nových Zámkov, Anna Nagy z Nových Zámkov, Sára Fábiková z 
Komárna, Tibor Czukál z Kolárova, Zoé Lara Kajaba z Komárna, 
Olivér Tobolka z Komárna, Noémi Ferdinandová z Komárna, Alex 
Batoch zo Štúrova, Šimon Šufliarsky z Nových Zámkov, Viktória 
Prohászková z Pribety, Máté Benett Molnár z Nesvád, Chiara Lara 
Kovácsová z Hurbanova, Adam Mohamed Abdalla Goma z Komár-
na, Bólya Fanny a Lilla z Novej Viesky, Šátek Daniel z Nových Zám-
kov, Csemez Botond z Bátorových Kosíh, Režňáková Stanislava z 
Palárikova, Bieliková Emily z Komárna.

Sľúbili si vernosť
Tomáš Ryšavý a Nikoleta Tóthová, Patrik Šalamon a Denisa 

Hasillová, Richard Lakatos a Žaneta Lakatosová, Ondrej Toma a 
Katarína Vajdová, Peter Kovács a Patrícia Szűcsová, Zoltán Csepre-
gi a Erika Príbelská, Martin Bokroš a Iana Sheptulia, Ivan Kubica 
a Dagmar Kolesárová, Krisztián Kovács a Eva Dian, Tibor Szeder a 
Kateryna Odnolko, Mgr. Tomáš Thomschitz a Mgr. Kinga Kondé, 
Tamás Forró a Noémi Vargová

Opustili nás
75-ročný Ladislav Valakovics z Komárna, 60-ročný František 

Kamocsai z Komárna, 89-ročný József Ármai z Marcelovej, 77-roč-
ná Margit Németh z Komárna, 68-ročný János Furár z Komárna, 
82-ročný MVDr. Ladislav Keller z Iže, 85-ročná Gregušová Irma z 
Komárna, 87-ročná Ida Lovász z Kameničnej, 64-ročný János Pše-
nák z Hurbanova, 83-ročná Mária Badinková z Komárna, 85-ročná 
Jolana Mlčúchová z Komárna, 64-ročný Dušan Noga z Novej Strá-
že, 55-ročný Juraj Hanko z Komárna, 67-ročný Sándor Gönczöl z 
Kolárova, 85-ročná Gizela Dallosová z Komárna, 83-ročná Alžbeta 
Lovászová z Vrbovej nad Váhom, 87-ročná Katarína Stanová z Ko-
márna, 81-ročný Ernest Tóth z Marcelovej, 87-ročná Emília Zakály 
z Novej Stráže, 71-ročná Gabriella Fekete z Kolárova

SPOMIENKA
„Odišla si náhle ako rosa z trávy,
zanechala si nás vo veľkom žiali.
Boľavý je chodník, ktorý vedie k Tebe,
no ešte boľavejšie, čo nosíme v sebe.
Keď aj na chodník sa ostré tŕne dajú,
my po nich prejdeme, aj keď popichajú.
Život Tvoj krásny bol, osud však inak rozhodol.
No láska blízkych nezhasne, i keď si odišla predčasne.“

Dňa 28. septembra 2017 uplynie 5 rokov, keď nás navždy 
opustila naša milovaná mamička, stará mama a sestra

Magda KLISENBAUEROVÁ.
S veľkou láskou si na ňu spomíname. Venujte jej s nami 

tichú spomienku.
Dcéra Denisa a Monika, 

vnúčatá Natália, Aretha, Daniel a zaťovia

SPOMIENKA
S hlbokým smútkom a bolesťou v srdci 

si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho mi-
lovaného syna, brata a vnuka, 31-ročného

Patrika TAKÁCSA
Kto ste poznali a mali radi, zapáľte mu, 

prosíme, jednu sviečku.
Smútiaca rodina

l Vymením veľký 2-izbový pre-
robený byt s balkónom za menší 
a starší rodinný dom v podobnej 
hodnote, zo zdravotných dôvodov. 
Tel.: 0944/574 449, 0908/598 510.
l Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne hľadá do dl-

hodobého prenájmu murovanú 
garáž v meste Komárno. Tel.: 
035/7603 783.
l Elektrikár. 0908/415-657.
l	REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051

Vyštudovali ste Vysokú školu eko-
nomickú Fakultu vnútorného obchodu 
v Bratislave. Prečo ste sa stali učiteľkou? 
Čo vás zlákalo k pedagogike?

