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Od roku 2000 kedy Ná-
dvorie Európy v Komárne 
bolo slávnostne odovzdané 
širokej verejnosti prejavujú 
návštevníci Komárna veľ-
ký záujem o túto zaujímavú 
atrakciu. Základná idea vzni-
ku Nádvoria Európy je úzko 
zviazaná s prelomom tisícro-
čí, kedy podľa projektov Ing. 
Nándora Litomericzkého 
a Ing. Arch. Petra Vargu ten-
to komplex vznikol. Hlavným 
dodávateľom stavby bola fir-
ma KOMWERK Komárno 
pod vedením Pétera Takácsa.

Nádvorie symbolizovalo 
snahu nášho štátu vstúpiť do 

Európskej únie a zároveň po-
ukázalo na spoločné korene 
európskej kultúry. Podstatou 
celého architektonického rie-
šenia je, že jednotlivé budovy 
námestia prezentujú v šty-
lizovanej forme architekto-
nické znaky staviteľstva širo-
kej palety európskych krajín 
a regiónov. Nádvorie Európy 
sa rozkladá na ploche 6 500 
m2 a zastavená plocha na 
všetkých podlažiach podzem-
ných priestoroch predstavu-
je 25 000 m2. So stavebnými 
pamiatkami minulosti mes-
ta vytvára Námestie Európy 
v Komárne zaujímavý farbistý 

celok, ktorý v návštevníkoch 
evokuje atmosféru stredove-
kého námestia už zaniknutého 
v priebehu časov.

Návštevníci tu majú mož-
nosť vidieť na jednom mieste 
charakteristické črty architek-
túry 36 krajín a rôznych regió-
nov. Spomedzi vybudovaných 
stavieb by som spomenul sta-
vebný súbor Monarchie, ktoré 
tvoria Slovenský, Maďarský 
a Rakúsky dom, ďalej domy 
Nemecko, Anglicko, Dánsko, 
Írsko, Česko, Poľsko, Grécko, 
Holandsko, Francúzsko, Tu-
recko i ďalšie domy. V týchto 
pekných budovách sú cestov-

né kancelárie, kaviarne a reš-
taurácie, rôzne obchody, byty 
a iné zariadenia. Na prvom 
podzemnom podlaží sa nachá-
dza nákupné stredisko Euro-
pália. Spojením s pivničnými 
priestormi Zichyho paláca sa 
tu vytvorilo svojské podzemné 
mestečko. Na druhom pod-
zemnom podlaží sú umiest-
nené garáže s parkovaním pre 
85 osobných motorových vo-
zidiel. Čaro námestia evoku-
je rozmanitosť a krása farieb 
jednotlivých budov aj reme-
selnícky vytvorené kováčske 
mreže, drevorezby umelecky 

Pozvánka na Nádvorie Európy – pozoruhodnú turistickú atrakciu

Základná škola na Rozma-
rínovej ulici v Komárne sa aj 
tento rok zapojila do medzi-
národného projektu Noc s An-
dersenom. Už šiesty rok pred-
chádzalo noci strávenej v škole 
pravidelné mesačné plnenie 
rozmanitých úloh na podporu 
čitateľskej gramotnosti žiakov. 

V podvečer 23. marca sa zišli 
všetci žiaci vo vysvietenej škole 
a zahájili ďalší ročník čarovnej 
noci pod názvom Noc s Ander-
senom – Noc s dobrou knihou. 
Tento rok sa niesol v znamení 
dobročinnosti, dobrovoľnosti, 
objavovania, darovania a rôz-
nych prekvapení.

Matka Tereza raz povedala: 
,,Nesnaž sa robiť veľké veci, ale 
len malé veci s veľkou láskou.“ 
Rozmýšľali ste už niekedy nad 
tým, aký je to pocit urobiť nie-
čo dobré pre druhého človeka 
bez toho, aby sme očakávali za 
svoj skutok odmenu? V tom-
to duchu boli zaktivizovaní aj 
naši žiaci, ktorí sa postavili ku 
každej úlohe svedomito a s prí-
značným elánom plnili všetky 
úlohy podmieňujúce účasť na 
nezabudnuteľnej noci. Úlohy 
sa týkali dobra, jeho konania 
a dôsledkov. V tomto roku dala 

naša škola 37 žiakom jedinečnú 
možnosť cestovať v rozprávko-
vých, tajomných a fantazijných 
knižných príbehoch. Spoznávali 
silu dobra, pozitívnych vzorov 
správania prostredníctvom lite-
rárnych hrdinov.

