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Komárňanka Nikol Zim-
ková dosiahla mimoriadny 
športový úspech. Na nedáv-
nych Majstrovstvách sveta v 
hokeji žien do 18 rokov ako 
členka reprezentácie Sloven-
ska vybojovala zlatú medailu a 
titul majsteriek sveta. Na dru-
hom mieste skončili Nemky 
a bronz patril hokejistkám z 
Maďarska.

Nikol Zimková už 5 ro-
kov trénuje v klube HC Nové 
Zámky, kam denne dochádza 
z Komárna a v reprezentácii 
Slovenska je už druhú sezónu 
na poste brankárky. Od sep-
tembra je študentkou Gymná-
zia Šuleka, kde jej vychádzajú 
v ústrety, aby sa naplno mohla 
venovať hokeju.
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Jednou z hlavných polo-
žiek rozpočtu Komárna na 
tento rok je renovácia škol-
ských kuchýň. Ide nielen 
o nápravu zanedbaného sta-
vu, ale aj o zvyšovanie kapa-
city, keďže stravníkov kvôli 
takzvaným „bezplatným obe-
dom“ pribudne. V školských 
jedálňach sa stravuje takmer 
3500 detí a ďalšie stovky do-
spelých.

Na tento účel bolo v mest-
skom rozpočte vyčlenených 
300 tisíc eur, ale je pravdepo-
dobné, že k tejto sume pribud-
nú aj ďalšie výdavky. Cieľom je 
úplná renovácia, vrátane vede-
ní inžinierskych sietí, kanali-
zácie, interiérového zariadenia 
či kuchynských spotrebičov, 
keďže mnohé nespĺňajú po-

trebné normy a prepisy.
Pôvodne školské kuchyne 

patrili pod mestský úrad, ako 
sa však ukázalo, bolo to neú-
činné. Po renovácii by mesto 
chcelo docieliť, aby opäť patrili 
pod školy, s priamym dohľa-
dom na zlepšenie kvality.

„Školské jedálne sú určené 
nielen pre žiakov. Varí sa tu aj 
pre škôlkarov a dôchodcov. Po 
zavedení bezplatných obedov 
musíme zvyšovať ich kapacitu, 
čo si vyžiada viacero úprav, aby 
sa zlepšili nielen okolnosti, ale 
aj kvalita obedov“ – zdôraznil 
primátor Béla Keszegh. 

V súčasnosti je v Komárne 
5 väčších školských kuchýň 
a jedna menšia v materskej 
škole v Novej Stráži. Tá sa môže 

Poslanci mestského za-
stupiteľstva odsúhlasili toho-
ročný rozpočet mesta. V roku 
2019 bude Komárno hospo-
dáriť z 24,7 miliónmi eur, 
väčšia časť peňazí je viazaná 
ku konkrétnym, zákonom 
predpísaným úlohám mesta.

Významnú časť príjmov 
tvoria podielové dane posky-
tované štátom. Očakáva sa, že 
v Komárne táto suma vzrastie 
na 12,4 milióna eur, čo je o 700 

tisíc eur viac ako vlani. Až 40 
percent z nej bude vynalože-
ných na školstvo a 6 percent 
na sociálnu oblasť. Okrem 
toho mestu pribudli nové úlo-
hy a povinnosti, ako napríklad 
zabezpečenie rekreačných po-
ukazov, čo v súhrne znamená 
výdavok viac ako 165 tisíc eur. 
Zvýšila sa aj cena za usklad-
nenie komunálneho odpadu, 
v prípade Komárna je to viac 
ako 80-tisíc eur. Zimné upra-

tovanie 67 kilometrov chod-
níkov je ďalší značný výdavok. 
Avšak najväčším výdavkom, 
v podobe viac stoviek tisíc eur, 
je nariadené zvýšenie platov, 
ktoré sa dotýka v nejakej for-
me viac ako 600 ľudí. Miestne 
dane a poplatky sa nezvyšujú.

