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KOMVaK ponúka elektronickú fakturáciu
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 

mesta Komárna, a. s., už od roku 2017 
ponúka svojím odberateľom možnosť 
zasielania daňových dokladov – faktúr 
elektronickou cestou. Táto služba je bez-
platne k dispozícii všetkým odberateľom, 
ktorým boli doteraz faktúry zasielané kla-
sickou poštou.

Vďaka elektronickej faktúre získa odberateľ možnosť do-
stávať faktúry ako elektronický súbor vo formáte pdf. Faktú-
ra je zasielaná na definovanú e-mailovú adresu odberateľa. 
Elektronický spôsob zasielania faktúr ponúka v porovnaní 
so štandardným zasielaním tlačených dokladov poštou nie-
koľko nesporných výhod, ako napríklad:

rýchlejšie doručenie faktúry po jej vystavení,
obmedzenie straty zásielky v priebehu doručovania,

dlhší čas na spracovanie faktúry odberateľom,
ochrana životného prostredia.

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., 
ponúka zavedenie elektronickej fakturácie zákazníkom for-
mou Súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry. V prípade 
Vášho záujmu Vás žiadame o vyplnenie a podpísanie súhla-
su a jeho zaslanie poštou na adresu: KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 
Komárno alebo elektronickou poštou na adresu soz@kom-
vak.sk.

Súhlas je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.kom-
vak.sk v sekcii „Na stiahnutie“, alebo v obchodnej kancelárii 
našej spoločnosti. Po obdržaní písomného súhlasu vystave-
né faktúry Vám už budú doručované elektronicky, a teda ne-
bude nutné zasielať Vám faktúry v papierovej verzii.

Pre Vaše otázky je Vám k dispozícii naša obchodná kan-
celária na E. B. Lukáča 25, kontakt telefón 035 7722277, 0905 
231684, e-mail soz@komvak.sk, www.komvak.sk

Mgr. Patrik Ruman, generálny riaditeľ spoločnosti

Záchrana, obnova a pre-
zentácia národnej kultúrnej 
pamiatky Pevnosť v Komár-
ne patrí medzi priority mesta 
Komárna. Postupne od roku 
2003, keď túto pamiatku od-
kúpilo mesto od Ministerstva 
obrany SR, sa nám, i keď ma-
lými krokmi, toto úsilie darí. 
Je to aj vďaka finančnej pod-
pore Ministerstva kultúry SR, 
ktoré nám viac-menej kaž-
doročne poskytuje skromnú 
dotáciu. 

Doteraz jedným z naj-
významnejších realizovaných 
projektov - okrem obnovy ob-
jektu prachárne, reštaurovania 
Ferdinandovej a Leopoldovej 
brány - bola rekonštrukcia 
kasárne s takmer dvojmili-
ónovým rozpočtom v rámci 
Regionálneho operačného 
programu – posilnenie kul-
túrneho potenciálu regiónov 
s nenávratným finančným prí-
spevkom Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR. V rámci tohto projektu 
sa z finančných dôvodov ne-
podarilo zrekonštruovať skoro 
600 m dlhú strechu kasárne v 
celom rozsahu.

V roku 2017 Minister-
stvo kultúry SR spustilo nový 

projekt v rámci programu 
"Obnovme si svoj dom" - 
Modernizácia a komplexná 
rekonštrukcia národných kul-
túrnych pamiatok s prioritou 
ochrany a obnovy. Tento pod-
program s číslom 1.6 je zame-
raný na pamiatky zaradené 
do "Zoznamu národných kul-
túrnych pamiatok s prioritou 
ochrany a obnovy". Zoznam 
predstavuje najvýznamnejšie 
nehnuteľné pamiatky v za-
stúpení jednotlivých druhov, 
ktoré vyžadujú prioritu pri ob-

nove vzhľadom na ich význam 
a stavebno-technický stav. Do 
tohto zoznamu je zaradená aj 
národná kultúrna pamiatka 
Pevnosť v Komárne.