Hneď pri vchode učiteľky 
vítali žiakov, ktorí prichádzali 
do svojej, hoci pre túto noc tak 
zvláštne inej školy, so svojou ka-
marátkou knihou. A mali sme aj 
vzácnu návštevu – zavítal k nám 
pán Mrkvička (Tibor Hujdič) 
so svojím jedinečným dramati-
zovaným čítaním. Vďaka nemu 
sa tmavými chodbami rozliehal 
úprimný smiech, ktorý vyplynul 
z nefalšovaného záujmu o lite-
rárny príbeh a silu hovoreného 
slova. Po jeho čítaní mal kaž-
dý pocit, že čítanie patrí k zá-
kladným ľudským potrebám, 
lebo jeho láska ku knihám bola 
priam nákazlivá. 

Po mierne strašidelnom 
a temnom stretnutí so starou 
bosorkou boli žiaci rozdelení 
do tímov, ktoré postupne vo 
všetkých známych aj neznámych 
útrobách Rozmarínky zdolávali 
zadané úlohy: malá burza kníh, 
rozprávkové tvorivé dielničky, 
veľká pátracia akcia, rozlúštenie 

rozprávkových hádaniek, puto-
vanie z rozprávky do rozprávky, 
netradičné stavby z kníh.

Zadanie pre túto noc bolo 
jasné. Priniesť obľúbenú knihu, 
ktorú už žiaci prečítali. Hoci 
netušili, že sa s ňou budú musieť 
rozlúčiť, aby následne získali inú 
literárnu kamarátku počas bur-
zy kníh, niesli to statočne a len 
niektorí ju počas náročnej noci 
neuchránili. 

Veľká pátracia akcia, pri 
ktorej každý tím hľadal po ško-
le skryté obálky a v nich ukryté 
tie najkrajšie výroky o knihách, 

bola skúškou tímovej spoluprá-
ce, pomoci a odvahy, lebo sa po 
škole pohybovali v tme, len s po-
mocou bateriek.

Posledná úloha – cesta od-
vahy umocnila pocit tajomna, 
sebapoznania a odvahy čeliť 
hrozivo pôsobiacim zákutiam 
doteraz nepoznaných priesto-
rov školy za svetla malých svie-
čok. Všetkých presvedčila, že aj 
tento rok sa oplatilo robiť niečo 
navyše, prečítať si dobrú knihu, 
urobiť dobrý skutok... Robiť len 
malé veci s veľkou láskou.

ZŠ Rozmarínová v Komárne

Na Rozmarínke sme mali Noc s Andersenom – Noc s dobrou knihou

(Pokračovanie na 3. strane)

Výstavné a kongresové 
centrum Incheba v Bratislave 
sa stalo dejiskom 25. roční-
ka medzinárodného veľtrhu 
gastronómie DANUBIUS 
GASTRO 2018. Tento pre-
stížny medzinárodný veľtrh 
bol prehliadkou nielen gas-
tronomických trendov, no-
vých i exotických potravín, 
ale aj súťaží v rôznych ka-
tegóriách „naživo“, priamo 
pred očami divákov.

Našu školu, Strednú od-
bornú školu obchodu a služieb 
- Kereskedelmi és Szolgáltatói-
pari Szakközépiskola na Budo-
vateľskej ulici 32 reprezento-
vali v kategórii kuchár junior 
Tamara Zakál, žiačka 3. roč-
níka učebného odboru cukrár 
kuchár, a Bianka Mišovičová, 
žiačka 1. ročníka učebného 
odboru kuchár. Súťaž bola ur-
čená pre dvojčlenné družstvá, 
ktoré museli zvládnuť zho-
tovenie menu podľa zadania: 
hlavné jedlo z kuraťa vcelku, 
predjedlo z hlivy a dezert 
z mascarpone. Odborná po-
rota hodnotila kvalitu tepelnej 
úpravy, inováciu, prezentáciu 
zhotoveného pokrmu a jeho 
servírovanie. V celkovom 
hodnotení získali naše žiačky 
striebro. Kvalitu prevedenia 
práce svojich žiačok pozitívne 
hodnotili aj majstri odbornej 
výchovy Ivana Havelová a Ró-

bert Töltési, ktorí žiačky na sú-
ťaž pripravili.

