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Pre piatakov základných škôl
Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v škol-
skom roku 2018 - 2019 triedu 1. ročníka 8-ročného štú-
dia. Prihlásiť sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Posledný termín 
podania prihlášky je 15. jún 2018. Zároveň pozývame ro-
dičov a žiakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoč-
ní 29. mája 2018 od 14. do 16. hodiny. Ďalšie informácie 
vám poskytneme na telefónnom čísle 035/77 31 316, 0905 
583 777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Preddavkové platby za vodné a stočné
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Ko-

márna, a.s., na základe záujmu odberateľov zavá-
dza systém preddavkových platieb. V prvej etape 
sa  budú týkať odberateľov – fyzické osoby, ktorých 
hodnota faktúry za vodné a stočné presiahne 50 € 
a majú polročný odpočtový cyklus.

V uplynulých dňoch sme zaslali nové zmluvy o dodávke 
pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, ktorý sú prispôso-
bené novým legislatívnym požiadavkám a umožňujú systém 
preddavkových platieb.

V praxi to znamená, že po vykonaní pravidelného odpočtu 
vodomeru sa vystaví faktúra za vodné a stočné za predchádza-
júci polročný cyklus. Na základe výšky faktúry sa stanovia zálo-
hové platby na nasledovné obdobie.  Rozpis zálohových platieb 
dostane odberateľ súčasne s faktúrou. Harmonogram odpočtov 
vodomerov zostáva nezmenený a takisto sa zachováva polročný 
odpočtový cyklus.

Aby celý systém fungoval  k spokojnosti našich zákazníkov, 
je dôležité, aby nám odberatelia sprístupnili vodomer na pra-
videlný odpočet. Z uvedeného dôvodu touto cestou žiadame 
vlastníkov nehnuteľností, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu 
sprístupniť vodomer našim pracovníkom, aby vykonali samo-
odpočet a nahlásili stav vodomeru. V prípade, že nebudeme 
mať odčítaný stav vodomeru, vykonáme odhad stavu na zákla-
de predchádzajúcich spotrieb a stanovíme výšku zálohových 
platieb.

Žiadame zákazníkov, ktorí by uprednostnili systém pol-
ročnej fakturácie a nemajú záujem o zálohové platby, aby si 
túto svoju požiadavku uplatnili v obchodnej kancelárii našej 
spoločnosti osobne na adrese E. B. Lukáča 25, telefonicky na 
tel. číslach 035 77 22 277, 0905 213 684 alebo elektronickou 
poštou soz@komvak.sk.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne
oznamuje občanom,

že na Oddelení dokladov Odboru poriadkovej polície OR 
PZ v Komárne a na Oddelení bezpečnosti cestnej premávky 
a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorá-
tu v Komárne 

nebude stránkový deň v dňoch 23. a 24. mája 2018
z dôvodu sťahovania oboch oddelení z budovy polície z 
adresy Komárno, Záhradnícka ulica 6 na adresu Komárno, 
Námestie M. R. Štefánika 5 (budova Shopping Center, 4. po-
schodie).

pplk. Mgr. Dušan Dragúň, riaditeľ
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne

V Komárne sa konalo Re-
gionálne kolo súťaže Mladý 
Európan. Organizácie regio-
nálneho kola sa zhostila ko-
márňanská pobočka Europe 
direct. Na súťaži sa pravidel-
ne zúčastňuje aj tím Gymná-
zia Ľ. J. Šuleka v Komárne. 
V tomto ročníku to boli Peter 
Brančan, Balázs Janik a Ró-
bert Laskovič.

V súťaži si zmeralo vedo-
mosti o Európskej únii 9 tímov 

z Komárna, Šurian, Levíc, Šale 
a Veľkého Medera. Súťažilo sa 
v dvoch kolách. V prvom kole 
trojčlenné družstvá vypraco-
vali vedomostný a jazykový 
test. Vedomostný test bol za-
meraný na dejiny, geografiu 
a fungovanie Európskej únie. 
V jazykovom teste súťažiaci 
dopĺňali vety do pripravenej 
tajničky v jazykoch štátov Eu-
rópy. Prvé tri družstvá s naj-
väčším počtom bodov z pred-

chádzajúcich kôl postúpili do 
tretieho kola, ktorým bol ve-
domostný kvíz. Kvíz bol roz-
delený na 3 časti – osobnosti, 
pamätihodnosti a symboly 
Európy. Otázky boli bodované 
podľa náročnosti.