Správca budovy kasárne 
- Mestské kultúrne stredis-
ko v Komárne sa uchádzalo 
o tento grant na II. etapu re-
konštrukcie krovu a strechy 
kasárenskej budovy a bolo so 
svojou žiadosťou úspešné. Mi-
nisterstvo kultúry SR finančne 
podporilo desať národných 
kultúrnych pamiatok z celého 

Slovenska a medzi nimi bola 
aj naša pevnosť s poskytnutím 
dotácie vo výške 550 tisíc eur. 
Verejné obstaranie na zhotovi-
teľa stavby bolo ukončené ešte 
v roku 2017. Víťazom sa stala 
komárňanská firma DAR-
TON, spol. s r. o., ktorá bola 
realizátorom aj I. etapy rekon-
štrukcie. V projekte označenej 
ako časť "B" bola v roku 2015 
zrekonštruovaná značná časť 
krovu a strechy. Druhú etapu 
máme rozdelenú na dve časti, 

Nové vedenie mesta 
sa snaží o vytvorenie bez-
prostredného kontaktu 
s obyvateľmi mesta. V záujme 
toho primátor Béla Keszegh 
spolu s viceprimátormi Ta-
másom Vargom a Ondrejom 
Gajdáčom vyhradili čas na  
pravidelné prijímacie hodiny 
na radnici. 

V rámci nich sa občania 
môžu obrátiť na vedenie mesta 
so svojimi otázkami, sťažnos-
ťami či postrehmi. V každom 
prípade ide o pozitívny krok 
smerom k obyvateľom, ktorý 
je znakom toho, že dôležitý je 
nielen ich hlas vo voľbách, ale 
aj ich názor.

Primátor Béla Keszegh 
bude mať prijímacie hodiny 
každú stredu od 10. do 12-tej 
hodiny, viceprimátor Tamás 
Varga v utorok od 9. do 11. 
hodiny, Ondrej Gajdáč v uto-
rok, ale od 15. do 16. hodiny. 
V záujme dobrej organizova-
nosti je potrebné dohodnúť 
si termín stretnutia vopred: 
v prípade záujmu o stretnutie 

s primátorom na telefónnom 
čísle 035/28 51 212, alebo ma-
ilom na adrese primator@ko-
marno.sk Presný termín stret-
nutia s viceprimátormi si je 
možné dohodnúť na telefón-
nom čísle 035/28 51 214, alebo 
taktiež mailom na adrese vice-
primator@komarno.sk

Primátor Béla Keszegh 
taktiež určil pracovný okruh 
oboch viceprimátorov: 1. vi-
ceprimátor Tamás Varga si 
ich bude plniť v rámci plného 
pracovného úväzku a 2. vice-

primátor Ondrej Gajdáč bude 
pôsobiť v polovičnom úväzku.

V prípade neprítomnosti 
primátora – dovolenka, či prá-
ceneschopnosť – ho v istých 
primátorských právomociach 
bude zastupovať viceprimá-
tor Tamás Varga. Týka sa to 
napríklad zvolania zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva, 
riadenia mestského úradu, 
schvaľovania dovoleniek za-
mestnancov, zastupovania 
mesta pri kontakte so štátnymi 
orgánmi, právnickými a fyzic-
kými osobami.

Medzi právomoci Tamása 
Vargu bude okrem iného patriť 
aj riadenie činnosti odborných 
komisií a rady zastupiteľstva, 
vzťahy so štátnymi orgán-
mi, krajskými samosprávami, 
kontrola práce mestskej polí-
cie, spolupráca pri plnení úloh 
s právnym pozadím, dohľad 
nad transparentnosťou a ve-
rejným poriadkom, či dohľad 
nad krízovými situáciami, ako 
napríklad povodeň, či iné prí-
rodné katastrofy, riadenie prác 

a ich kontrola. Ondrej Gajdáč 
bude v rámci viceprimátor-
ských povinností vykonávať 
dohľad najmä v oblasti škol-
stva a športu.