V kongresovom centre 
v Bratislave sa konal aj veľtrh 
v účesovej a dekoratívnej 
tvorbe INTERBEAUTY TRO-
PHY 2018. Táto súťaž sa počas 
uplynulého veľtrhu krásy po-
starala o množstvo inšpirácií 
v priamom prenose. Študenti 
aj dospelí súťažiaci z celého 
Slovenska si zmerali sily v ma-
ke-upe i v účesovej tvorbe na 

rôzne témy. Náš región za-
stupovala naša žiačka Enikő 
Zajos, absolventka učebného 
odboru kaderník, toho času 
študuje  v nadstavbovom štú-
diu. Enikő súťažila v kategórii 
dospelých na tému módny 
večerný účes. Časový limit 
na vypracovanie účesu bol 35 
minút. Porota, ktorá hodnotila 
výkony súťažiacich, bola zlo-
žená z odborníkov z praxe a 
pri hodnotení kládla dôraz na 
nápaditosť, vypracovanie úče-
su a celkovú vizáž. Naša žiačka 
zvládla súťažnú úlohu bravúr-
ne a umiestnila sa na krásnom 
1. mieste. Poďakovanie patrí aj 
majsterke odbornej výchovy 
Andrei Baloghovej, ktorá žiač-
ku na súťaž pripravila.

Žiačkam aj ich majstrom 
srdečne blahoželáme!

Ing. Mária Netuhová
zástupkyňa riaditeľky školy

pre praktické vyučovanie

Cenné trofeje 
z celoslovenských súťaží

Enikő Zajos (vpravo) absolventka učebného odboru ka-
derník zvládla súťažnú úlohu bravúrne a umiestnila sa na 
krásnom 1. mieste. 
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Pripravujeme letný tábor 
Pirátov z Karibiku – prihláste sa

Tento rok pripravujú Animátori KN letný tábor Piráti z Karibiku od 16. 
do 21. júla. Nesie sa myšlienkou ,,Nebuď priemer! Chci viac!"

Na predošlých táboroch sme zažili mnoho dobrodružstiev a ani tento 
rok nebude žiadnou výnimkou. Jeho súčasťou budú aj naj atrakcie, výlety, 
záverečný festival rodín a detí. V minulých rokoch sme sa vznášali baló-
nom, riadili sme loď, vlak a štvorkolky. Taktiež sme sa viezli na motorkách. 
Tento rok chýbať nebude ani táborové tričko, šiltovka a ešte aj špeciálny 
darček pre každého člena. Tábor je pripravcený pre deti od 7 do 12 rokov a 
nad 13 rokov je možnosť zúčastniť sa ako dobrovoľník.

Prihlášky odovzdajte do 15. júna. Tešíme sa na vás v priestoroch ZŠ 
Rozmarínovej a ZŠ Eötvösovej. Prihlásiť sa dá na našej webovej stránke 
animatorikn.com, alebo na našej facebookovej stránke Animátori KN. Pri-
hláste sa čím skôr, lebo záujem je veľký. Tešíme sa na vás.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

hľadá zamestnancov 
na pozíciu samostatný radca 

na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately – 3 voľné miesta.

Bližšie informácie na stránke www.slovensko.sk.
Žiadosti o zaradenie do výberového konania 

podať do 30. 04. 2018.

Toto bude rozprávanie o 
jednom mladíkovi, ktorý aj 
keď má len 17 rokov, už po 
niekoľkých minútach roz-
hovoru máte dojem, že sa 
rozprávate s dospelým člove-
kom, ktorý má zdravé seba-
vedomie, vyjadruje sa jasne, 
zrozumiteľne a hlavne sa na 
nič nehrá. Vola sa Matúš Bé-
ber, je študentom 2. ročníka 
Gymnázia Šuleka a v marci sa 
stal víťazom celoslovenského 
kola geografickej olympiády. 