„Pri zostavovaní rozpočtu 
zohrávalo dôležitú úlohu efek-
tívnejšie riadenie úradu, mest-
ských organizácií a inštitúcií. 
Osobitnú pozornosť sme veno-

vali rozvojovým investíciám 
dotýkajúcim sa rodín. O pres-
nom zozname aktivít rozhodne 
zastupiteľstvo v marci“ – uvie-
dol primátor Béla Keszegh. 

Pokračuje aj projekt obno-
vy chodníkov, a to vďaka toho-
ročnej položke vo výške 156 
tisíc eur. Poslanci rozhodnú 
aj o ďalšom štvrť miliónovom 
balíku eur, ten je určený na 
rozvojové aktivity.
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Medzi klasikov operety 
určite patrí aj svetoznámy 
autor večne mladých operiet, 
hudobník a skladateľ Franz 
Lehár, ktorý sa narodil 30. 
apríla 1870 v Komárne s bo-
hatou kultúrou a históriou.

Mesto Komárno si kaž-
doročne pripomína výročie 
narodenia Franza Lehára 
festivalom operiet, pekným 
impozantným Lehárovým 
parkom, kde je socha sklada-
teľa, pamätnou izbou v Podu-

najskom múzeu a celý, radom 
ďalších podujatí, napr. Lehá-
rovým plesom, na ktorom or-
ganizovaní sa podieľa veľmi 
aktívna Lehárová spoločnosť 
v Komárne pod vedením Teré-
zie Klemen. Samospráva mes-

ta Komárno, Neziskový fond 
Komárno a okolie, Mestské 
kultúrne stredisko v Komárne 
pod záštitou primátora mesta 
Komárna v spolupráci s Bu-
dapeštianskym operetným di-
vadlom vyhlasujú už XI. roč-
ník Medzinárodnej operetnej 
speváckej súťaže Franza Lehá-
ra. Túto udalosť organizátori 
slávnostne oznámili 10. janu-
ára na medzinárodnej tlačov-
ke v Dôstojníckom pavilóne 
v Komárne, kde sa zúčastnili 
všetci organizátori.

Tak ako tam odznelo, 
cieľom súťaže je propagovať 
operetu ako hudobný žáner 
a hľadať nové talenty – spevá-
kov. Túto súťaž v širokom me-
dzinárodnom kontexte orga-
nizuje mesto Komárno každé 
tri roky.

Primátor Komárna Béla 
Keszegh poukázal na to, že 
v Komárne sa narodilo viac 

Neúmerne vysoká mie-
ra exekučných trov vyvolala 
oprávnené rozhorčenie oby-
vateľov, ktorí museli riešiť 
svoje predchádzajúce zlyha-
nia vo forme nedoplatkov za 
dane, či odvoz komunálneho 
odpadu. Z poplatku, ktorý si 
účtuje exekútor, ide o zväčša 
o prípady ešte z rokov 2016 
a 2017, mesto nedostáva ani 
cent. A to nie je jediný dôvod, 
prečo chce mesto ukončiť tie-
to neúmerne vysoké pokuty. 

Väčšina z dotknutých 
nemá problém s vyrovnaním 
dlžôb, avšak štvor- až päťná-
sobný nárast výšky sumy, kvôli 
poplatkom za exekúciu, vyvo-
lalo pobúrenie. Exekutívu je 
v mnohých prípadoch možné 

nazvať minimálne necitlivou. 
Tieto sú prípadmi ešte z pred-
chádzajúceho obdobia.

Vedenie mesta túto prob-
lematiku začalo riešiť ako jed-
nu z prvých. Je dôležité zabez-
pečiť vymáhanie nedoplatkov, 
ide totiž o sumu 1,2 milióna 
eur, navyše je to nespravodlivé 
voči všetkým, ktorí si poplatky 
platia riadne a včas.