- Zrejme to bude znieť ako klišé, 
prakticky odkedy si pamätám, vždy som 
chcela  byť učiteľkou, nikdy som sa neza-
mýšľala nad tým, že prečo. Už ako žiačka 
9. ročníka som robila krúžkovú vedúcu 
piatakom, neskôr od 18-tich rokov som 
každé leto robila v letných táboroch ve-
dúcu oddielu a tiež som nejaký čas bola 
trénerkou volejbalu mladším žiakom. 
Síce som vyštudovala ekonomiku a po 
škole som pracovala na ekonomickom 
oddelení v istom podniku, ale vždy ma 
lákala škola. A keď v roku 1989 potrebo-
vali na vtedajšej Strednej odbornej škole 
na Budovateľskej ulici v Komárne uči-
teľa ekonomických predmetov, splnil sa 
mi sen a stala som sa učiteľkou. Odvtedy 
som pôsobila na tejto škole ako učiteľka, 
neskôr 3 roky ako zástupkyňa riaditeľa 
a potom 22 rokov ako riaditeľka školy. 

Vždy som mala pocit, že rozumiem 
mladým, viem ich pochopiť, ale aj usmer-
niť, pomôcť, poradiť. Mojich študentov 
vnímam ako rovnocenných partnerov, 
zaujíma ma, čo robia, ako žijú, čo si mys-
lia,aké majú problémy. Takto sa mi darilo 
vytvoriť si so študentami príjemný vzťah  
a to ma napĺňalo. A ešte jedna vec je na 
učiteľskom povolaní vzácna. Študenti 
vám jednoducho nedovolia zostarnúť. 
A preto sa celý život cítim mladá. A to sa 
mi páči.

Byť vo funkcii riaditeľky školy 22 ro-
kov, to je dosť dlhý čas. Aké to bolo?

- Som vďačná - možno osudu - že 
sa mi naskytla príležitosť byť riaditeľkou 
strednej odbornej školy. Bola to výzva 
a som rada, že veci sa stali tak ako sa stali. 
Ak mám uplynulých 22 rokov zhrnúť do 
jednej vety, tak to vyjadrím matematicky. 

Život v škole bol na 85 % veľmi príjemný, 
zaujímavý, zmysluplný, pestrý - skrátka 
veľmi pozitívny. A zvyšok boli problémy 
rôzneho charakteru, ale na tie pomaly za-
búdam.

Odnášam si zo školy krásnu kyticu 
pestrofarebných spomienok na našich 
študentov, mojich milých kolegov, mno-
hých rodičov a ďalších partnerov, s ktorý-
mi som spolupracovala. Ďakujem mojim 
kolegom za príjemnú spoluprácu. Bolo 
mi cťou i radosťou zároveň byť súčasťou 
skvelého kolektívu v našej škole.

Čo bolo vo vašej práci najťažšie?

- Náročné bolo niesť na pleciach ob-
rovskú zodpovednosť. Zodpovednosť 
za prevádzku školy, zodpovednosť za 
bezpečnosť študentov aj zamestnancov, 
zodpovednosť za kvalitu výchovy a vzde-
lávania, zodpovednosť za finančné hos-
podárenie školy, skrátka za všetko a za 
všetkých. Náročné bolo aj vytvoriť dobré 
pracovné podmienky pre všetkých, čo 
okrem iného, bolo mojou prioritou.

