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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 15. októbra (uzávierka bude 10. októbra)

Všeobecná nemocnica Komárno 
má digitálny röntgen a mamograf

Mesto Komárno v zmysle § 3, 4  ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov vyhlasuje

výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, 

Ul. františkánov 20, Komárno – Ferences Barátok Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná 
ul. 29, Komárno – Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

Komárom
Centrum voľného času – Szabadidőközpont, 

Rozmarínová ul. 2, Komárno
Uzávierka prihlášok: 10. októbra 2014

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre riaditeľa 
základnej školy a centra voľného času:
a) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na vý-
kon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade 
§34 ods.2 citovaného zákona, a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 písm. b/ 
z.č.596/2003 Z.z.
c) vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §61 ods. 7 
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Kvalifikačné predpoklady požiadavky pre riaditeľa materskej školy:
a) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na vý-
kon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade 
§34 ods.2 citovaného zákona, a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 písm. b/ 
z.č.596/2003 Z.z.
Iné  kritéria a požiadavky:
a) bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm. b/ zák.č.317/2009 Z.z.
b) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ zák.č.317/2009 Z.z.
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/ zák.č.317/2009 
Z.z.
d) znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti školstva,
e) osobné a morálne predpoklady,
f) organizačné a riadiace schopnosti,
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
- písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
- doklady o vzdelaní /overené kópie /  a doklady o vykonaní 1. ates-
tácie alebo jej náhradnej   formy /podľa §61 ods.7 zákona č.317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov. 
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný životopis,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu 
k výkonu funkcie
- doklad o bezúhonnosti - výpis registra trestov nie starší ako 3 
mesiace,
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a  rozvoja 
základnej školy, materskej školy alebo centra voľného času,
- 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.

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi 
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – (názov základnej 
školy, materskej školy alebo centra voľného času ) – Neotvárať!“ najne-
skôr do 10. októbra 2014 na adresu: Mestský úrad Komárno, Pevnostný 
rad 3, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského 
úradu Komárno .

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia po-
zve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uve-
dením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

MUDr. Anton Marek primátor mesta

FORLIFE, n.o., Všeobecná 
nemocnica Komárno začala 
proces úplnej digitalizácie rá-
diologického oddelenia. Počas 
letných mesiacov boli digitali-
zované dva rtg prístroje (skia-
grafy) nemocnice a začiatkom 
jesene pribudol aj digitálny 
mamograf, ktorý je najmo-
dernejším takýmto prístrojom 
v našom regióne. Nemocnica 
do digitalizácie a zakúpenia 
mamografu investovala 300-ti-
síc eur.

Čo je to digitalizácia? Sním-
kovanie (skiagrafia) je zobrazo-
vacia metóda využívaná v rádi-

ológii na získanie „fotografií“ 
jednotlivých častí ľudského 
tela. Takáto „fotka“ tela sa získa 
tak, že prístroj - skiagraf vyžia-
ri röntgenové žiarenie, ktorého 
odraz sa zachytí na špeciálnom 
filme.

Výsledkom klasického 
analógového röntgenu je séria 
snímok, ktoré sú definitívne 
a nie je možné ich dodatočne 
upravovať. Naproti tomu digi-
tálny röntgen umožňuje získať 
sériu obrazov v elektronickej 
forme, ktoré sú prehliadané na 
špeciálnych diagnostických mo-
nitoroch. Takto získaný obraz 

je možné podľa potreby ďalej 
upravovať napr. zväčšovať ako 
celok, použiť elektronickú lupu 
a získať detailnejšiu informáciu 
o možnej zmene. 

Na rádiologickom oddelení 
nemocnice využívajú röntgen 
pri snímkovaní celého skeletu, 
od hlavy až po päty, pľúc a bru-
cha. V priebehu nasledujúcich 
týždňov by však mal byť spuste-
ný aj nový digitálny mamograf.

Digitalizácia má niekoľko 
výhod - vyššia kvalita získané-
ho obrazu a kratšia doba vyšet-
renia, zároveň pri spracovaní 
snímku nie sú potrebné chemi-

kálie a tmavá komora. Ide o jed-
noduchší spôsob spracovania 
rtg obrazu, pričom jeho kvalita 
je výrazne vyššia. Okrem toho, 
nová metóda umožňuje aj do-
datočné tzv. postprocesingové 
spracovanie obrazu.