„Celú exekutívu v plnej 
miere reorganizujeme. Na-
miesto externých exekútorov 
sa bude tento proces riešiť 
v rámci mestského úradu, 
keďže je na to dané právne po-
zadie. V prvom rade chceme 
upozorniť na prípadné nedo-
platky a v ďalšom kroku nie 
je naším zámerom neúmerne 

zvyšovať výdavky pri zaplate-
ní dlžôb, vytvoríme v daných 
štruktúrach na to podmienky 
“ – uviedol primátor Béla Kes-
zegh. „Aj keď tým na mestský 
úrad pribudnú značné výdav-
ky, keďže ročne ide až o 5-6 
tisíc prípadov (!), naším cie-
ľom je posilnenie priateľského 
postoja k obyvateľom“ – dodal 
primátor.

Mesto odporúča obyva-
teľom, aby sa v prípade ne-
úmerne vysoký exekučných 
poplatkov odvolali, keďže už 
existuje precedens na neo-
právnene vysoké poplatky za 
exekúciu. Celý proces sťažuje 
to, že podľa súčasných pred-
pisov si spoluprácu s kon-
krétnym exekútorom nemôže 

vyberať mesto, pretože tí sú 
náhodným spôsobom prideľo-
vaní k jednotlivým prípadom. 
A z toho dôvodu je spolupráca 
v záujme obyvateľov náročnej-
šia. Mestský úrad upozorňuje 
aj na to, že každý občan sa má 
možnosť informovať ohľadom 
stavu svojich poplatkov v Dôs-
tojníckom pavilóne – ekono-
mický odbor mestského úra-
du. Okrem toho, vlani každý 
obyvateľ, ktorý mal nedopla-
tok, dostal v rámci výmeru 
na ďalšiu platbu upozornenie 
na prípadnú podlžnosť. Aj 
z toho dôvodu je potrebné si 
všetky doručené dokumenty 
z mestského úradu dôkladne 
prečítať!
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Zrodil sa ročný rozpočet mesta

Renovujú všetky 
školské kuchyne

Nikol Zimková 
je majsterkou sveta!

Spevácka súťaž Franza Lehára v centre pozornosti verejnosti

Anna Vargová, riaditeľka MsKS Komárno, Attila Kiss B., riaditeľ Budapeštianského 
operetného divadla, Béla Keszegh, primátor mesta a Attila Molnár, primátor Komáromu 
na medzinárodnej tlačovke v Dôstojníckom pavilóne

Mesto zastavuje neúmerné exekúcie

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 3. strane)
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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.

Poslanci mestského za-
stupiteľstva na svojom prvom 
tohoročnom zasadnutí roz-
hodli o dotáciách pre šport 
a kultúru. Mesto investuje 
do športu zhruba 1 milión 
eur, ale značná je aj podpora 
kultúry.

V posledný januárový deň 
rozhodli poslanci o jedno-
razovej podpore z fondu pre 
šport, ktorý bol v tomto roku 
navýšený o 11 percent, na 
rovných 300 tisíc eur. Ročnú 
podporu dostalo 33 klubov, 
najviac KFC (71-tisíc eur), 
basketbalový klub (49-tisíc 
eur) a volejbalový klub (49-

tisíc eur). V prípade basketba-
listov dostal mládežnícky klub 
(TJ Step) ďalších 12-tisíc eur. 
Zo športového fondu v tomto 
roku dostane podporu aj ko-
márňanský kajak-kanoe klub 
(20-tisíc) a ďalších 51-tisíc na 
ich činnosť poputuje cez mest-
ský podnik Comorra Servis.

Ako uviedol poslanec 
a predseda komisie pre šport 
a mládež Dávid Kovács, cie-
ľom mesta je podporiť hlavne 
komárňanský a mládežnícky 
šport. „V prípade KFC zastupi-
teľstvo stanovilo, že odobrenú 
sumu môžu použiť výlučne na 
mládežnícky futbal. Veríme, že 

čoraz viac Komárňanov začne 
športovať“- dodal poslanec 
Dávid Kovács.