Tím Gymnázia Ľ. J. Šuleka 
v Komárne v ťažkej konkuren-
cii napokon obsadil 1. miesto, 
a tak získal možnosť repre-
zentovať naše mesto v celo-
štátnom kole súťaže. Súťažiaci 

z celého Slovenska si zmerajú 
sily pod tatranskými vrch-
mi v Novom Smokovci v  júli 
2018. Podujatie bolo výborne 
zorganizované. Táto súťaž je 
skvelou možnosťou preukázať 
svoje vedomosti z oblasti geo-
grafie, histórie, ale aj politiky. 

Takže, milí študenti, nevá-
hajte a zapojte sa do budúcich 
ročníkov aj vy.

Peter Brančan, študent
Gymnázium Šuleka

Gymnazisti opäť víťazmi súťaže Mladý Európan

Jún je mesiacom, kedy 
opäť ožijú nábrežia Dunaja 
množstvom podujatí pre 
verejnosť. Obyvatelia aj náv-
števníci budú môcť objaviť 
rôzne aktivity, ktoré blízkosť 
rieky ponúka. Už tretí rok 
ich sprostredkuje iniciatíva 
Slnovrat na Dunaji. Jej hlav-
nou myšlienkou je vzbudiť 
záujem ľudí o rieku a priniesť 
im nezabudnuteľné zážitky.

Nasadnúť do kanoe alebo 
kajaku, naskočiť na paddlebo-
ard, previezť sa vyhliadkovou 
loďou, nazrieť do zázemia vo-
dáckych klubov, zažiť hudbu, 
tanec a výtvarné umenie na 
nábreží, preskúmať utajené 
prírodné zákutia a chránené 
územia, pozorovať voľnú zver, 
osláviť deň detí atrakciami 

pri vode a oveľa viac si môžu 
návštevníci vybrať z programu 
približne 40 podujatí. Akti-
vity pripravujú tí, ktorí rieku 

poznajú najlepšie – nezisko-
vé organizácie, mestá, verejné 
podniky aj podnikateľské sub-
jekty, ktoré pôsobia na Dunaji 
a Malom Dunaji. Projekt je 
iniciovaný Stredoeurópskou 
nadáciou, ktorá ho realizuje 
prostredníctvom svojho na-
dačného programu Dunajský 

fond. Objavte čaro rieky, jej 
rôznorodé podoby a vyber-
te si z bohatej ponuky pre 
všetkých.

Kompletný program tre-
tieho ročníka je k dispozícii 
na webovej stránke www.sl-
novratnadunaji.sk.

dm

Objavte rieku počas Slnovratu na Dunaji

Otvárací most v Komár-
ne čaká rekonštrukcia. Práce 
v hodnote 145 tisíc eur  za-
čínajú v júni a vyžiadajú si 
značné dopravné obmedze-
nia. 

Posledná veľká oprava na 
moste bola v roku 2009, vtedy 
opravovali spodnú časť nosnej 
konštrukcie. Teraz bude úplne 
obnovená vrchná časť mos-
ta. Pribudnú do nej špeciálne 
oceľové konštrukcie, aby zvlá-
dol záťaž počas otvárania. 

Slovenská správa ciest 
(SSC, a.s.) vydala povolenie 
na práce v dĺžke 8 týždňov, 
avšak dodávateľ spoločnosť 
STRABAG s.r.o. by v závislosti 
od počasia tento termín chcel 
výrazne skrátiť. Z dôvodu špe-
ciálnej konštrukcie bude most 

až do ukončenia prác úplne 
uzavretý, čo značne skompli-
kuje dopravu. Chodci a cyk-
listi však budú môcť používať 
chodníky na oboch stranách 
mosta. 

