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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 nasledovných ter-
mínoch:

od 1. februára 2016 - do 5. februára 2016
od 29. februára 2016 - do 4. marca 2016

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej 
ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom 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 horeuvedených intervaloch je 
zakázané!
Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na max. 4 vre-
cia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 2/2007 
o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje pôvodcom 
odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie tráv-
nikov a záhrad. Triedené zložky komunálneho odpadu je možné 
bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (ot-
váracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvore-
né). Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362.
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 
mesta (www.komarno.sk).

Mesto Komárno v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Ko-
márno zo dňa 1.4.2004  v znení Dodatku k Pracovnému 
poriadku Mesta Komárno zo dňa 15.6.2011 vyhlasuje

Výberové konanie 
na obsadenie funkcie vedúceho Odboru rozvoja

Mestského úradu v Komárne
Predpokladaný termín nástupu do práce 1.2.2016

Požiadavky a požadované kvalifikačné predpoklady :
Kvalifikačné predpoklady  
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- znalosť právnych predpisov v oblasti  regionálneho rozvoja a verejné-
ho obstarávania 
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme -  § 3 zákona č. 
552/2003 Z. z. 
Požiadavky a iné  kritéria :
- najmenej tri roky praxe v riadiacej činnosti, 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, 
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, 
kreatívnosť 
- znalosť práce s PC – MS Office 
- ovládanie anglického  jazyka slovom a písmom je požiadavkou, 
znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka vítaná
Zoznam požadovaných dokladov:
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných 
predpokladov 
- prehľad o doterajšej praxi 
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace, 
- získané certifikáty alebo osvedčenia,

Originály, (úradne overené fotokópie) potrebných dokladov pred-
ložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo te-
lefonického kontaktu a  e-mailovej adresy.
K žiadosti pripojiť :
- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní, 
- vyplnený osobný dotazník, 
- štruktúrovaný životopis  
-  písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru  – 
maximálne na  3 strany  
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na 
účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :
- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru   
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti 
- vzdelanie v danej oblasti

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi 
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Odboru 
rozvoja – Neotvárať!“ najneskôr 15. januára 2016 na adresu:  Mestský 
úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  945 01 Komárno alebo odo-
vzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne , Pevnostný rad 
č. 3, Komárno najneskôr 15. január 2016  do 12.00 hod. Uchádzača, 
ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhlá-
seného výberového konania výberová komisia pozve na výberové ko-
nanie, výberová komisia pozve  najmenej sedem dní pred jeho začatím 
s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

tom ho možno  odviezť a spraco-
vať.   Po uzatvorení viacstupňovej 
zmluvy, podpísaní,  preklade,  sa 
môže  začať s odvozom odpadu 
a úpravou zberného dvora na 
Harčáši.  Boli by sme radi, keby 
bol  v budúcnosti tento proces  
plynulý, tak ako tomu je v prí-
pade papiera a skla“ - povedal  
László Stubendek, primátor 
Komárna. 

„Tento  proces  nie je len otáz-
kou estetiky, okrem upratovania 
je  dôležitá aj finančná stránka. 
Za  tonu plastového odpadu  ma-
ďarská spoločnosť zaplatí 45 eur, 
ale do júla - kým nenadobudne 
platnosť ustanovenie nového 
zákona – dostaneme za tonu 
ďalších 25,50 € formou dotácie 
v oblasti životného prostredia"- 
vyjadril sa  Béla Keszegh, vice-
primátor mesta.

V súvislosti s likvidáciou  
odpadu je novinkou v tomto 
roku, že za umiestnenie  drob-
ného stavebného  odpadu sa 
v zbernom dvore platí poplatok. 
K tomuto riešeniu mesto muse-

lo pristúpiť  na základe zákona,  
ktorý  definuje sumu poplatku, 
v prípade mesta Komárna je táto 
suma blízka minimu.  Mesto má 
obavy, týkajúce sa  umiestnenia 
stavebného odpadu, nakoľko sa 
môže zvýšiť počet nelegálnych 
skládok, čo určite spôsobí väčšie 
problémy, ale mesto musí  dodr-
žiavať  právne predpisy.

V tomto roku nastanú veľké 
zmeny  v spojitosti so separo-
vaným odpadom, čo zname-
ná nové príležitosti pre mesto. 
„Vzhľadom k meniacemu  sa 
životnému štýlu produkujeme 
čoraz viac odpadu, preto musíme 
venovať zvýšenú pozornosť  jeho 
selektovaniu. V Komárne sa do-
stáva do kontajnerov takmer 10 
tisíc ton odpadu ročne, ďalších 
3 tisíc sa zhromaždí vedľa po-
polníc. Je dôležité prispôsobiť sa 
európskym tendenciám,  pretože 
kým za  umiestnenie netriede-
ného  odpadu musíme platiť, 
separovaný odpad  znamená pre  
mesto príjem“ – dodal Béla Ke-
szegh.