V tomto roku pokračuje aj 
program na opravu telocviční. 
„Zastupiteľstvo rozdelí 200-
tisíc eur“ – uviedol primátor 
Béla Keszegh a pokračoval: 
„Okrem spomínaného fondu 
pre šport, mesto investuje ďal-
ších 500 tisíc do mestské špor-
tových ustanovizní, športovej 
haly, plavárne, ľadovej plochy 
a kajakárne.

Vzrástla aj ročná suma 
na podporu kultúrnej oblasti, 
a to na 80-tisíc eur. Mestu bolo 
doručených 145 žiadostí o fi-

nančnú podporu kultúrnych 
podujatí. Okrem toho mesto 
podporí ročne takmer 250-
tisíc eurami rozpočet Mest-
ského kultúrneho strediska, 
ďalších 55-tisíc eur je vyčle-
nených na väčšie festivaly ako 
Komárňanské dni či Vínne 
korzo. „V Komárne pribúdajú 
podujatia a boli by sme radi, 
ak by sa do nich zapojilo čo 
najviac ľudí“ – uviedla Tímea 
Szénásy, predsedníčka školskej 
a kultúrnej komisie.

Kompletný zoznam o roz-
delení príspevkov nájdete na 
webovej stránke mesta www.
komarno.sk                         dm

Vďaka modernej techni-
ke, internetu a samozrejme 
niekoľkým nadšeným odbor-
níkom sa zrodili 3D sním-
ky z Prachárne sv. Barbory 
v Novej pevnosti a z niekoľ-
kých ďalších častí Starej pev-
nosti. A vďaka nim môžeme 
nazrieť do zákutí tejto jedi-
nečnej kultúrnej pamiatky 
napríklad aj z pohodlia gau-
ča svojej obývačky. 

- Musíme aj my držať krok 
s dobou, a tieto technológie, sú 
najmä u mladých, nesmierne 
obľúbené. Ba čo viac, tieto vy-
užívajú najviac. A vďaka tomu 
budeme vedieť omnoho viac 
spopularizovať hodnoty tejto 
kultúrnej pamiatky - povedal 
Ľudovít Gráfel, riaditeľ Pro 
Castello Comaromiensi, n.o. 
Odborníci by radi virtuálne 

predstavili nielen komárňan-
skú pevnosť, ale aj ďalšie ko-
márňanské pamätihodnosti 
a zaujímavosti prostredníc-
tvom trojdimenzionálnych 
snímok umiestnených na in-
ternete. Vďaka tomu by si jed-
noduchšie našli aj zahranič-
ných obdivovateľov.

- Postupne by sme takouto 
formou chceli predstaviť celú 
pevnosť a ak nám zostane ener-
gia, tak by sme takto radi pred-
stavili aj ďalšie pamätihodnos-
ti mesta - povedal Ľudovít 
Gráfel. Predstavu a opodstat-
nenie tohto nápadu potvrdila 
návštevnosť virtuálneho spra-
covania komárňanskej pev-
nosti. Od prvého dňa je o ňu 
na internete veľký záujem.

- Za prvé dva dni sme mali 
takmer 200 kliknutí na túto 

hudobných velikánov, preto 
ešte viac musíme propago-
vať ich umenie a pamiatku 
a prostredníctvom podujatia 
Franza Lehára ešte viac šíriť 
dobré meno Komárna doma 
aj v zahraničí. Urobíme všetko 
preto, aby sa XI. ročník spevác-
kej súťaže stal ozaj významnou 
kultúrnou udalosťou.

Od hlavnej organizátorky 
z MsKS Komárno Bajkai Csen-
gel Moniky že prihlášky na sú-
ťaž je možné stiahnuť z www.
opereta-competition-lehar.sk, 
kde nájdete aj ďalšie podrob-
nosti súťaže. Národné kolo sa 
uskutoční v rôznych štátoch 
Európy s predpokladom na 
Slovensku, v Maďarsku, Čes-
ku, Poľsku, Rusku, Rumunsku 
a inde v marci a apríli 2019. 