- Pri rokovaní o prácach 
sme sa snažili dosiahnuť čo 
najlepšie podmienky, pretože 
obnova mosta značne sťaží 
dopravu v meste, aj keď sme si 
vedomí, že obnova mosta je už 
nevyhnutná. Budeme sa snažiť 
v prvom rade obmedziť zaťa-
ženie dopravou na Alžbetinom 
ostrove. Dôležité je dôsledné in-
formovanie, aby turistický ruch 
otvárajúcej sa sezóny, podľa 
možností, neprechádzal v tom 
čase Komárnom – uviedol vi-
ceprimátor Béla Keszegh. 

Doprava na hraničný prie-

chod bude vedená cez Alžbe-
tin ostrov, avšak obchádzkovú 
trasu, až na výnimky, budú 
môcť využívať len osobné autá. 
Na obchádzkovú trasu sa do-
stanú len napríklad autobusy 
prímestskej dopravy (zastávka 
pred hotelom Európa v čase re-
konštrukcie nebude fungovať), 
alebo kyvadlová doprava pre 
zamestnancov závodov v Ma-
ďarsku, respektíve autobusy 
miestneho prepravcu Arriva. 
Ostatné autobusy a nákladné 
autá budú môcť využívať hra-
ničný priechod v Medveďove.  

- Aj keď je potrebné počí-
tať s nepríjemnou situáciou 
trvajúcou niekoľko týždňov, 
Komárno potrebuje, aby bol 
popri výstavbe nového mosta 
v dobrom technickom stave aj 

ten existujúci – uviedol parla-
mentný poslanec Tibor Bas-
trnák, ktorý súčasne dodal, že 
v dohľadnom čase by sa mala 
začať aj oprava Vážskeho mos-
ta, ktorý je taktiež v zlom tech-
nickom stav. V tomto podá 
Komárnu pomocnú ruku mi-
nisterstvo na čele s ministrom 
dopravy Árpádom Érsekom 
(Most-Híd). 

- V tomto roku môže byť 
ukončená plánovacia časť a na 
budúci rok by sa mohlo už aj za-
čať s rekonštrukciou. A tak, kým 
bude hotový nový most cez Du-
naj, aj Vážsky most bude už pri-
pravený na narastajúcu dopravu. 
Okrem toho, samozrejme, bude 
potrebné čo najskôr vybudovať 
aj severný obchvat Komárna – 
zdôraznil poslanec.                dm

Rekonštrukcia otváracieho mosta v Komárne
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V rámci Komárňanských 
dní sa konala súťaž v silo-
vom päťboji. Toto podujatie 
bolo zároveň jednou z akcií 
Olympijského festivalu detí 
a mládeže, ktorého 8. ročník 
usporiadala Stredná odbor-
ná škola obchodu a služieb 
na Budovateľskej ulici.

Stredoškoláci si zmerali 
sily v zhyboch na hrazde, kľu-
koch na bradlách, v drepe s 80 

% TH (telesnej hmotnosti), v 
tlaku na lavičke s 60 % TH a v 
bicepsovom zdvihu s 40 % TH. 
V každej disciplíne sa súťažia-
ci snažili o maximálny počet 
opakovaní. Najvyšší súčet ten-
to rok dosiahol Dávid Németh 
so ziskom 272 bodov a zaslú-
žene sa tak stal víťazom. Na 2. 
mieste skončil Richard Őszi 
(201 bodov), obaja z Gymná-
zia Šuleka, a na 3. mieste bol 

Erik Farkaš, 197 bodov, SPŠ 
Komárno.

Všetci študenti, ktorí súťaž 
absolvovali, si zaslúžia rešpekt, 
a to nie len za veľké množstvo 
vykonaných opakovaní, veď 
víťaz spravil napríklad 120 
drepov s 80 % TH, ale aj za to, 
že svojím prístupom a vzájom-
ným povzbudzovaním prispeli 
k vydarenému priebehu akcie.

Premiérovo si súťaž vyskú-

šala aj jedna študentka Gym-
názia Ľ. J. Šuleka Anita Koneč-
ná, a musíme konštatovať, že 
sa jej darilo. Svojím výkonom 
dokonca prekonala aj zopár 
chlapcov a dala nám impulz, 
aby sa podobná súťaž konala 
aj pre dievčatá.