Po troch rokoch bude poriadok 
v zbernom dvore na Harčáši
(Pokračovanie z 1. strany)

cyklistiky je pre nás veľmi dôle-
žitá aj skutočnosť, že nová cyk-
lotrasa by spájala aj Komárno 
a Novú Stráž, obyvatelia tejto 
mestskej časti by teda mohli do 
mesta dochádzať za oveľa bez-
pečnejších podmienok.“ – uvie-
dol primátor mesta László Stu-
bendek. Prípravy pokračujú, 
veď pred niekoľkými mesiacmi 
bol úspešný projekt Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce 
Pons Danubii, ktorého členom 
je aj mesto Komárno.

„Až 90 percent projektu 
s celkovým rozpočtom 40 tisíc 
eur, tj. 36 tisíc eur pokrývame 
z externých zdrojov. Vďaka tejto 
dotácii môže byť vypracovaná 
projektová dokumentácia ďal-
ších úsekov. Vzniká teda mož-
nosť, že po Kolárove bude spájať 
Komárno cyklotrasa aj s Hurba-
novom, druhým mestom nášho 
okresu. Okrem toho sa vďaka 
iniciatíve samosprávy môže roz-
behnúť ďalší dôležitý proces, a to 
vypracovanie projektovej doku-
mentácie koridorov v rámci mes-
tských komunikácií spájajúcich 
už existujúce cyklotrasy. Tieto 
koridory by spájali Vážsky most 
s Alžbetiným mostom a s lokali-

tou pri bazéne lodeníc smerom 
na Bratislavu. Ako náhle bude 
projektová dokumentácia - roz-
delená kvôli vysokým nákladom 
na niekoľko úsekov – hotová, po-
dáme žiadosť o grant.“ – prezra-
dil Zoltán Bara, riaditeľ Pons 
Danubii.

V cykloturistike sa v celo-
európskom meradle ukrývajú 
mnohé možnosti a tieto kapaci-
ty chce využiť aj naše mesto, veď 
turistom môžeme ponúknuť 
množstvo atrakcií – prírodných 
i historických.

„V minulom roku sme za 
týmto účelom vydali aj tematic-
ké publikácie. Trend rozvoja ces-
tovného ruchu je priaznivý, veď 
podľa údajov svetovej organi-
zácie cestovného ruchu (UNW-
TO) vzrástol počet návštevníkov 
v rámci Európy v najvyššej miere 
práve v Maďarsku (19,1%) a na 
Slovensku (13,3%), čo predsta-
vuje trojnásobok celoeurópske-
ho priemeru. Práve preto bolo 
podstatným krokom založenie 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Podunajsko, ktorá môže 
intenzívnejšie oslovovať turis-
tov, a v rámci nich aj cyklistov.“ 
– uviedol viceprimátor Béla 
Keszegh.

(Pokračovanie z 1. strany)

Koniec kalendárneho roka 
býva v školskom prostredí za-
ujímavým obdobím, kedy sa 
uskutočňujú súperenia v od-
borných, športových  a rôznych 
iných oblastiach. Vzhľadom 
na štedré priestory, ktoré má 
SOŠT-MSZKI na Bratislavskej 
ceste 10 v Komárne k dispozí-
cii, je v nej možné usporiadať 
bez narušenia vyučovania aj 
niekoľko akcií súčasne. S napä-
tím sme však očakávali, ako sa 
nám podarí organizačne zladiť 
„fakt hustý“ program podujatí 
(19) prevyšujúci počet pracov-
ných dní v mesiaci.  

V rámci prevencie sociálno-
patologických javov školská ko-
ordinátorka k 1. decembru 2015 
zorganizovala aktivity v súvis-
losti s celoslovenskou kampa-
ňou Červené stužky pri prí-
ležitosti Svetového dňa boja 
proti AIDS, ktorej cieľom je na-
učiť žiakov zaujať správny postoj 
k vlastnému zdraviu a životu, 
ako aj k zdraviu a životu druhých 
ľudí (1. zhotovenie informačnej 
nástenky, 2. podpora kampane 
vytvorením a nosením červe-
ných stužiek, 3. premietnutie 
filmu o smrti a nádeji „ANJELI“ 
- príbeh o pomoci chorým na 
AIDS v Afrike, 4. zorganizova-
nie besedy s pracovníčkou Regi-
onálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Komárne na tému 
AIDS/HIV);  1.12.  sa tiež naši 
žiaci zapojili do súťaže Expert 
2015, ktorá sa konala celoploš-
ne na všetkých základných a 