Semifinále, kde bude okolo 40 
až 50 účastníkov, sa uskutoční 
3. a 4. mája 2019 v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Komár-
ne. Finále sa uskutoční 5. mája 
2019 tiež v MsKS Komárno 
a veľký Galakoncert bude 6. 
mája 2019 v operetnom di-
vadle v Budapešti. 

Mesto Komárno i jej oko-
lie je hrdé na svojho svetozná-
meho rodáka Franza Lehára. 
Preto organizátori urobia 
všetko pre zdarný priebeh 
speváckej súťaže Franza Le-
hára v Komárne a srdečne 
pozývajú v dňoch 3. až 5. mája 
2019 spevákov i každého. kto 
má rád operetu na XI. ročník 
významnej Medzinárodnej 
speváckej súťaže v operete do 
Komárna.

PaedDr. Štefan Bende

Spevácka súťaž Franza Lehára 
v centre pozornosti verejnosti
(Pokračovanie z 1. strany)

Viac peňazí na šport a kultúru

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

Komárňanskú pevnosť môžeme navštíviť už aj virtuálne
našu novinku. A nie sú to len 
mladí ľudia, ale najmä Komár-
ňania, ktorí majú radi našu 
pevnosť, zdieľajú túto možnosť, 
lajkujú, komentujú a táto no-
vinka sa im veľmi páči. Z tohto 
môže byť nielen turistická 
atrakcia, ale pomôže to určite 
aj pri výskume, pretože takto 
vieme zmapovať také časti pev-
nosti, ktoré inak nie je možné 
– informoval Ondrej Ozimy, 
odborní referent Pro Castello 
Comaromiensi, n.o.

Snímok pretransformova-
ný na trojdimenzionálny ob-
raz je nesmierne hodnoverný, 
dané miesto je takmer na do-
sah ruky.

- Cloudový server v Ameri-
ke to celé vyskladá do jedného 
veľkého objektu, a tým pádom 
sa to dá celé orotovať, popo-
zerať sa, pohybovať sa po ce-
lom objekte. Je to v podstate aj 

3D-snímok celkového objektu 
a takisto to nasníma aj textúru 
toho objektu – vyvetluje Ri-
chard Varga, zhotoviteľ, majitel 
firmy Cinebase.

A toto všetko, samozrejme, 
niečo aj stojí. K oduševnenej 
práci zhotoviteľov- tu treba 
v neposlednom rade zdôraz-
niť, že ju vykonávajú bezplat-
ne! – je potrebné financovať 
spracovanie a uchovávanie 
údajov, a to už stojí tisíce eur. 
A preto aj touto cestou hľadajú 
sponzorov, aby mohli pokra-
čovať v začatej práci, aby sme 
mohli čo najskôr nahliadnuť 
cez počítač, tablet, či smart-
fón medzi stáročné múry tejto 
osobitej pevnosti. Komárňan-
skú pevnosť môžeme navštíviť 
virtuálne na stránke www.ko-
marno360.sk.

pad
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Drobná inzercia

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. Budete mať možnosť zakúpiť biblie, suveníry, kníhy a 
ďalšie materiály za zvýhodnenú cenu. Výstava je otvorená od 5. 
do 21. februára počas pracovných dní od 8. do 17. hodiny.

Hľadáme nasledujúce pracovné sily
na trvalý pracovný pomer

do Zariadenia sociálnych služieb OAZIS v Komárne
l vyučeného kuchára – nástupný plat – 650 eur

l opatrovateľa (s platným kurzom) – nástupný plat – 690 eur

l sociálneho pracovníka 
 (II. Stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore) – nástupný plat – 850 eur

l ekonóma  (I. stupeň vysokoškolského vzdelania) – nástupný plat – 850 eur

Hlásiť sa na tel: 035/7731 353, mailom: oazis.dss@gmail.com 
alebo osobne v kancelárii na adrese: ul. Slobody 19 b, Komárno. 