Získaný obraz je v digitálnej  
kvalite a hneď po vyšetrení je 
prostredníctvom nemocničného 
informačného systému dostup-
ný rádiológovi na vyhodnotenie 
nálezu a odosielajúcemu leká-
rovi. ošetrujúcemu lekárovi, čo 
niekedy trvalo aj dvadsať minút. 
Výhody nových prístrojov oce-
nia pacienti z celého regiónu.

Niektoré teraz končiace 
a prebiehajúce investície do 
rekonštrukcie majetku mesta 
boli témou rozhovoru s primá-
torom MUDr. Antonom MA-
REKOM:

- Občanov Komárna pote-
šíme správou, že v nabližších 
týždňoch bude Petőfiho ulica 
kompletne rekonštruovaná od 
križovatky pri nemocnici po 
autobusovú stanicu. Na tejto 
komunikácii je veľmi hustá pre-
mávka, čo malo za príčinu, že  
momentálne je v zlom stave a 
vodiči oprávnene toto kritizujú. 
Preto sme sa rozhodli vyhlá-
siť verejné obstarávanie na re-
konštrukčné práce tohto úseku 
podľa schváleného projektu. V 
praxi to znamená, že bude upra-
vená celá vozovka na Petőfiho 
ulici a firma, ktorá vykonáva 

tieto práce, poskytne záruku 60 
mesiacov, teda 5 rokov. Podľa 
zmluvy budú práce ukončené 
v októbri, takže občania nášho 
mesta už čoskoro môžu Pető-
fiho ulicu naplno využívať. V 
porovnaní s minulosťou to bude 
veľká zmena, pretože doterajšie 
úpravy vozovky na tejto ulici 
boli len čiastočné.

Koľko financií bolo inves-
tovaných do obnovy mater-
ských škôl?

V tejto oblasti môžem kon-
štatovať, že niektoré materské 
školy budú môcť výrazne znížiť 
svoje náklady na vykurovanie, 
pretože v nich boli vymenené 
okná a urobené ďalšie úpravy. 
Konkrétne v Materskej škole 
na Eötvösovej ulici 48 sme in-
vestovali 25-tisíc eur, rovnaká 
čiastka 25-tisíc eur bola použitá 

v Materskej škole na Eötvösovej 
ulici 64, za ďalších 10-tisíc eur 
boli vykonané úpravy v Mater-
skej škole na Kapitánovej ulici a 
10-tisíc eur bolo použitých aj v 
Materskej škole na Ulici Komá-
romi Kacza. V tomto období má 
prebieha aj realizácia výmeny 
okien v niektorých základných 
školách.

Ako pokračuje príprava 
areálu nového trhoviska pri 
pevnosti?

- Naši občania už boli in-
formovaní o tom, že neďaleko 
pevnosti, presnejšie povedané 
medzi budovou Mestskej polície 
a Univerzitou Selyeho sa nachá-
dzajú priestory bývalých garáži, 
ktoré sme vytipovali ako vhod-
né miesto na zriadenie nového 
mestského trhoviska. Prvotná 
myšlienka je, aby sa takto vy-

tvorilo miesto, ktoré by nemalo 
byť konkurenciou jestvujúcich 
trhovísk na území nášho mesta, 
ale malo by Komárňanom po-
skytnúť ďalšiu možnosť nakúpiť 
produkty priamo od pestovate-
ľov z nášho regiónu. V týchto 
dňoch finišujú práce na úprave 
tohto priestoru. Vďaka spolu-
práci aj s tunajšími podnikateľ-
mi sa nám podarilo zabezpečiť 
potrebné mechanizmy a odvoz 
okolo 100 kontajnerov staveb-
ného odpadu a vyklčovaných 
drevín a porastov. To bol iba 
začiatok realizácie nášho záme-
ru. Potom nasledovalo vybudo-
vanie potrebných inžinierskych 
sietí, teda prívodu elektriny a 
vody, vybudovanie kanalizácie 
a toaliet i spevnenie povrchu. 
Takto bude vytvorená krytá plo-

Poslanci mestského zastu-
piteľstva sa zišli na 42. riad-
nom zasadnutí. Hlasovali o 
plnení uznesení ako aj o infor-
matívnej správe hlavného kon-
trolóra. Rozhodli o členstve 
Komárna v Miestnej akčnej 
skupine Združenia Dolného 
Žitného ostrova, ktoré tvoria 
obce regiónu spolupracujúce 
so susednými obcami v Ma-
ďarsku. Členstvo totiž prináša 
komárňanským podnikateľom 
a spoločenským organizáciám 
výhody a nové možnosti roz-
voja.