Silový päťboj svojou účas-
ťou a vecnými cenami pod-
poril aj náš bývalý žiak Vik-
tor Vincze, ktorý v súčasnosti 
úspešne preteká v oblasti fitnes 
a kulturistiky. Študenti si s ním 
mohli urobiť fotky, ochotne im 
odpovedal na otázky a veríme, 
že ich namotivoval do ďalšieho 
cvičenia. Tak isto by sme chceli 
poďakovať aj Mestu Komárno, 
ktoré znovu finančne prispelo 
na toto vydarené podujatie.

Viktor Szabó, organizátor
SOŠOaS Budovateľská 32

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

SPOMIENKA
Dňa 22. mája uplynulo 9 rokov, čo nás na-

vždy opustil náš drahý a milovaný syn

VIDA Bélus.
Spomienku na neho si navždy uchová 

jeho rodina

l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Na predaj 20 á pozemok 300 m 
od Dunaja+drevená chata „Orava“ 
22 m2 – skolaudovaná so súpisným 
číslom, elektrina, voda–studňa–dar-

ling, WC-žumpa. Tichá lokalita v 
k.ú. Komárno – Veľký Harčáš – bez-
pečná lokalita. Cena: 29 000 eur, tel.
kontakt: 0915/343 149.  
l Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.

Novorodenci
Leonard Majer z Komárna, Liana Viktória Kovacsics z Pribety, 

Liza Víghová zo Svodína, Léna Erős z Komárna, Bianka Biliczky z 
Komárna, Endre Hamerlik z Veľkých Kosíh, Bence Grasský z Búču, 
Sabrina Sárköziová z Veľkého Harčáša, Lara Vígh z Bátorových 
Kosíh, Milan Molnár zo Salky, Marcel Kertész z Rúbane, Karolína 
Krampoťáková z Marcelovej, Lilien Mészáros z Mužle, Kornel Fe-
kete z Komárna, Brian Csicsó z Balván, Sára Szűcsová z Komárna, 
Juliana Finta z Komárna, Sofia Chalupníková z Komárna, Vivien 
Rigóová z Marcelovej, Kristína Horváthová z Levíc, Eduard Lukův-
ka z Komárna, Annamária Góthová z Marcelovej, Mirella Rigová z 
Veľkého Harčáša, Anikó Adamiková a Anna Adamiková zo Svätého 
Petra, Attila Piroska z Hanušoviec, Gergő György Hegedűs z Ko-
márna, Ryan Roland Kelemen z Komárna 

Sľúbili si vernosť
František Kiss a Mária Bekeová

Opustili nás
81-ročný Ing. Miroslav Snítka z Komárna, 89-ročný Aurel Vans 

z Komárna, 62-ročný Matej Danihel z Kolárova, 59-ročná Alžbeta 
Szabóová z Kolárova, 77-ročný Ferenc Nagy z Komárna, 86-ročná 
Juliana Kürtiová z Kolárova, 45-ročný Karol Mernyo z Kolárova, 
76-ročná Mária Bodó z Komárna, 92-ročná Klára Bódi z Komárna, 
88-ročný András Tárnok z Radvane nad Dunajom, 67-ročná Varga 
Mária rod. Hortolányi z Komárna, 79-ročná Mária Molnárová zo 
Svätého Petra, 98-ročná Irena Eliašová z Komárna, 81-ročný Anton 
Skuliba z Komárna, 56-ročný Aladár Rafael z Komárna, 84-ročná 
Edita Tóthová z Vrbovej nad Váhom, 58-ročný Ladislav Balla z 
Okoličnej na Ostrove

Posledný aprílový týždeň 
sa na Základnej škole Jána 
Amosa Komenského v Komár-
ne po chodbách ozývala vrava 
a spleť troch jazykov. Pravda-
že, u nás nič nezvyčajné, veď sa 
konal už XI. ročník stretnutia 
našej vyšehradskej skupiny.

Základná škola Batthyány 
Ilona Általános Iskola, Zá-
kladní škola T. G. Masaryka v 
Blansku na Morave a tá naša 
si navzájom zmerali sily v at-
letike, basketbale, prehadzo-
vanej a stolnom tenise a vo 
futbale. Tesné súboje, zápasy 
plné zvratov a napätia, výdych, 
radosť a smútok. Nezáležalo, či 
je to áčka, béčka alebo céčka, v 
tímových súťažiach sme ťahali 
za jeden povraz.