Obaja viceprimátori môžu 
reprezentovať mesto na rôz-
nych spoločenských, kultúr-
nych a športových udalostiach, 
a taktiež im patrí privilégium 
účasti na domácich a zahra-
ničných cestách v súvislosti 
s rozširovaním partnerských 
vzťahov a upevňujúcich roko-
vaní.                                     dm

Zaviedli pravidelné prijímacie hodiny na radnici

Komárňanské ART Spektrum 2019
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre 

všetkých kreatívnych výtvarníkov Komárňanské ART Spek-
trum 2019, ktoré je okresným kolom 56. ročníka celoštátnej po-
stupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019. Slávnostné vyhodnotenie a 
otvorenie výstavy sa uskutoční 15. februára 2019 o 17.00 v Zi-
chyho paláci Podunajského múzea v Komárne. Výstava potrvá 
do 15. marca 2019.

Deti deťom 2019
Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 18. 

marca 2019 súťažnú prehliadku detských speváckych zborov 
Deti deťom 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska 
v Komárne. Prehliadka je prístupná verejnosti. Uzávierka pri-
hlášok: 6. marec 2019

65. Hviezdoslavov Kubín 2019
Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom pred-

nese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a diva-
diel poézie detí, mládeže a dospelých sa uskutoční 19. marca 
2019 v priestoroch Základnej školy Jana Amosa Komenského 
v Komárne. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomos-
tí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a 
jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezen-
tácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadla 
poézie.

Komárňanské FOTO Spektrum 2019
Regionálne osvetové stredisko v Komárne opäť po roku 

pripravuje okresnú súťaž Komárňanské FOTO Spektrum 2019, 
ktorá je okresným kolom 47. ročníka celoštátnej postupovej sú-
ťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2019. Sláv-
nostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy sa uskutoční 5. apríla 
2019 o 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. 
Výstava potrvá do 2. mája 2019. Uzávierka odovzdávania prác: 
10. marec 2019.                                                                           dm

1. viceprimátor Tamás Varga 2. viceprimátor Ondrej Gajdáč

Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy
v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa

(Pokračovanie na 2. strane)

Regionálne osvetové stredisko pripravuje
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l Elektrikár. 0908/415 657.
l REKOM - rekonštrukcia by-
tov. Tel.: 0948/622 051.
l Pedikúra aj v pohodlí domo-

va. Tel.: 0908/761 373.
l Dám do prenájmu garzónku 
na Vodnej ulici. Tel.: 0908/761 
373. 

Novorodenci
Monika Kudlicsková z Lipového, Bori Bianka Kovácsová z 

Okoličnej na Ostrove, Ivan Kuczman z Komárna, Benedek Simon 
Bohos z Bátorových Kosíh, Teodor Biró z Marcelovej, Gergő Sza-
bó z Komárna, Hanna Fitos z Veľkého Medera, Jázmin Lévaiová z 
Komárna, Asaf Zulbehari z Kamenína, Boglárka Baranyai zo Soko-
liec, Linda Kosár z Bodze, Richard Kajan z Trnavy, Jázmin Ladičová 
z Marcelovej, Kristofer Lakatos z Harčáša, Freya Meabh Harris z 
Komárna, Sofia Pepo z Komárna, Havier Góth z Marcelovej, Or-
solya Németh z Komárna, Teodor Čerešník z Hurbanova, Pablo 
Petruš z Komárna, Liza Barta z Komárna, Simon Lukáč z Trávnika, 
Saskia Kubicová z Kostolných Kračian, Botond Simon zo Zemian-
skej Olče, Teo Králik z Bratislavy, Filip Takács z Marcelovej, Mateo 
Csicsó z Komárna, Marcus Mikle z Búču, Maja Molnárová z Okoča, 
Noémi Lohnerová a Robert Lohner z Komárna, Oliver Močáry z 
Komárna 