Cieľom je to, aby sa v na-
sledujúcom finančnom období 
v rokoch 2014 až 2020 oblast-
né regionálne združenie mohlo 
uchádzať o viac projektov 
a čerpaniu financií a snáď bude 
úspešnejšie, keďže pridružením 
Komárna sa spojili východná 

a južná časť a takto vzniklo väč-
šie regionálne združenie. Treba 
dodať, že mestu ako takému 
z toho zvláštne výhody neply-
nú, ale podnikatelia z Komárna 
sa budú môcť uchádzať o dané 
projekty a ak budú predkla-
dať do súťaže vhodné žiadosti 
a budú úspešní, môžu čerpať fi-
nancie. Poslanci prijali všeobec-
ne záväzné nariadenie, ktoré 
upravuje prevádzku trhovísk na 
území mesta. Toto nariadenie 
sprísňuje predajné podmien-
ky, a ako predávajúcim, tak aj 
správcom prináša závažné na-
riadenia, ktoré vyplývajú zo zá-
kona prijatého Národnou radou 
Slovenskej republiky. Poslanci 
upravili aj ďalšie nariadenie, 
ktoré odteraz umožňuje stravo-
vanie stredoškolákov trpiacich 
alergiou na lepok v stravných 
zariadeniach mesta. V oblasti 

financií poslanci schválili kon-
solidovanú finančnú uzávierku 
mesta, čo znamená zosúladenie 
uzávierok mesta, jeho všetkých 
rozpočtových, príjmových 
a podnikateľských organizácií 
a eliminácia ich vzájomných 
vplyvov. Mesto po konsolidova-
nej uzávierke hospodári s ma-
jetkom 95 miliónov eur, vrátane 
podnikov. Okrem toho bola reč 
aj o polročných účtovných uzá-
vierkach v rozpočtových organi-
záciách, ako aj mesta Komárno. 
Konkrétne výsledky to ešte ne-
vykazuje, ale ukazuje trend, aké 
výsledky môžeme dosiahnuť na 
konci roka. V rozpočte samot-
ného mesta sú v podstate príjmy 
okolo 50 percent a výdavky sú 
v dôsledku šetrenia o percento-
dva nižšie, takže sa dá vyhlásiť, 
že pri tomto trende je mesto 
hospodársky konsolidované. 

V dvoch komárňanských zá-
kladných školách sú problémy, 
ale na zastupiteľstve odznelo, že 
sa to v každom prípade vyrieši. 
Sú to Základná škola na Pohra-
ničnej ulici a Základná škola na 
Ulici práce, ktorým pri riešení 
problémov bude mestské zastu-
piteľstvo nápomocné.

Poslanci sa zaoberali aj 
majetkovoprávnymi otázkami 
a skonštatovali, že dve nehnu-
teľnosti, a to budovu bývalej 
colnice a polikliniky, sa už ani 
na niekoľkýkrát nepodarilo 
speňažiť. Je to veľká škoda, lebo 
sú to nehnuteľnosti na dobrých 
miestach a ak sa to v blízkej bu-
dúcnosti nepodarí zhodnotiť, 
tak môžu schátrať. Preto dôleži-
tou úlohou v nasledujúcich 2-3 
rokoch bude vhodný odpredaj 
týchto nehnuteľností, prípadne 
nájsť pre ne vhodné využitie. 

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Rozvoj podnikania – trhoviská – financie – školstvo

Mesto investuje do obnovy Petőfiho ulice, 
materských škôl, nového trhoviska a pevnosti

(Pokračovanie na 2. strane)
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TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že triedený zber jed-
notlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený 
odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 13. októbra 2014 - do 17. októbra 2014
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej uk-
ladáte 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 vykoná-
vať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec 
mimo dňa odvozu v horeuvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie 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 o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta 
www.komarno.sk         .

Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych služieb 
tel.: 035/28 51 362.

Spoločnosť Largo SK s.r.o.
obsadzuje voľné pracovné
pozície v oblasti
ELEKTROCHNICKÉHO
PRIEMYSLU a LOGISTIKY

Miesto výkonu práce:
* Šaľa
* Voderady
* Galanta
* dolná Streda
* SládkoVičoVo

Voľné pracovné pozície:
* operátor Výroby
* kontrolór kVality
* Vodič VZV
* náStrojár
* ZoraĎoVač forieM

V prípade záujmu o niektorú z uvedených pracovných pozícií, 
prosím kontaktujte

0800 800 019bezplatnú linku

www.largosk.sk

Odstávka elektriny
V stredu 8. októbra
od 8. do 12. hodiny – Prvá prieč-
na, Druhá priečna, Malodunaj-
ská cesta, Veľkodunajská cesta, 
Malodunajské nábrežie,
v piatok 10. októbra
od 8. do 11. hodiny – Lándor.

cha zhruba 400 metrov štvorco-
vých. Na trhovisku pri otvorení 
bude umiestnených zhruba 60 
predajných miest, ktorých počet 
sa neskôr zvýši. Nové trhovisko 
by malo začať fungovať v polovi-
ci októbra 2014.

Kedy sa bude konať On-
drejský jarmok?

- Všetkých Komárňanov a 
návštevníkov nášho mesta aj 
touto cestou pozývam na toho-
ročný Ondrejský jarmok, ktorý 
sa bude konať od 24. do 26. ok-

tóbra už tradične pri pevnosti. 
Myslím si, že voľba tohto miesta 
je dobrým rozhodnutím, o čom 
svedčia aj reakcie našich obča-
nov. Len tak na okraj by som 
chcel pripomenúť, že termín 
konania Ondrejského jarmoku 
v Komárne sa viaže k udalos-
tiam z 19. storočia, kedy v roku 
1848 vyhorel kostol svätého On-
dreja a následne bol opravený a 
vysvätený 28. októbra 1860. Na 
počesť tejto udalosti sa Ondrej-
ský jarmok koná poslednú ok-
tóbrovú nedeľu.

Komárno získalo nemálo 
financií na obnovu pevnosti. 
Na čo budú použité?

- Som veľmi rád, že naše 
úsilie prinieslo výsledok, z kto-
rého máme všetci radosť. V 
tomto roku sme podali obnove-
nú žiadosť o získanie financií z 
európskych fondov na obnovu 
pevnosti. Konkrétne ide o nená-
vratnú sumu takmer 2 milióny 
500-tisíc eur na rekonštrukciu 
budovy kasárne v novej časti 
pevnosti. Na tomto projekte sa 
Mesto Komárno podieľa sumou 

zo svojho rozpočtu vo výške 5 
percent. Keďže historická pa-
miatka, ktorou je pevnosť, je 
majetkom mesta a ako je známe, 
je to obrovský komplex budov a 
objektov, čaká nás dlhá cesta pri 
jej obnove, ktorá by mala byť 
ukončená do jesene budúceho 
roka 2015. Informáciu o doteraz 
vykonaných investíciách v Ko-
márne podám našim občanom 
v nasledujúcom vydaní Komár-
ňanských listov, ktoré vychádza-
jú o dva týždne 15. októbra.

bal

Mesto investuje do obnovy Petőfiho ulice, 
materských škôl, nového trhoviska a pevnosti
(Pokračovanie z 1. strany)

Občianske združenie Fran-
za Lehára v Komárne zabezpe-
čuje pripravuje pre  verejnosť 
už tretí rok zaujímavé kultúr-
no-spoločenské podujatia. Sú 
to Lehárové plesy, promenádne 
koncerty k výročiu narodenia 
skladateľa, či rôzne koncerty 
pre každého milovníka hudby 
počas celého leta.