l Elektrikár. Tel.: 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
Lara Krondiaková z Komárna, Áron Illés z Kolárova, Štefan Sy-

novec z Marcelovej, Sebastian Vajlik z Kolárova, Nicole Šuláková z 
Hurbanova, Emília Šnirer zo Štúrova, Róbert Bella z Ipeľského Pred-
mostia, Natália Kürti z Kolárova, Oto Pásztor zo Salky, Márton Zöl-
di z Kolárova, Sofia Baňáková zo Zemianskej Olče, Šimon Bajtek zo 
Svodína, Zselyke Boglárka Bugár z Gbeliec, Lea Bucseková z Komár-
na, Tibor Kende Kovácsik z Modrán, Karmen Farkašová z Marcelo-
vej, Liza Liana Pavlisová z Iže, Jázmin Kári zo Štúrova, Luca Kaszt z 
Komárna, Kornél Vida z Tvrdošoviec, Aliz Szép z Komárna, Mathias 
Krajčír z Andoviec, Peter Huszárik z Komárna, Vivien Kováčová, 
Vanda Margaret Bažová z Imeľa, Viktor László Csintalan z Padáňa, 
Evelin Slobodníková z Kamenína, Emese Lakatošová z Hurbanova, 
Izabella Benďáková zo Zlatnej na Ostrove, Oliver Bagó zo Štúrova, 
Noémi Keszegh z Marcelovej, Vivien Nagy z Komárna, Viktória Sza-
bóová z Komárna, Leonard Németh z Kolárova, Tomáš Hamran z 
Komárna, Tamás Kucsora zo Sokoliec 

Opustili nás
86-ročný Sándor Csehi z Komárna, 80-ročný Vojtech Ravasz z 

Komárna, 64-ročný Viliam Lengyel z Marcelovej, 82-ročný Lajos Be-
nyó z Pribety, 78-ročný Benjamin Vörös zo Svätého Petra, 67-ročná 
Rozália Geleta z Komárna, 81-ročný Ladislav Hidvégi z Komárna, 
88-ročná Ressl Dóra z Komárna, 90-ročný Koloman Tóth z Kolárova, 
63-ročný Július Rigo z Komárna, 94-ročná Irena Krauszová z Ko-
márna, 88-ročná Mária Csenteová z Kolárova, 87-ročný Daniel Sa-
gan zo Štúrova, 80-ročná Juliana Vyšná z Komárna, 78-ročná Alžbeta 
Broczká z Komárna, 82-ročná Gizela Nagyová z Kolárova

Uplynulý víkend sa náš 
basketbalový klub BK Junior 
Komárno zúčastnil so svo-
jím družstvom žiakov U14 
druhého kola európskej mlá-
dežníckej basketbalovej ligy 
EYBL v talianskom Rimini, 
kde na nás čakali 4 zápasy so 
zvučnými súpermi zo Srbska, 
Španielska, Česka a Sloven-
ska.

Ako hlavný tréner druž-
stva by som naše cele pôsobe-
nie zhodnotil veľmi pozitívne 
aj napriek tomu, že sme vy-
hrali len jeden zápas na oboch 
turnajoch. V prvom rade sme 
vstupovali do tejto európskej 
ligy s cieľom získať čo najviac 
cenných basketbalových skú-
seností ako pre hráčov, tak aj 
pre trénerov. Bolo to pre nás 
prvé veľké pôsobenie v zahra-
ničí, z čoho mal náš klub ako 

taký veľmi pozitívne pocity. 
Chceli sme konfrontovať naše 
doterajšie basketbalové vedo-
mosti, zručnosti a skúsenosti s 
mládežníckou európskou špič-
kou tejto vekovej kategórie.

I keď v niektorých zápa-
soch to na ihrisku miestami 
nevyzeralo najatraktívnejšie, 
môžem s hrdosťou povedať, 
že sme ako družstvo v každom 
zápase odovzdali maximum 
a verime, že nás všetky naše 
odohrané zápasy posunuli o 
krôčik ďalej v ceste za našimi 
basketbalovými úspechmi.