V týchto dňoch je na sú-
stredení, kde sa pripravuje na 
celosvetovú geografickú súťaž 
iGeo. Spolu s ďalšími tromi 
stredoškolákmi  bude v augus-
te v Kanade reprezentovať Slo-
vensko. Tento skvelý úspech 
nebol náhodný, sú za ním 
doslova roky práce nad rámec 
školských povinností.

Matúš už ako žiak Základ-
nej školy na Rozmarínovej 
ulici sa zapájal do olympiád 
z dejepisu, geografie, fyziky, 
chémie a biológie. Hovorí o 
tom ako o samozrejmosti, ale 
pravdou je, že medzi jeho ro-
vesníkmi je len málo takých, 
ktorí by mali tieto všestranné 
záujmy a boli úspešní aj na sú-
ťažiach. Vlani i tento rok Ma-
túš ako gymnazista absolvoval 
olympiádu z geografie a tomu-
to predmetu sa venuje naplno 
pod vedením stredoškolského 
učiteľa na gymnáziu Mgr. La-
dislava Dragona, ktorý o svo-
jom zverencovi povedal:

„Matúš má určité vlast-
nosti, ktoré ho predurčujú byť 
úspešným - predovšetkým je 
cieľavedomý a vytrvalý. Už mi-
nulý rok na krajskom kole po-
vedal, že v roku 2018 by chcel 
isť do Kanady a pripraví sa na 
to. A dokázal to! Je pozorný a 
hlavne číta s porozumením, čo 
mnohým chýba. V porovnaní 
s rovesníkmi vyniká všestran-
nosťou. Je dobrý aj v iných 
predmetoch a vidí súvislosti. 
Myslím si, že číta oveľa viac 
ako jeho rovesníci. Na geogra-
fickú olympiádu sa pristupuje 
zodpovedne, ale inak má v sebe 
aj niečo študentské - niektoré 

veci si tiež necháva na posled-
nú chvíľu. Pamätám sa, že sme 
mu nedávno v piatok poobede 
otvárali školu, lebo mu chýba-
la pečiatka na prihlášku... ale 
takéto „dobiehačky" sme robi-
li asi všetci. Inak príprava na 
geografickú olympiádu nie je 
otázkou jedného alebo dvoch 
mesiacov. Je to náročná cesta, 
ktorá začína výberom vhodnej 
témy na rozpracovanie, potom 
zháňaním potrebnej literatúry 
a pokračuje hodinami študo-
vania. Výsledkom je písomný 
materiál s množstvom strán a 
informácií. Matúš toto perfekt-
ne zvládol, veď si vybral nároč-
nú tému o Kurdoch. Nesmiete 
zabudnúť, že nevyhnutnosťou, 
aby Matúš mohol takto exce-
lovať, bola aj jeho príprava  a 
znalosť angličtiny, lebo výbero-
vé testy na celosvetové kolo boli 
práve v angličtine.“

Opýtala som sa Matúša, 
prečo medzi ostatnými pred-
metmi „zvíťazila“ u neho prá-
ve geografia:

„Tento predmet v sebe ob-
sahuje všetky ostatné predmety, 
podľa mňa je komplexný a to 
ma láka, lebo takto sa dozviem 
veľa informácií o nejakej kra-
jine, jej histórii, obyvateľstve 
a súčasnosti. Na internete je 
množstvo informácií, takže sta-
čí hľadať a vedieť ich dávať do 
súvislostí“ - povedal Matúš a z 
tašky vytiahol svoju prácu, s 
ktorou súťažil tento rok. V pr-
vom momente ma zarazil ná-
zov práce, ktorý by bol tvrdým 
orieškom aj pre ostrieľanejších 
vedátorov: Kurdistan – prelud, 
či novo sa formujúci štát. Ne-
viem, neviem, ako by dopadla 
anketa o tom, kde sa nachádza 
toto územie a čo o ňom viete. 
Téma je málo prebádaná, ob-
čas sa v médiách objavia kusé 
správy o Kurdoch v Turecku 
alebo Sýrii a to je všetko. No 
práve toto lákalo Matúša, aby 
sa venoval spracovaniu tejto 
témy:

„Mohli sme si vybrať z via-
cerých tém a ja som si vybral 
Kurdistan, lebo som predpo-
kladal, že o to nebude záujem a 

okrem toho vždy chcem spraco-
vať niečo nové. Informácie som 
získal z viacerých kníh a inter-
netových zdrojov, používal som 
texty v slovenskom, českom a 
anglickom jazyku a okrem toho 
som vychádzal aj z informácií 
vo francúzštine a nemčine, kto-
ré síce neovládam, ale aj tak 
som si s tým poradil. Do práce 
som zaradil kapitoly o území 
Kurdistanu, klíme, dejinách, 
obyvateľstve, jazykoch, nábo-
ženstve, tiež o postavení žien, 
vzťahoch komunít a perspektí-
ve ďalšieho vývoja krajiny. Bolo 
to náročné na čas, ale robil som 
to rád, pretože to považujem 
za moje obohatenie. Rád ob-
javujem niečo nové. Robím to 
hlavne pre seba, ale samozrej-
me aj pre iných, ktorí majú zá-
ujem o geografiu“ - s nadšením 
rozprával Matúš o tom, ako sa 
rodila jeho práca, ktorá – mi-
mochodom – má takmer 100 
strán, teda je rozsiahlejšia ako 
diplomová práca.

V týchto dňoch je Matúš 
Béber na sústredení v Brati-
slave, kam boli vybraní šty-
ria stredoškoláci spomedzi 
účastníkov celoslovenského 
kola geografickej olympiády. 
Nestačí, aby veľa vedeli, mu-
sia preukázať aj vedomosti z 
anglického jazyka, ktorý budú 
používať v Kanade. Čakajú ich 
prednášky, terénne práce, kar-
tografické cvičenia a testy z 
anglického jazyka. Na to všet-

ko sa pripravujú pod vedením 
pedagógov z Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, katedry regio-
nálnej geografie. A v auguste 
ich čaká Kanada.

Matúš Béber už dnes ako 
stredoškolák má také informá-
cie z geografie a vážny záujem 
o túto vedu, je jeho odpoveď o 
budúcom štúdiu bola vopred 
jasná:

„Chcel by som študovať ge-
ografiu, zaujímajú ma viaceré 
oblasti tejto vedy, ale teraz ešte 
neviem, čomu sa budem profe-
sionálne venovať. Čas to ukáže. 
Zatiaľ sa vzdelávam a teším sa, 
že tieto vedomosti môžem vy-
užiť aj počas cestovania. Rád 
by som raz zašiel do Austrálie, 
na Nový Zéland a do Oceánie 
skúmať prírodu. Ale láka ma aj 
Arktída, tamojšie ostrovy, kam 
sa dá cestovať loďou. Mojím 
favoritom je Kanada. Páčilo 
by sa mi po Európe cestovať 
autom, na väčšie vzdialenosti 
lietadlom, pred cestou sa dob-
re pripraviť, naštudovať si čím 
viac informácií a potom sa spo-
ľahnúť sám na seba, alebo ces-
tovať s niekým, kto má podobné 
záujmy a chuť cestovať mimo 
vyznačených turistických trás“ 
- dodal na záver Matúš Béber. 
No a keďže je cieľavedomý a 
vytrvalý, nepochybujem, že 
tieto plány sa mu podarí zre-
alizovať.

Ľubica Balková

Gymnazista Matúš Béber, víťaz celoslovenskej olympiády v geografii:

„Rád objavujem niečo nové, preto ma zaujíma geografia“

Na fotografii je Mgr. Ladislav Dragon stredoškolský uči-
teľ a Matúš Béber žiak II.B triedy.

Ocenili prácu 
pedagóga Istvána Tótha

Pri príležitosti Dňa uči-
teľov 2018 odovzdal Mgr. 
Milan Galaba, vedúci odboru 
školstva Okresného úradu 
v Nitre, Čestné uznanie aj 
PaedDr. Istvánovi Tóthovi, 
učiteľovi Strednej priemysel-
nej školy.