Vieme však aj oceniť kva-
litu súpera a nejaká tá prehra 
nás dlho nemrzela, hráme 
predsa fér. Veď tých víťazstiev 
bolo dosť. Vďaka ústretovosti 
organizátorov sa naši partne-
ri mohli zapojiť do programu 
Komárňanských dní v rám-
ci pretekov Mladý záchranár 
civilnej ochrany, ktorým dali 
punc medzinárodnej súťaže. 

Počas troch dní sa 160 súťa-
žiacich zúčastnilo 23 disciplín, 
rozdali sme 213 medailí a 33 
pohárov. Šport dopĺňali aj ak-
tivity zamerané na tvorivosť. 
Tento rok bola spoločná téma: 
známe rozprávky našich suse-
dov. Mladší žiaci sa zapojili vý-
tvarným spracovaním popu-
lárnych maďarských a českých 
rozprávok. Starší žiaci vytvori-
li postery, ktoré museli spraco-
vať tak, aby im rozumeli všetci 
partneri. Blízkosť slovenského 
a českého jazyka sme dopĺňali 

našou prednosťou - znalosťou 
maďarského jazyka, a keď nie 
ináč, tak aj angličtina sa nám 
zišla. Tí najväčší žiaci sa mu-
seli popasovať s vytvorením 
hudobného rapu. Kreatív-
nosť a originálne spracovanie 
Miazgovcov, príbehu o lišia-
kovi Vukovi či nášho „Ako išlo 
vajce na vandrovku” nenecha-
lo nikoho na pochybách, že v 
každom z nás je ukrytý talent.

Keďže Trojstretnutie nie 
je len o súťažení, ale hlavne 
o spolupatričnosti, hľadaní 

nových priateľstiev, získavaní 
skúseností a zdieľaní myšlie-
nok, poukazovali sme naše 
mesto, prešli sme sa pevnos-
ťou, či si iba tak spolu posedeli 
a podelili sa o svoje zážitky, 
názory. Nabitý program sme 
zakončili zaslúženým relaxom 
vo wellnesse. A viete, ktorá in-
formácia naštartovala komu-
nikáciu medzi žiakmi z troch 
rôznych krajín? Áno, pravdaže, 
bolo to heslo na wifi. Na budú-
ci rok opäť dovidenia.

ZŠ J. A. Komenského

Silový päťboj vyhral Dávid Németh z Gymnázia Šuleka

ZŠ Komenského usporiadala XI. ročník medzinárodného stretnutia

Trojstretnutie bolo o súťažiach, spolupatričnosti a nových priateľstvách

Akadémia venovaná RODINE
Milí rodičia, starí rodičia, žiaci a žiačky, priatelia našej 

školy! S radosťou vám oznamujeme, že naša škola, ZŠ J. A. 
Komenského v Komárne, si pre vás pripravila Akadémiu 
venovanú RODINE s podtitulom „U nás taká obyčaj...“ 
Program si naše deti a pedagógovia pripravovali s láskou, a 
preto veríme, že ich prídete podporiť.

Akadémia sa uskutoční 31. 5. 2018 v budove MS v Ko-
márne o 17.00. Srdečne vás všetkých pozývame a so zárukou 
príjemného umeleckého zážitku sa už teraz na vás tešíme! ZŠ 
J. A. Komenského v Komárne
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Pripravujeme 
letný tábor 

Pirátov z Karibiku 
– prihláste sa

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

Na predošlých táboroch 
sme zažili mnoho dobrodruž-
stiev a ani tento rok nebude 
žiadnou výnimkou. Jeho súčas-
ťou budú aj naj atrakcie, výlety, 
záverečný festival rodín a detí. 

V minulých rokoch sme sa 
vznášali balónom, 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 každé-
ho 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 ani-
matorikn.com, alebo na našej 
facebookovej stránke Animá-
tori KN. Prihláste sa čím skôr, 
lebo záujem je veľký. Tešíme sa 
na vás.

Výhodná reklama v Komárňanských listoch a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488