Financovanie školstva je dlhodo-
bo poddimenzované, rozpočet školy 
častokrát nepostačuje na zabezpečenie 
základných potrieb, je málo financií na 
rekonštrukciu zastaralých budov, na vy-
budovanie a modernizáciu odborných 
učební či pracovísk praktického vyučova-
nia. A tak riaditeľ chodí, vysvetľuje, prosí, 
doslova žobroní a hľadá rôzne zdroje fi-
nancovania. Mám dobrý pocit, že napriek 
mnohým úskaliam sa nám spoločnými 
silami aj v tejto oblasti podarilo mnoho 
vecí vyriešiť, napríklad zlepšiť technický 
stav budovy školy, zriadiť mnoho odbor-
ných učební a tiež niekoľko pracovísk 
pre praktické vyučovanie, vybaviť učebne 
modernou informačno-komunikačnou 
technikou atď.

Ku koncu môjho pôsobenia sa nám 
podarilo zabezpečiť finančné prostriedky 

na komplexnú rekonštrukciu telocvič-
ne a na vybudovanie multifunkčného 
ihriska, ktoré by sa mali zrealizovať ešte 
v tomto roku.

Vaše funkčné obdobie vo funkcii 
riaditeľky sa ešte neskončilo. Prečo ste 
sa rozhodli predčasne ukončiť svoje pô-
sobenie v školstve?

- Z prozaického dôvodu. Pretože som 
sa rozhodla dať záverečnú bodku za mo-
jím pracovným životom. A prečo? Pretože 
byť riaditeľom školy je služba, a myslím si, 
že už som tu bola dosť dlho pre druhých 
a prišiel čas venovať sa svojim blízkym 
a tak trochu aj sebe. A tak sa teším,   že od 
1.septembra budem pánom svojho času, 
budem mať čas pre svoju rodinu, vnúčatá 
aj  na moje športové aktivity, pravidelne 
chodím plávať, rada sa bicyklujem, v lete 
turistika, v zime lyžovanie, milujem prí-
rodu, som vášnivá rybárka.

Chcem si užívať život plnými dúš-
kami. A aby rozum nezhrdzavel,city ne-
spráchniveli a srdce nezdrevenelo, chcem 
sa vrátiť do školy. Nie ako učiteľka, ani ako 
riaditeľka, ale ako študentka. V budúcom 
školskom roku  chcem študovať na Uni-
verzite tretieho veku Univerzity Komen-
ského v Bratislave, vybrala som si odbor 
Dejiny Slovenska. A tak dnes si prajem 
len jedno, aby mi zdravie ešte dlho a dob-
re slúžilo.

Zhovárala sa Ľubica Balková

Život v škole bol veľmi príjemný, 
zaujímavý, zmysluplný a pestrý

Výstava „Bohorodička” predĺžená do 6. októbra
Výstavu s názvom "Bohorodička" môžete navštíviť až do 

6. októbra 2017. Putovná výstava z Budapešti nám ponúka 
výtvarné diela 55 súčasných umelcov z Karpatskej kotliny, 
ktorí z rôznych aspektov predstavujú Bohorodičku - Pannu 
Máriu.

Výstavu v prachárni Novej pevnosti je možné navštíviť do 
6. októbra v pracovných dňoch od 14. hodiny a následne každú 
polhodinu. Posledná prehliadka sa koná o 16.30. Zraz návštev-
níkov je pri kancelárii Pro Castello Comaroniensi (zadný vchod 
do budovy mestskej polície, za mestským kultúrnym stredis-
kom). Vstup na výstavu je bezplatný.

Je čas bilancovať a uzavrieť jednu etapu života – tak by sa dala v stručnosti 
zhrnúť téma nasledujúceho rozhovoru s Ing. Evou GAJDÁČOVOU. Do kon-
ca minulého školského roka pôsobila vo funkcii riaditeľky Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici. Aj keď jej funkčné obdobie 
ešte neskončilo, rozhodla sa, že teraz je čas urobiť rázne rozhodnutie - oddy-
chovať a venovať sa už iba svojim blízkym a sebe.