Opustili nás
89-ročná Irena Csibová rod. Palacková z Komárna, 40-ročný 

Imre Bajcsi z Komárna, 77-ročný Ing. Ladislav Glič z Nesvád, 79-
ročná Judita Buzásová z Komárna, 81-ročný Ottó Krizsan z Komár-
na, 69-ročný László Molnár z Vrbovej nad Váhom, 71-ročný Emil 
Tokár z Komárna, 66-ročný Boris Bočánek z Komárna, 97-ročná 
Helena Forróová z Kolárova, 79-ročná Mária Forróvá z Kolárova, 
71-ročný Štefan Vörös z Chotína, 72-ročná Margita Wenthová z 
Komárna, 67-ročná Helena Szokolová z Chotína, 77-ročná Mária 
Majer z Kameničnej, 86-ročná Estera Édesová z Marcelovej, 91-
ročná Vincze Gizella z Komárna, 91-ročná Magdaléna Rozkošná 
z Komárna, 78-ročná Alžbeta Szabóová z Modrán, 78-ročný József 
Pintér z Komárna, 88-ročný Ľudovít Géczi-Tóth z Komárna, 100-
ročná Gizela Árkyová z Komárna, 87-ročný Ing. Ľudovít Hegedűs z 
Komárna, 74-ročný Dionýz Rajcsányi z Iže, 84-ročný István Cirok 
z Komárna, 69-ročná Margita Gálová z Novej Stráže

SPOMIENKA
„Roky plynú, ubieha čas,
spomienky na Teba zostávajú v nás.“

Dňa 8. februára 2019 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko

Štefan BÔRIK.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami a ostatná 
rodina. 

Ďakujem všetkým, ktorí spomínajú s nami!  

Drobná inzercia

Pre piatakov základných škôl
Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, milí žiaci!
Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v šk. roku 

2019/2020 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť sa 
môžu žiaci 5. ročníka ZŠ.  Termín podania prihlášky je 10. 
apríl 2019. Zároveň pozývame rodičov a žiakov na Deň 
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. marca 2019 
(utorok) od 15.00 do 16.30. 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 035/7731 
316, 0905 583 777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

V sobotu 19. januára sa 
v Prahe uskutočnil galavečer 
pri príležitosti 100. výročia 
vzniku Československého 
amatérskeho plaveckého zvä-
zu. Pozvaných bolo viac ako 
800 hostí zastupujúcich Čes-
ko, Slovensko a Svetovú pla-
veckú federáciu FINA. Medzi 
nimi malo svoje zastúpenie aj 
Komárno. Podujatie organi-
zoval Český zväz plaveckých 
športov a Slovenská plavecká 
federácia.

Na tomto slávnostnom 
ceremoniáli boli ocenené 
osobnosti, ktoré dosiahli mi-
moriadne výsledky v plávaní, 
synchronizovanom plávaní, 
diaľkovom plávaní, skokoch 
do vody a vo vodnom póle. 
Teší nás, že medzi pozvanými 
boli aj zástupcovia vodného 
póla z Komárna – bývalý tré-
ner reprezentačného družstva 
vodných pólistov Slovenskej 
republiky Ondrej Gajdáč, ve-
dúci reprezentačného druž-
stva István Fekete, ktorý bol 
od roku 1982 25 rokov pred-
sedom Klubu vodného póla v 
Komárne, a piati odchovanci 
komárňanského vodného póla 
- István Gergely, Gabriel Ga- 
llovich, Mihály Gergely, Patrik 
Kedro a Marcel Nagy. 

Uvedení hráči patrili me-
dzi opory juniorskej repre-
zentácie a výraznou mierou 
sa pričinili o zisk bronzovej 
medaily na Majstrovstvách 
sveta juniorov vo Francúzsku 
v roku 1995. Bol to výnimočný 
úspech, ktorý sa už nezopa-
koval. Chlapci zo Slovenska 
dokázali obstáť v konkurencii 
skutočných svetových veľmocí 
vo vodnom póle – zlato získa-
lo Maďarsko, strieborní boli 
Gréci, bronz patril našim ju-
niorom a až za nimi skončila 

reprezentácia Austrálie. István 
Gergely, dnes už dvojnásobný 
olympijský víťaz, bol vyhlá-
sený za najlepšieho brankára 
šampionátu.