PaedDr. István Tóth absol-
voval Prírodovedecú fakultu 
Univerzity Komenského v 

Bratislave v roku 1991, potom 
vykonával pedagogickú čin-
nosť na základných školách a 
Gymnáziu Selyeho      v Ko-
márne, od roku 2004 učí ma-
tematiku na SPŠ. Okrem vý-
chovno-vzdelávacej činnosti 
pôsobil niekoľko rokov aj ako 
metodik odboru školstva Kraj-
ského školského úradu v Nitre 
a Okresného úradu v Komár-
ne. Vo funkcii vedúceho kabi-
netu matematiky sa autorsky 
podieľal na zostavovaní úloh 
pre všetky kolá postupovej 
matematickej súťaže Pytagori-
áda, ktoré boli neskôr vydané 
ako publikácia. Študentov mo-
tivuje k účasti na matematic-
kých súťažiach a olympiádach, 
venuje sa im nielen v rámci 
rôznych vzdelávacích krúžkov, 
ale aj ako triedny učiteľ už po 
siedmykrát.

Študenti IV.C triedy Péter 
Ozsvald a Adrián Papp repre-
zentovali Strednú priemyselnú 
školu v Komárne a celý Nit-
riansky samosprávny kraj na 
celoštátnom kole súťaže ZE-
NIT v strojárstve v dňoch 20. 
až 22. marca 2018 v Dolnom 
Kubíne. 

V konkurencii ďalších talen-
tovaných strojárov si počínali s 
rozvahou a našej škole prinies-
li skvelé umiestnenia. Adrián 
v kategórií C – programovanie 
CNC strojov, získal veľmi cenné 
5. miesto a palmu víťazstva v ka-
tegórií A z celoslovenského kola 
si odniesol Péter, ktorý sa získal 
1. miesto.

Študenti preukázali svoje 
odborné teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti v strojár-
skej profesii. V kategórii A v te-
oretickej časti písali test, v prak-
tickej časti kreslili technický 

výkres podľa zadaného zostave-
ného výkresu na počítači pomo-
cou konštrukčného programu, 
vytvorili technologický postup 
obrábania súčiastky a na zákla-
de vstupných údajov prepočítali 
pevnostné parametre vybranej 
súčiastky. V kategórii C žiaci 
simulovane vyrábali súčiastku, 
nakreslili výkres s vyznačeným 
nulovým bodom pre obrábanie, 
vytvorili technologický postup 
obrábania súčiastky a vytvorili 
riadiaci program pre CNC ob-
rábací stroj.

Obaja naši študenti svojím 
umiestnením potvrdili svoje na-
danie, ktoré preukazovali počas 
celého štvorročného štúdia a my 
im aj touto cestou gratulujeme a 
ďakujeme, že šíria dobré meno 
svojej alma mater.

Ing. Tivadar Kányai
Stredná priemyselná škola

Študenti SPŠ Péter Ozsvald a Adrián 
Papp patria k najlepším na Slovensku
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Drobná inzercia

Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
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

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 na-
sledovnom termíne:

od 21. mája 2018 do 25. mája 2018
od 18. júna 2018 do 22. júna 2018

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej 
ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne 
v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokali-
te. 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 uve-
dených 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 prihnojova-
nie trávnikov a záhrad. Triedené zložky komunálneho odpadu je 
možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej 
ceste (otváracia doba: Ut–Pi 10.00-18.00, So 8.00-12.00, Po, Ne-
zatvorené).
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362.

Detský domov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu 

sociálny pracovník.
Požadované vzdelanie: úvysoká škola II. stupeň.

Termín podania žiadostí je do 30. 4. 2018

Podrobné informácie nájdete na stránke 
www.detskydomovkomarno.sk – verejné dokumenty - iné 

Dva mesiace za 1 euro
za akýkoľvek internet aj optický od SLOVANET-u

mesačne od 10 eur.
Damjanichova 3, 1. poschodie, Komárno.

Tel.: 0905 388 820

AKCIA!!!

Novorodenci
Lili Tóthová z Komárna, Vanesa Jároková z Duloviec, Anna 

Enikő Podmilsáková z Komárna, Tamara Dobalovská z Komárna, 
Natália Vitaliová z Kližskej Nemej, Lilien Szakácsová z Kavy, Viktó-
ria Molnárová z Kameničnej, Kiara Klimáček z Moče, Kincső Dóra 
Kosztolányi z Komárna, Dorina Blahovicsová z Bátorových Kosíh, 
Bella Besztróová z Komárna, Adam Tóth z Pribety, Dániel Szabó 
zo Sokoliec, Flórián Dolník zo Zemianskej Olče, Rozina Horvátho-
vá z Komárna, Angelika Hudecová  z Kolárova, Csenge Szabóová 
z Kolárova, Michaela Tortyn z Komárna, Dávid Koleňák z Nových 
Zámkov, Oliver Kollár z Hurbanova, Marian Blaho z Okoličnej na 
Ostrove, Zoltán Potfai z Obidu, Zina Prohászková z Kamenice nad 
Hronom, Tomáš Sabo a Matúš Sabo z Diakoviec, Vivien Bölcske-
iová zo Sapu, Sarah Černeková zo Šrobárova, Adam Blahovics z 
Komárna.