stredných školách Slovenska; 
1.12. sa v telocvični školy ko-
nalo Okresné kolo v basketbale 
žiakov;  v dňoch 1.- 2.12. naša 
škola usporiadala Majstrovstvá 
okresu v stolnom tenise druž-
stiev chlapcov a dievčat stred-
ných škôl; 2.12. boli priestory 
TV a OV poskytnuté pre usku-
točnenie  Krajského kola XVII. 
ročníka súťaže ZENIT v stro-
járstve, ktorého sa zúčastnilo 
22 súťažiacich z 11 stredných 
škôl; 2.12. sa súčasne konalo aj 
Obvodné kolo technickej olym-
piády pre žiakov základných 
škôl - 34 žiakov v kategórii A - 
starší žiaci a 14 žiakov v kate-
górii B - mladší žiaci; 4.12. bol 
organizovaný prvý ročník stol-
notenisového turnaja „Zober 
loptu nie drogy“ pre základné 
školy, zúčastnilo sa ho spolu 
52 dievčat a chlapcov základ-
ných škôl a detského domova; 
koho v škole 4.12. stretol, toho 
sladkosťami obdaroval Mikuláš; 
8.12. študenti štvrtého ročníka 
diskutovali o možnostiach ďal-
šieho štúdia na Univerzite Já-
nosa Selyeho; 8.12. odštartoval 
Medzitriedny turnaj v halovom 
futbale, ktorý vyvrcholil 22.12. 
celkovým víťazstvom triedy 
I.NM; 9.12. si svoje vedomosti 
mohli naši žiaci overiť v tema-
tických okruhoch Dejepisného 
kvízu; 9.12.2014 sa uskutočnilo 
školské  kolo  súťaže Olympiáda 
ľudských práv; 10.12. si triedy 
I.NM, II.CM/KPD, III.A a III.
CM prezreli historické pamiatky 

v Budapešti, ako sú Halászbástya 
a Mátyás-templom a deň zavŕšili 
v príjemnom prostredí vianoč-
ných trhov; 17.12. boli v rám-
ci školy vyhodnotené kresby 
a plagáty vyjadrujúce negatívny 
postoj žiakov k drogám a k zá-
vislostiam ako takým, vytvorené 
z príležitosti súťaže Nebuď otrok 
drog, ktorý po tretíkrát  vyhlási-
la TASR prostredníctvom portá-
lu   www.skolskyservis.sk; 17.12. 
sme organizovali aj Majstrovstvá 
okresu v stolnom tenise jednot-
livcov - na turnaj sa prihlásilo 
12 dievčat a 28 chlapcov; 22.12. 
sa za účasti tried I.A a III.A ko-
nala beseda o povodí rieky Váh 
s členmi Občianskeho združenia 
Maximilián Hell; 22.12. absol-
vovali žiaci končiacich ročníkov  
interaktívnu  besedu s Jánom 
Botyánom na tému Ako sa pri-
praviť na pracovný pohovor; 

22.12. triedni učitelia pripravili 
pre svoje triedy voľný program 
s názvom V duchu Vianoc. 

Poslednou aktivitou, ktorá 
nás mimoriadne potešila v ostat-
ných dňoch bolo uskutočnenie 
zbierky potrieb (prikrývok a po-
travín) pre útulok DUNAJKA 
Komárno v mestskej časti Ha-
dovce, ktoré vyzbierali študenti, 
aby pomohli tu umiestneným 
zvieratám. V priebehu posled-
ných dní školského vyučovania 
v decembri 2015 sa podari-
lo upriamiť pozornosť našich 
žiakov na charitatívnu akciu a 
prostredníctvom nej rozozvučať 
najvzácnejšie ľudské city, vďaka 
ktorým sa rysuje nádejná adop-
cia jedného dočasného obyva-
teľa uvedeného útulku – bígla 
Čiriho. 

 Autor: SZE
  Foto: archív školy

Hustý záver kalendárneho roka 2015

Pozývame na obnovenú premiéru rozprávky

Den noci svätojánskej
v piatok 19. februára o 18.03

v Dome Matice slovenskej v Komárne.
V predstavení účinkujú členovia Dramaťáku. 
Rezervácia vstupenie na čísle 0905 283 006.

Obsah Komárňanských listov a relácie 

Mestskej televízie nájdete na stránke 

www.tvkomarno.sk
Možnosť budovania ďalších cyklotrás