Organizátori galavečera 
v Prahe ocenili Ondreja Gaj-
dáča Pamätnou medailou za 
výsledky dosiahnuté počas 
jeho mnohoročnej úspešnej 
vodnopólovej kariéry, ktorá 
ho radí medzi najúspešnejších 
trénerov juniorov i seniorov 
bývalého Československa a 
neskôr Slovenskej republiky za 
posledných 100 rokov. Pri re-
prezentačných družstvách ak-
tívne pôsobil od roku 1989 do 
roku 2016. Ako reprezentačný 
tréner absolvoval 15 majstrov-
stiev Európy a sveta. Pod jeho 
vedením slovenskí pólisti 
dosiahli historické úspechy: 
seniori v roku 2003 7. miesto 
na Majstrovstvách Európy a 
8. miesto na Majstrovstvách 
sveta, juniori 4. miesto na 
Majstrovstvách Európy v roku 

1994 a o rok neskôr 3. miesto 
na Majstrovstvách sveta vo 
Francúzsku. Úspešná športová 
kariéra Ondreja Gajdáča ho 
predurčila aj na post predse-
du Trénerskej rady pri Slo-
venskom zväze vodného póla, 
ktorú vykonával 5 rokov. V 
súčasnosti je predsedom Klu-
bu vodného póla v Komárne. 
Požiadali sme ho o rozhovor:

Je šanca, aby sa zopako-
val podobný úspech, aký ste 
dosiahli na Majstrovstvách 
sveta vo Francúzsku v roku 
1995?

- Šanca tu stále je, ale treba 
povedať, že situácia na Sloven-
sku, pokiaľ ide o vodné pólo, 
je úplne iná ako pred rokmi. 
Členská základňa vodného 
póla sa zúžila, lebo menej mla-
dých ľudí je ochotných podstú-
piť nekompromisný tréning a s 
ním spojené odriekanie. Para-
doxne podmienky na tréning 
sa v Komárne zlepšili, máme 
k dispozícii vynovený 25-met-

rový bazén a krytú plaváreň v 
Komárome. Napriek tomu sa 
nedarí vytvárať a udržať dosta-
točnú hráčsku základňu. K to-
muto útlmu dochádza hlavne v 
posledných desiatich rokoch. Je 
to tak nielen v Komárne, ale aj 
na celom Slovensku, a nielen vo 
vodnom póle, ale aj v mnohých 
iných športoch.

Čo je podľa vášho názo-
ru príčinou, že čoraz menej 
mladých ľudí má záujem o 
šport?

- Podľa mňa je to odrazom 
celospoločenskej situácie. Ľudia 
sa majú relatívne dobre, pre-
ferujú pohodlný spôsob živo-
ta, čoho dôsledkom je fakt, že 
ani rodičia, ani deti častokrát 
nie sú ochotní podriadiť život 
rodiny tomu, aby dieťa pravi-
delne športovalo. Ale stále som 
optimista a verím, že po čase si 
ľudia uvedomia, že aktívny fy-
zický pohyb je nevyhnutný pre 
kvalitný život.

Ľubica Balková

Pocta komárňanskému vodnému pólu

Majstrovstvá sveta junirorov v roku 1995 – slovenskí pólisti obsadili 3. miesto. Stojací 
zľava: Ondrej Gajdáč, tréner, Pavol Sirotný, asistent trénera, Martin Kertész, Tomáš Dolný, 
MUDR. Dušan Holas, lekár, Štefan Gergely, Marcel Nagy, Patrik Kedro, Gejza Gyurcsi, Mi-
chal Gergely, Peter Holas. Sediaci zľava: Vlastimil Kratochvíl, prezident Slovenského zväzu 
vodného póla (SZVP), Marian Prostredný, Peter Nižný, Milan Cipov, Štefan Fekete, vedúci 
družstva, Dušan Holas, Gabriel Gallovich.

z ktorých časť "C" vážske krí-
dlo bolo v celom  rozsahu zre-
alizované v roku 2018. Ostane 
nám ešte časť "A", teda krídlo 
pri Dunaji, ktoré snáď obno-
víme z dotácie poskytnutej v 
ďalšom kole tohto programu 
Ministerstva kultúry SR.