Po minuloročných skúse-
nostiach v tomto roku zorga-
nizovali promenádne koncerty 
rôzneho hudobného žánru na 
Klapkovom námestí opäť s veľ-
kým úspechom každú nedeľu, 
večer. Môžem konštatovať, že 
bolo vždy celé námestie plné 
divákmi a bola tu vždy výborná 
atmosféra. Dušou a organizátor-
mi podujatí boli predsedníčka 
Občianskeho združenia Fran-
za Lehára v Komárne Terézia 
KLEMEN a podpredsedníčka 
združenia Ľubica JOBBÁGY-
OVÁ. Im patrí predovšetkým 
vďaka každého, veď priniesli do 
života mesta radosť, dobrú ná-
ladu a dobrý pocit, keď sa ľudia 
stretnú pri dobrom podujatí. 
Samozrejme život ide ďalej, ale 
si myslím, že treba sa na chvíľ-
ku s organizátorkami zastaviť, 
prehodnotiť letné promenádne 
koncerty a povedať si ako ďalej 
v činnosti Občianskeho združe-
nia Franza Lehára, a preto  som 
sa pozhováral s týmito nadšen-
kyňami a propagátorkami Lehá-
rovho umenia.

V čom vidíte úspešnosť 
podujatí Lehárovho leta 2014?

– Od 29. júna do 24. augusta 
2014 sme samostatne zorganizo-
vali 9 promenádnych koncertov 
a len jeden sme museli zrušiť 
kvôli nepriaznivému počasiu. 
Na každom koncerte sa zúčast-
nilo okolo 300- až 400 divákov. 
Prišli sem aj celé rodiny a pre 
každého bol koncert v nedeľu 
večer udalosťou, kde sa mohli 
dobre zabávať, stretnúť známych 
a vyžiť sa v krásnych hudobných 
melódiách. Snáď najväčší úspech 
mal otvárací koncert Imre Vad-
kertiho, šansónový večer herca 
Jókaiho divadla v Komárne Imre 
Borárosa a tanečnej skupiny Do-
mino. Vysoko si vážime finančnú 
a morálnu  pomoc mesta Komár-
no a Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, podnikateľa László 
Győrfyho, pódium nám zabez-
pečil viceprimátor Komárna 
Vojtech Novák, Komárňanskej 
informačnej kancelárie a mno-
hí ďalší. Zvukotechniku nám na 
každé podujatie zabezpečil Ró-
bert Beneš, ktorý tu počas letu 
aj koncertoval. Už teraz môžeme 
vyhlásiť, že aj v budúcom roku 
pripravíme opäť náročné a zá-
bavné podujatia na Lehárové 
leto 2015 a privítame každého, 
kto nám chce akokoľvek pomôcť. 
Informácie a kontakty nájde kaž-
dý na www.fr-lehar.sk

Čo pripravujete pre milov-
níkom Lehárovho umenia?

– Samozrejme nespíme na 
vavrínoch, a tak v rámci osláv 
Svetového dňa operety 24. ok-
tóbra 2014, v deň úmrtia Fran-
za Lehára a narodenia Imricha 
Kálmána, v spolupráci s Mest-
ským kultúrnym strediskom 
v Komárne pripravujeme veľký 
galaprogram operiet za účasti 
významných hostí a komárňan-
ských umelcov. Na tento koncert, 
ktorý sa uskutoční v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Komár-
ne, už teraz pozývame milovní-
kov operetných melódií. Ďalej 
to bude už tretí Lehárov ples 17. 
januára 2015, o ktorý je už teraz 
veľký záujem. Naše pôsobenie 
v oblasti popularizácie operetné-
ho žánru chceme rozšíriť aj inde 
na Slovensku organizovaním 
rôznych koncertov. Už teraz sme 
podali prihlášky na rôzne granty 
v rámci Vyšegrádskej spolupráce, 
Európskej únie, či na centrálne 
orgány na Slovensko, aby sme 
mohli spolu s mestom a MsKS 
zorganizovať v budúcom roku 
ďalšiu Medzinárodnú spevácku 
súťaž Lehárovo Komárno pre na-
daných mladých spevákov z rôz-
nych štátov Európy. 

Vďaka za všetko, čo ste dote-
raz urobili pre rozvoj kultúrno-
spoločenského života Komárna 
a prajeme, aby sa im práca darila 
a našli aj ďalších takých nadšen-
cov pre umenie, ako sú oni.