Sľúbili si vernosť
Martin Nagy a Nikolett Hrabovszká, Mgr. Marek Mutňan a 

Mgr. Lucia Vrtíková. 

Opustili nás
60-ročný Alexander Kišš z Komárna, 95-ročná Alžbeta Heszká 

z Komárna, 68-ročný Štefan Pivoda z Chotína, 66-ročný László 
Varjú z Komárna, 60-ročný József Bári z Komárna, 90-ročný Ľu-
dovít z Kolárova, 87-ročný Vince Raffai z Komárna, 88-ročný Ján 
Duna zo Svätého Petra, 63-ročný Ladislavg Boudiš z Komárna, 63-
ročná Eva Szűcsová z Komárna, 75-ročný Ing. Ľudovít Blahovics z 
Komárna, 58-ročná Aurélia Takács z Bátorových Kosíh, 71-ročný 
Imre Horváth z Komárna, 82-ročná Margita Ďurčovičová z Komár-
na, 67-ročný Ing. Lóránt Ostatník z Iže, 79-ročný František Liška z 
Komárna, 71-ročná Anna Hledík z Komárna, 54-ročná Georgina 
Pilisiová z Kolárova, 98-ročná Ilona Juhász z Komárna.

l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Predám garáž na Parnej ulici v 
Komárne. Tel.: 0905/967 406.
l Prezlátenie, striebrenie a čistenie 
náhrobných kameňov. Tel.: 0904/374 
273.
l Hľadáme obsluhu do novootvo-

renej nefajčiarskej pivárne a baru 
v centre Komárna. Máme záujem 
o motivovaných ľudí s príjemným 
vystupovaním. Ponúkame nadprie-
merné finančné ohodnotenie. Živo-
topisy zasielajte na: info@kormoran.
pub. Tel.: 0915/404 867.
l Logistický sklad v Rakúsku bez 
znalosti jazyka. info@hgw-logistics.
at, tel.: 0909/131 925. 
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.

V apríli 2018 sa v Hur-
banove konali Majstrovstvá 
okresu stredných škôl vo 
futbale, do ktorých sme ako 
obhajcovia minuloročného 
titulu boli zapojení i naším 
družstvom.

Po úspešnom absolvova-
ní skupinových zápasov a na 
základe hry vo finálových zá-
pasoch nebolo pochýb o tom, 
že ešte stále naši chlapci tvoria 
najsilnejšie mužstvo v okrese, 
a tak si so sumárom 12:1 opäť 
vybojovali účasť na Majstrov-
stvách kraja stredných škôl. 

Výsledky finálových zápa-
sov: SPŠ Komárno – Gymná-
zium Selyeho 1:0, SPŠ Komár-

no  – Gymnázium Šuleka 3:1.
Členovia víťazného druž-

stva SPŠ Komárno: Pekaj 
Márk, Viktor Jóba, Imrich Sá-
tor, Peter Hupian, Alex Péntek, 

Daniel Ujj, Adrián Márton, Ti-
bor Németh, Ollé Nicolas, Er-
dős István, Rajtár Tamás, Nagy 
János, Végh Rajmund, Spányik 
Krisztián.

Chlapcom gratulujeme 
a želáme ďalšie úspechy!

Mgr. Szabolcs Százvai

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Komárno 

Vás srdečne pozýva na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
27.-28. apríla 2018 (piatok - sobota) 9.00 – 17.00

l prehliadka budovy archívu ( bádateľňa, knižnica, depoty) 
l stála expozícia: 
 „História mesta Komárno v archívnych dokumentoch
l tematická výstava : Expozícia dokumentov 
 „Sociálna a zdravotná starostlivosť v dejinách Komárna“ 
  „Lodenice“ „Historické podoby erbu mesta Komárno„ 
 Zemetrasenie v Komárne 1763“
l ukážka originálov historických dokumentov
l poradenstvo - prístup k archívnym dokumentom 
 - správa registratúry - pátranie po predkoch 
 - poradenstvo pre amatérskych genealógov a heraldikov.