Práce na časti "C" začali 
vo februári 2018. Stavenisko 
bolo odovzdané 9. 2. 2018 a 
12. februára začali práce de-
montážou eternitovej strešnej 
krytiny, ktorá, ako vieme, je 
nebezpečným odpadom. Bol 
najvyšší čas začať, lebo časť 
krovu sa už aj zrútila. Reali-
zácia tejto časti "C" mala byť 
pôvodne ukončená až kon-
com roka 2019, ale minister-
stvo nám vyšlo v ústrety a do-

táciu nám poskytlo v dvoch 
splátkach. Prvú časť dotácie 
Ministerstvo kultúry SR po-
skytlo MsKS v Komárne už 
koncom decembra 2017 vo 
výške 220 tisíc eur, čo bolo 40 
% z rozpočtu stavby. Po vyúč-
tovaní prvej časti dotácie sme 
druhú splátku dostali v sep-
tembri 2018 vo výške 330 ti-
síc eur, čo bolo zvyšných 60 % 
z celkového rozpočtu stavby. 
Takto sme dokázali časť „C“ 
realizovať v priebehu jedného 
roka. Ukončenie tejto časti ob-
novy sme plánovali na koniec 
októbra. Preberacie konanie 
bolo začaté 6. novembra, ale 
odstránenie nedostatkov a ne-
dorobkov trvalo až do konca 
decembra 2018.

V rámci realizácie tejto 

stavby bola v roku 2018 vyko-
naná kvalitná obnova vážske-
ho krídla kasárne v rozsahu 
krovu a strechy konzervačnou 
metódou. Zachovali sa pôvod-
né konštrukcie s výmenou len 
veľmi poškodených dreve-
ných súčastí krovu. Vykonala 
sa výmena strešnej krytiny zo 
sekundárnej šablónovej AZC 
krytiny na novú pálenú kera-
mickú škridlu typu „bobrov-
ka“ červenej farby. Z dôvodu 
prezentácie objektu sa vyho-
tovila drevená lávka v pova-
lovom priestore. Vykonala sa 

obnova murovaných komí-
nových telies a murovaného 
štítu, ďalej sanácia ostatných 
murovaných konštrukcií, ako 
aj výroba a osadenie kovových 
tiahlí.

Primárnym poslaním 
tohto projektu je zachrániť 
budovu kasárne pred ďalšou 
devastáciou a po vybudovaní 
infraštruktúry v pevnosti aj 
dáva možnosť naplniť pamiat-
ku ďalšími novými funkciami.

Ľudovít Gráfel
odborný garant projektu

Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy
v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa
(Pokračovanie z 1. strany)

Biblia na cestách
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne vás pozýva na vý-

stavu v budove knižnice na 7. sídlisku v Komárne. Vidieť môžete 
historické zahraničné a slovenské biblie, unikátne novodobé a 
najnovšie biblie v rôznych formátoch, biblie pre deti, študijné, 
historické. K dispozícii budú doplnkové materiály, CD, DVD, 
prednášky, výklady, diskusia Budete mať možnosť zakúpiť biblie, 
suveníry, kníhy a ďalšie materiály za zvýhodnenú cenu.