Dr. Štefan Bende
poslanec MsZ

O podujatia Občianskeho združenia Franza Lehára 
bol veľký záujem počas celého leta

V komárňanskej pevnos-
ti sa opäť natáčalo. Tentoraz 
si to k nám namieril filmo-
vý štáb spoza oceánu. Až 50 
kamiónov, 30 obytných prí-
vesov, 350-členný štáb a 200 
komparzistov bolo súčasťou 
trojdňového natáčania časti 
príbehu, za ktorým stojí filmo-
vý štáb Legendary Pictures. Po 
Batmanovom návrate či Súboji 
Titanov bude pripravovaný 
film Spectral ďalším z ich diel-
ne. Ide o sci-fi thriller, ktorý sa 
odohráva v New Yorku v roku 
2050, keď mesto napadli vo-
trelci.  

Ako sa vyjadril americký 

producent Guy Riedel, potre-
bovali nájsť niečo ohromujúce, 
a to našli práve v Komárne. Na 
vytvorenie jednej scény použili 
zábery z dvoch miest. V Maďar-
sku natočili zhluk tunelov a k 
tomu pridali zábery z „uprave-
nej“ komárňanskej pevnosti. 

Producent zo Slovenska Da-
libor Vašica ocenil prístup vede-
nia nášho mesta, keďže napriek 
tomu, že sa natáčalo v kultúrnej 
pamiatke, Komárňania im do-
volili nejaké zásahy, ktoré samo-
zrejme filmári museli zase vrátiť 
do pôvodného stavu. Filmári 
zmenili pevnosť na nepozna-
nie. Okrem odhalenia budov, 

ktoré boli doposiaľ zarastené 
burinou, na čas zmenili aj vizáž 
Leopoldovej brány – vchod do 
pevnosti zo 16. storočia zmenili 
na bránu z budúcnosti. Všetko, 
čo žiadali od mesta, dostali a so 
spoluprácou boli veľmi spokoj-
ní. Netajili sa zámerom, že sa 
sem plánujú vrátiť na natáčanie 
ďalšieho film, pretože sú tu veľ-
mi milí ľudia a budú odporúčať 
aj ostatným, aby sa sem na Slo-
vensko prišli pozrieť. 

Film Spectral by mal mať 
kinopremiéru v auguste, v roku 
2016. Mesto podľa našich infor-
mácií dostalo za trojdňový pre-
nájom pevnosti 20-tisíc eur.

Američania v pevnosti natáčali film o budúcnosti

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej televízie 
nájdete na stránke www.tvkomarno.sk
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Drobná inzercia

Novorodenci
Roland Juraj Balogh z Okoličnej na Ostrove, Noel Nagy zo Svä-

tého Petra, Jázmin Gyurcsik z Balván, Dalma Cascada Fatonová z 
Veľkého Medera, Dorka Szabó z Komárna, Jaroslav Kopáč z Bá-
nova, Sebastián Castillo River z Komárna, Áron Váradi z Pribety, 
Peter Domján z Komárna, Lýdia Edita Palóová z Bátorových Kosíh, 
Norbert Mikle z Nesvád, Cynthia Mezeiová z Moče, Emily Tótho-
vá zo Sokoliec, Amira Kováčová z Hurbanova, Mia Rusňáková z 
Komárna, Noémi Polgárová z Vlčian, Alexander Szabó zo Zemian-
skej Olče, Kiara Mátheová z Komárna, Elisabeth Lilien Bozsakiová 
z Komárna, Martin Melečky z Nových Zámkov, Mátyás Zoltán 
Molnár z Chotína, Adam Štefanec z Komárna, Mark Peter Kánai 
z Komárna, Matias Petík z Komjatíc, Márton Pastorek zo Sokolca, 
Kevin Venth z Nových Zámkov, Sophia Černáková zo Šurian, Ti-
bor Lakatos z Moče, Gábor Révész z Kolárova, Lorina Harisová z 
Nesvád, Júlia Lepiešová z Komárna, Dávid Bobák zo Sniny, Sabri-
na Lakatošová z Hurbanova, Lena Fűri z Kolárova, Tibor Guban z 
Duloviec