Odborný výklad bude zabezpečený každú celú hodinu.

Tešíme sa na Vašu návštevu !
Adresa: HRADNÁ 2, 945 05 Komárno; 

Tel.: 035/ 790 39 30-34 archiv.nr.kn@minv.sk

SOŠ obchodu a služieb 
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Budovateľská 32, 945 01 Komárno

otvára od 1. 9. 2018
Pomaturitné vyššie odborné štúdium
6335 Q Medzinárodné podnikanie – VJS
Denné trojročné štúdium pre absolventov stredných škôl 
s maturitou, s možnosťou získania titulu „DiS“ (diplomovaný 
špecialista).
Maturitné nadstavbové štúdium
6403 L Podnikanie v remeslách a službách – VJS, VJM
Denné dvojročné štúdium je pre absolventov učebných odbo-
rov.
Externá forma štúdia 
6445 H kuchár – VJS
6444 H čašník, servírka – VJS
Večerné dvojročné štúdium pre absolventov iných učebných 
a študijných odborov

Prihlášky do uvedených odborov je potrebné podať: 
do 31. 05. 2018.

Prihlášky na stiahnutie a bližšie informácie: 
www.zssoskn.edu.sk, tel.: 035/7740 054, 55

SPŠ Komárno má už piate zlato v tomto školskom roku!

vytvorené klampiarske prvky 
ako sú zberače dažďových vôd 
či chrliče a kvetinová výzdoba. 
Nádvorie Európy je s historic-
kým centrom mesta prepojené 
s piatimi bránami. Brány sú 
pomenované po panovníkoch 
- kráľ sv. Štefan, kráľ sv. Ladi-
slav, brána kráľovnej Márie 
Terézie a ďalších, ktorí zohrali 
významnú úlohu v dejinách 
Európy a prispeli aj k rozvoju 
Komárna. 

Veľkému záujmu návštev-
níkov sa teší aj galéria sôch 

„Európa“, ktorá vznikla z ini-
ciatívy komárňanského ob-
čianskeho združenia Palatínus. 
Prezentuje panovníkov a vý-
znamné historické osobnosti, 
momentálne je tu už 17 sôch 
rôznych veľkosti, z ktorých by 
som spomenul kráľov sv. Šte-
fana, Žigmunda Luxemburg-
ského, kráľov Belou IV. a Ma-
teja Korvína, Jána Hunyadiho, 
regenta Uhorska, Máriu Teré-
ziu, kráľovnú Uhorska a Česka 
i cisárovnú Svätej ríše rímskej, 
grófa Istvána Széchenyiho, 
Jana Amosa Komenského, 

vedca Mateja Bela i ďalších.
Námestie Európy zdobia 

ďalšie zaujímavé diela, a to 
zvonica od umeleckého rezbá-
ra Jánosa Bruncza a Kráľovské 
jablko od umeleckého kováča 
Jánosa Reichera, i pekná fon-
tána v strede nádvoria, ktoré-
ho prevádzkovateľom je mesto 
Komárno, a niekoľko pamät-
ných tabúľ významných archi-
tektov. Pri Nemeckom dome je 
aj štýlové javisko, kde sa konajú 
koncerty a rôzne iné podujatia 
počas jarných, letných a jesen-
ných slávností mesta.

I keď Nádvorie Európy 
ešte nie je celkom dokončené 
a chýbajú tu ďalší prevádzko-
vatelia architektonicky krás-
nych budov je možné jed-
noznačne konštatovať, že na 
Slovensku i v okolí Komárna 
a v zahraničí sa nenájde takýto 
stavebný súbor a verím, že po 
úplnom dokončení bude slú-
žiť ešte viac jeho obyvateľom 
a turistom, ktorýí Nádvorie 
Európy v Komárne hojne na-
vštevujú.

PaedDr. Štefan Bende
Foto©SzabóLászló

Pozvánka na Nádvorie Európy – pozoruhodnú turistickú atrakciu
(Pokračovanie z 1. strany)