Touto cestou by sme sa 
ešte chceli ako družstvo po-
ďakovať všetkým sponzorom, 
ktorí nám umožnili participo-
vať v tak atraktívnej lige akou 
EYBL v skutočnosti je.

Mgr. Gabriel Uňatinský
hlavný tréner

Chlapci z BK Junior Komárno 
hrali v európskej mládežníckej lige

Majstrovstvá krajov zá-
padného Slovenska v halovej 
atletike mladších a najmlad-
ších žiakov sa konali 20. ja-
nuára. Banskobystrická hala 
sa ráno naplnila 266 prete-
kármi z 20 oddielov. Tréma, 
vzrušenie a očakávania viseli 
vo vzduchu, skákali a bežali 
s atlétmi, boli takmer hma-
tateľné. 

Päť žiakov, atlétov - Sofia 
Masárová, Zoé Bónová, Vik-
tória Baloghová, Dominik 
Novotný a Radoslav Sirotek 
- pod vedením trénerky Kat-
ky Sirotkovej reprezentovalo 
atletický klub ŠAK Komárno. 
Na majstrovstvá sa pripravo-
vali niekoľko týždňov a dúfa-
li prinajmenšom v zlepšenie 
osobných rekordov. Okrem 
týchto súkromných úspechov 
sa naplnila aj túžba získať me-
dailu, tentokrát to bola zlatá a 
strieborná.

Uskutočnilo sa 591 štar-
tov. Naši mladí atléti súťažili 
v týchto disciplínach:

Beh cez prekážky na 60 

m: výborná šprintérka Zoé 
Bónová skvelé 5. mieste, Sofi 
Masárová 12. miesto a Viki 
Baloghová 13. mieste. Beh na 
60 m: Dominik Novotný 19. 
miesto. Beh na 150 m: Zoé 
Bónová 13. miesto, Sofi Ma-
sárová 22. miesto a Viki Balo-
ghová 33. miesto. Beh na 600 
m: Zoé Bónová 12. miesto, 
Viki Baloghová 24. moiesto, 
Sofi Masárovú sme čakali na 
medailovom umiestení, avšak 
nedorozumením jej uniklo 
a spolu s ňou sme si v cieli pre-
to poplakali. Nakoniec to bolo 
pre ňu 23. miesto.

Beh na 1000 m: súper sna-
žiaci sa predbehnúť Radka Si-
rotka, mu v polovici pretekov 
zašliapol na pätu tretry, Radko 
ju odkopol a do cieľa dobehol 
s jednou tretrou a umiestnil sa 
na 1. mieste. Skok do diaľky: 
Dominik Novotný a Radko 
Sirotek si vyskúšali pre nich 
túto novú pretekovú disciplí-
nu. Dominik sa umiestnil na 
11. mieste, Radko postúpil do 
finále a vyskákal si úžasné 2. 

miesto. Unavení, no naplnení 
skvelou atmosférou, nový-
mi skúsenosťami, zážitkami 
a priateľstvami sa atléti vrátili 
do školských lavíc a na ďalšie 
tréningy. Naďalej sa zdokona-
ľujú a tešia sa na nasledujúce 

preteky, kde prekonávajú sa-
mých seba. Ako hovorí tréner-
ka, práve to je hlavným cieľom 
- nájsť v sebe plamienok, roz-
dúchať ho, zlepšovať sa, napre-
dovať.

Katarína Kucková

Mladí atléti ŠAK získali a zlato a striebro

V stredu 23. januára som 
sa zúčastnila tanečného pred-
stavenia Základnej umelec-
kej školy v Komárne. Žiačky 
slovenských aj maďarských 
škôl, ktoré navštevujú taneč-
ný odbor, nám predviedli 
svoj talent.