Sľúbili si vernosť
Tibor Barta a Kristína Kajarová, Peter Németh a Henrieta Erő-

sová, Viliam Gábovics a Gabriela Kosárová, Lukáš Paluga a Andrea 
Böhlkeová, Tibor Kobza a Timea Sárkányová, Daniel Répási a Mar-
tina Paraiová, Gejza Szendi a Csilla Ürbényiová, Marián Záhorecz 
a Mária Tóth, Rudolf Krepelka a Edita Csicsóová, Dávid Pálmay 
a Éva Csizmaziaová, Nykola Tovtyn a Anna Filkóová, Július Fay 
Cajigal a Katarína Ďuraková, Ján Sztankó a Erika Kurdiová, Zsolt 
Czibor a Monika Komlósiová   

Opustili nás
90-ročná Etel Roszicska z Marcelovej, 59-ročná Mária Fábiková 

z Komárna, 37-ročný László Kováč z Véku, 74-ročná Júlia Bajkai z 
Búču, 64-ročný Ladislav Klučáť z Moče, 75-ročná Rozália Lőrinczo-
vá z Komárna, 75-ročná Gizella Földes z Komárna, 75-ročná Teré-
zia Jandás zo Zlatnej na Ostrove, 74-ročná Mária Fűri z Čalovca, 
81-ročná Magdaléna Hosnédlová z Komárna, 60-ročný András 
Édes z Marcelovej, 68-ročný János Kusala z Modrán, 69-ročná Ju-
lianna Vendégh z Komárna, 44-ročná Tatiana Tushková zo Zlatnej 
na Ostrove, 80-ročný István Pálinkás z Bátorových Kosíh, 68-ročná 
Mgr. Vlasta Obrancová z Komárna, 48-ročný Alexander Mészáros z 
Komárna, 57-ročný František Uzola zo Zlatnej na Ostrove, 70-roč-
ný MUDr. Oto Spál z Komárna, 89-ročná Jankóné Szakál Erzsébet 
z Komárna, 93-ročná Lenka Porubská z Komárna, 66-ročná Mária 
Senkárová z Marcelovej, 58-ročná Vilma Foróová z Kavy, 61-ročný 
Štefan Szabó z Marcelovej, 77-ročná Terézia Nagyová z Kolárova, 
86-ročná Helena Horváthová z Komárna

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, všetkým známym, susedom a 

spolupracovníkom, ktorí dňa 26. augusta 2014 odprevadili 
na poslednú cestu našu drahú manželku, mamičku, sestru a 
starú mamu

Martu SZÁSZOVÚ, rod. Jurčovú,
ktorá nás navždy opustila vo veku 62 rokov.

Smútcia rodina 

l AKCIOVÁ pôžička. 0949 226 661.
l ELEKTRIKÁR. 0908 415 657. 
l Prenajmem 3-izbový byt na novom 
sídlisku Bašta. 0907 739 389.
l Zemné, vrtacie a výkopové práce 
s UNC strojom.  Úprava a čistenie te-
rénu. Búracie práce HRK. Dlhoročné 
skúsenosti, spoľahlivosť. Cena doho-
dou. Tel.: 0903/438 872.
l Odťahové služby,  preprava sta-
vebných strojov, stavebného paleto-
vého materiálu.Cena dohodou. Tel. 
0903/438 872.
l Dám do prenájmu izbu pre 1-2 
osoby v centre Komárna. Tel.: 0908/729 
612.
l Dám do prenájmu  2-izbový dom 
(časť domu) v centre Komárna. Vlast-
ná terasa, 2 x sat.TV, Wifi internet. So 

zariadením alebo bez. Pekne prerobe-
ný. Orientačná cena: 300 Eur+energie. 
0948 347 566.
l Dám do prenájmu  2-izbový byt 
študentom v centre Komárna M.R. 
Štefánika 16. Tel: 0905/100 505. 
l Kompletná ponuka nehnuteľ-
ností na www.bluechipreality.sk. Tel.: 
0902/202 951.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť vla-
sy pohodlne? Prídem k Vám domov. 
Tel.: 0907/271 670. 
l Schudnite zdravo www.chudnete.
sk/benefit.
l Dám do prenájmu obchodný 
priestor 24m2 v centre mesta za sym-
bolických 100 eur/mesiac. Tel: 0944 
702 320.

Mestské kultúrne stredisko 
v Komárne

októbra 2014 
o 19. hodine

HANA 
ZAGOROVÁ

koncert
Hosť: Petr Rezek

Sprevádza skupina 
Jiřího Dvořáka.