Výstava bude otvorená od 5. do 21. februára počas pra-
covných dní od 8. do 17. hodiny. Vstup voľný. Viac informácií 
na www.biblianacestach.sk.
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Začnime od mena. HRABINA 
je hrabový porast alebo hrabové 
drevo. Stačí však prehodiť jedno 
písmenko a zo slova hrabina je 
HARABIN. Harabin má meno 
od hrabu, mohutného listnatého 
stromu, ktorý poskytuje cenné 
tvrdé drevo, najtvrdšie, aké u nás 
rastie. Pre svoju odolnosť je hra-
bové drevo vhodné na výrobu 
pracovných nástrojov. A odolný 
je aj Štefan Harabin. Sám seba 
charakterizuje ako veľmi pracovi-
tého človeka, ktorý sa nepoddáva. 
Je zásadový a spravodlivý. 

Narodil sa 4. mája 1957 v Ľubi-
ci, je najmladší z desiatich súroden-
cov. Už ako malý chlapec veľa čítal, 
s rovnakým zanietením aj športo-
val ‒ venoval sa futbalu a stolnému 
tenisu. Po absolvovaní gymnázia 
v Kežmarku študoval právo na 
Právnickej fakulte Univerzity Pav-
la Jozefa Šafárika v Košiciach. Štú-
dium dokončil v roku 1980 a začal 
vykonávať sudcovskú prax ako jus-
tičný čakateľ Krajského súdu v Ko-
šiciach. 

Sudcom z povolania sa stal v 
januári 1983 a pôsobil na Okres-
nom súde v Poprade. Od roku 1990 
pracoval na Krajskom súde v Ko-

šiciach a v roku 1991 ho zvolili za 
sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky. V rokoch 1996 ‒ 1998 
bol predsedom trestného kolégia 
nášho vrcholného orgánu výkonu 
súdnictva a v rokoch 1998 – 2003 

bol predsedom Najvyššieho súdu 
SR. Od júla 2006 bol tri roky mi-
nistrom spravodlivosti a podpred-
sedom slovenskej vlády. V júni 
2009 ho Súdna rada SR opäť zvolila 
za predsedu Najvyššieho súdu SR 
a túto funkciu vykonával do roku 
2014.

Štefan Harabin je ženatý s Ga-
brielou Harabinovou, má štyri deti 

a zatiaľ jedného vnuka. Na prvom 
mieste je uňho rodina a snaží sa, 
aby bolo čo najmenej nespravodli-
vosti, preto často „pláva proti prú-
du”. Na ľuďoch si najviac váži ľud-
skosť, empatiu a zmysel pre humor. 
Neznáša zákernosť a zaliečanie. 
Jeho vzorom je jeho nebohý otec. 
„Často si spomínam, ako dokázal 
pomôcť iným, aj za cenu nasadenia 
vlastného života.“ Aj z toho pra-
mení rozhodnutie kandidovať na 
najvyššiu ústavnú funkciu v štáte: 
„Milujem slovenský národ, je to 
veľmi skúšaný ľud. Nie som jeho 
sudcom, chcem byť jeho srdcom 
a svedomím, budem zo všetkých 
síl zápasiť, aby medzi všetkými bez 
rozdielu panovali spravodlivosť, 
zmier, vzájomná láska a úcta. 
K tomu nevyhnutne potrebujeme 
opätovne vzkriesiť naše národ-
né povedomie a rozvíjať múdrosť 
a tradície našich predkov. “

Volebný program Štefana Ha-
rabina, nezávislého ľudového kan-
didáta na prezidenta Slovenskej 
republiky, je zrozumiteľný s jasným 
odkazom: Za Slovensko, tradície 
a právny štát.Celý volebný program 
nájdete na stránke:

www.harabin-2019.sk 
(Platená politická reklama) 

Štefan Harabin kandidát na prezidenta Slovenskej republiky: „Za Slovensko, tradície a právny štát.“

KTO JE ŠTEFAN HARABIN

Maturant gymnázia v Kežmarku

Ministri spravodlivosti vlád V4 vo Vysokých Tatrách

S rodičmi ako trojročný

Prvé sväté prijímanie 

S deťmi

Titul JUDr. získal v roku 1991

S manželkou na audiencii u pápeža Benedikta XVI.

Vnúčik je radosť pre celú rodinu