Program sa niesol vo via-
nočnej atmosfére. Predstave-
nie sa v tom období zrušilo, 
tak sa konalo v januári a my 
dospelí sme sa aspoň na chvíľu 
vrátili do vianočných dní, kto-
ré aj tak dosť rýchlo ubehli.

Program bol zostavený 
z tanečných čísel, ktoré sa 
seba nadväzovali a vytvárali 
milý príbeh o malej snehovej 
vločke, ktorá sa stratila svojej 
rodine. Na svojej ceste späť 
musela čeliť rôznym prekáž-
kam a zmenám počasia. Ta-
nečníčky predstavovali vietor, 
studený či teplý front. V noci 

si snehová vločka zatancovala 
aj s hviezdičkami. V ťažkých 
chvíľach stretla bezdomov-
cov a v tých radostných, elfov 
a lesných škriatkov. Zažila aj 
bežný vianočný deň. Napokon 
ju našli doslova najmenší an-
jelikovia a spolu našli Snehovú 
kráľovnú aj s rodinou.

Výsledok predstavenia 
vďaka kreativite a profesiona-
lite učiteliek bol nielen krásny, 
ale aj dojímavý. Mali sme ra-
dosť z našich detí, z pani učite-
liek a z toho, že deti navštevujú 
umeleckú školu.

Mala som možnosť byť 
pri svojej dcére aj v zákulisí. 
Viacerí rodičia pomáhali pani 
učiteľke pri príprave žiačok, 
čím chcem poukázať na pozi-
tívny vzťah rodičov a učiteľov 
školy.

Pomáhali aj pani učiteľky 
z iných odborov, ktoré boli 

Vo víre tanca - vystúpenie žiakov ZUŠ

k deťom počas dlhej chvíle 
vždy láskavé, ochotné a trpez-
livé. Pomáhali si navzájom aj 
staršie žiačky, ktoré si zavä-
zovali kostýmy, robili účesy, 
maľovali a zabávali sa pri tom. 
Bola tam veľmi príjemná at-

mosféra napriek miernemu 
napätiu pred vystúpením.

Nedá mi nespomenúť kos-
týmy, ktoré vymýšľajú, vytvá-
rajú a šijú učiteľky s pomocou 
rodičov.

Týmto chcem poďakovať 
pani učiteľke Petre Pavlovičo-
vej za umelecký zážitok, za jej 
prístup k deťom a k práci a za 
jej zmysel pre humor. Ďaku-
jem aj pani učiteľkám Veroni-
ke Vargovej a Barbare Lévay.

Som hrdá mama, hrdá na 
svoju dcéru. Som šťastná, že 
som videla toľko šikovných, 
úctivých a disciplinovaných 
detí. Som spokojná, že moja 
dcéra a mnoho deti navštevu-
jú umeleckú školu v Komárne. 
Je dôležité naďalej podporovať 
školstvo, učiteľov a aj umelec-
ký rozvoj našich detí.

PaedDr. Katarína 
Horváthová

v budúcnosti zmeniť na výdaj-
ňu obedov, avšak v samotnom 
meste by ich počet mal narásť 
na šesť. V súčasnosti sú školské 
jedálne v piatich školách, v Zá-
kladnej škole na Rozmarínovej 
ulici momentálne kuchyňa ne-
funguje, ale sú vytvorené na to 
podmienky.

„Od začiatku januára ro-
kujeme s vedúcimi školských 
jedální, vedením škôl a úra-

dom verejného zdravotníctva. 
Zvyšovanie kapacity jedální 
je príležitosťou na renováciu 
všetkých školských kuchýň“ – 
uviedol viceprimátor Ondrej 
Gajdáč. „Vytvorili sme pracov-
nú skupinu, ktorá sa venuje tej-
to tematike. Podľa predbežných 
plánov by sa renovácia kuchýň 
mala uskutočniť v priebehu let-
ných prázdnin“ – dodal vice-
primátor Ondrej Gajdáč.

dm

Renovujú všetky 
školské kuchyne
(Pokračovanie z 1. strany)