Vstupné: 20 Eur.

SPOMIENKA
„Odišla si tíško, náhle bez slova rozlúčky,
no v našich srdciach budeš stále žiť.“
V auguste uplynulo 6 rokov, keď nás navždy 
opustila naša milovaná

Ing. Alexandra KISVINCEOVÁ
rod. Hlavačková.

S veľkou láskou v srdci na ňu spomíname.
Smútiaca rodina 

SPOMIENKA
„Bol si milovaný, nie si zabudnutý.“
Dňa 1. októbra 2014 si pripomíname 4. výro-
čie úmrtia nášho milovaného manžela, otca 
a brata

Karola CZANIKA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Manželka, deti a rodina

SPOMIENKA
Dňa 4. októbra 2014 uplynie rok, čo nás 

po ťažkej chorobe navždy opustil manžel, 
otec a dedo
JUDr. Alexander SZŰCS.

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. 
Srdečne ďakujeme.

Manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA
V týchto dňoch si pripomíname prvé smutné výročie úmrtia 
našich milovaných rodičov

Imricha  a Anny Krajmerových 
z Komárna

Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, s spolu s nami tichú 
spomienku.

Deti s rodinami

V oblastnej súťaži družstvo 
starších žiačok Dievčenské-
ho volejbalového klubu DVK 
Komárno skončilo na prvom 
mieste, a to skutočne suverén-
nym spôsobom, keď zo 40 zá-
pasov súťaže dievčatá vyhrali 
všetkých 40 stretnutí! S takým-
to výsledkom sa veru nemôže 
pochváliť žiadne iné družstvo. 

Naozaj je to športová sen-
zácia, a preto pre zaujímavosť 
uvediem konečnú tabuľku ob-
lastnej súťaže starších žiačok: 1. 
miesto DVK Komárno celkom 

bodov 40 (výhry 40, prehry 0); 
2. miesto Palas Levice 34 bo-
dov (6 prehier); 3. miesto VKM 
Piešťany 28 bodov(12 prehier); 
4. miesto VK Skalica 26 bodov 
(14 prehier); 5. miesto RZ Nové 
Zámky 23 bodov (17 prehier); 
6. miesto SVM Senica 21 bo-
dov (19 prehier); 7. miesto VK 
Vráble 20 bodov (20 prehier); 
8. miesto VK Nové Mesto nad 
Váhom 16 bodov (24 prehier); 
9. miesto VK Púchov 6 bodov 
(34 prehier); 10. miesto MKSO 
Trenčín 5 bodov (35 prehier); 

11. miesto HIT Trnava 1 bod 
(39 prehier).

Zverenkyne trénera Ondre-
ja Óváryho vyhrali aj tradičný 
medzinárodný volejbalový tur-
naj Abád Kupa v Budapešti, kde 
vo finále zvíťazili nad poľským 
družstvom Tichy 3:2. Na tomto 
turnaji medzi najlepšie hráčky 
patrili Laura Kinczerová a Ivana 
Šušanská. 

Mladšie žiačky družstva 
trénera Óváryho v dlhodobej 
oblastnej súťaži skončili na 3. 
mieste. 

V sobotu 4. októbra sa za-
čína nové súťažné obdobie, na 
konci ktorého sa klub DVK Ko-
márno chystá osláviť 50 rokov 
existencie dievčenského mlá-
dežníckeho volejbalu v našom 
meste. Zakladajúci predseda 
klubu a tréner v jednej osobe 
Ondrej Óváry poznamenal, že 
za toto polstoročie sa v ich klu-
be vystriedalo takmer osemsto 
dievčat – volejbalistiek. Chvá-
lyhodná práca a dosiahnuté vý-
sledky si naozaj zaslúžia peknú 
oslavu.                                      gk

Športová senzácia -  mladé volejbalistky odohrali skvelú víťaznú sériu

Starší žiačky, členky Dievčenského volejbalového klubu DVK Komárno a ich tréner Ondrej Óváry.

ONDREJSKý JARMOK v Komárne od 24. do 26. októbra 2014, 
III. fESTIVAl KlObÁSy 25. októbra 2014.

 Ďalšie informácie na www.komarno.sk/jarmok


