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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 12. novembra (uzávierka bude 6. novembra)

V minulom čísle Komár-
ňanských listov bola uverej-
nená prvá časť informácií o 
investíciách v našom meste 
počas volebného obdobia 2010 
– 2014. V tomto čísle občanom 
Komárna predkladám druhú 
časť informácií o investíciách. 

ŠKOLSTVO
Rok 2011

MŠ Kapitánova – rekonštrukcia 
vykurovacieho systému (7.918 
eur, z toho bola štátna dotácia 
6.639 eur).
ZŠ Komenského – rekonštruk-
cia kotolne (6.247 eur).
ŠJ Eötvösa – riešenie havarijné-
ho stavu, ohrievač vody a obe-
hové čerpadlo (3.465 eur).

Rok 2012
MŠ Mederčská – výmena vý-
plní otvorov a obnova fasády 
(1.824 eur).
ŠJ Komenského – rekonštrukcia 
vzduchotechniky, montáž novej 
techniky v kuchyni pri školskej 
jedálni (7.345 eur), nákup no-
vého varného kotla (3.151 eur).
ŠJ Mieru – vybudovanie novej 
šatne a rekonštrukcia sociálnych 
zariadení pre personál kuchyne 
(7.380 eur).
ŠJ Eötvösa – nákup veľkoka-
pacitnej škrabky na zemiaky 
(2.198 eur).

Rok 2013
MŠ Lodná – rekonštrukcia stre-
chy 629 m2 a sociálnych zaria-
dení v jednom pavilóne (45.200 
eur).
ZŠ Práce – rekonštrukcia 
strechy a podlahy telocvične 
(53.012 eur).
MŠ Vodná – rekonštrukcia plo-
chej strechy na celej budove 1 
369 m2 (89.980 eur).
ZŠ Eötvösa – havarijný stav, 
oprava časti strechy telocvične 
(vlastné zdroje 3.600 eur, štátna 
dotácia 20.396 eur), oprava čas-
ti strechy budovy (11.000 eur).
MŠ Eötvösa 64 a MŠ K.Kacza 
33 – vybavenie detských ihrísk 
(spolu 15.450 eur).
ŠJ Mieru – výmena vzducho-
techniky (5.941 eur).

Rok 2014
ZŠ Pohraničná – havarijný stav, 
rekonštrukcia sociálnych zaria-
dení na prízemí (štátna dotácia 
30.536 eur).
ZŠ M.Jókaiho – havarijný stav, 
výmena okien telocvične (štát-
na dotácia 25.000 eur), výmena 
výplní otvorov (vlastné zdroje 
23.983 eur).
MŠ Mieru – výmena výplní 
otvorov budovy (19.472 eur).
MŠ Eötvösa 48 – výmena okien 
časti budovy (24.909 eur).
MŠ Eötvösa 64 - výmena okien 
časti budovy (24.600 eur).
MŠ Kapitánova - výmena okien 
časti budovy (9.705 eur).
MŠ K.Kacza - výmena okien 
časti budovy (9.960 eur).

Tesne pred dokončením ešte v 
roku 2014

ZŠ Komenského - výmena 
okien časti budovy (68.630 
eur).
ZŠ Eötvösa - výmena okien čas-
ti budovy (57.630 eur).
ZŠ M.Jókaiho - výmena okien 
časti budovy (46.017 eur).
ZŠ Práce - výmena okien časti 
budovy (70.000 eur).
ZŠ Rozmarínová - výmena 
okien (70.000 eur).

SOCIÁLNA OBLASŤ
Riešenie problematiky 

neprispôsobivých občanov
Vnútorná okružná 51 - Bola 
riešená problematika neprispô-
sobivých občanov a neplatičov 
na tejto adrese. V roku 2012 
bolo uskutočnené premiestne-
nie neprispôsobivých občanov 
a neplatičov z centra mesta z ad-
resy Vnútorná okružná 51 a ná-
sledne bol celý objekt zbúraný. 
Dunajské nábrežie 16 - Na je-
seň 2012 bol u odstránený ob-
jektu na náhradné ubytovanie 
pre neplatičov a neprispôso-
bivých občanov z Dunajského 
nábrežia 16 s vysťahovaním do 
prímestskej časti Komárna.
Útulok pre bezdomovcov - 
Mesto Komárno ho prevádzkuje 
pre bezdomovcov na Hradnej 
ulici 22 pre spoločensky nepri-
spôsobivých občanov, pre ob-
čanov, ktorí potrebujú osobitnú 
pomoc, a pre matky s deťmi, ka-
pacita je 28 ľudí.
Od marca 2012 vstúpila do plat-
nosti zmena zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách, na 
základe ktorej štát nenávratnou 
dotáciou prispieva na bežné 
výdavky mestského útulku pre 
bezdomovcov. Výška dotácie je 
120 eur na ubytovaného na me-
siac. Mesto Komárno požiadalo 
o túto dotáciu, čím 
v roku 2012 obdržalo sumu 
33.600 eur, 
v roku 2013 sumu 40.320 eur, 
v roku 2014 sumu 40.320 eur 
na bežné výdavky chodu útulku, 
čím mesto získalo za 3 roky cel-
kom 114.240 eur. 

Provizórna nocľaháreň 
a stravovanie bezdomovcov 

počas zimy
Mesto vytvorilo provizórnu 
nocľaháreň, kde bezplatne za-
bezpečilo ubytovanie, ošatenie 
a možnosť dodržania hygieny 
pre klientov, ktorých z teré-
nu priviedli príslušníci Mest-
skej polície v Komárne. Takto 
sa podarilo predísť tragickým 
udalostiam – ohrozeniu života 
najzraniteľnejších skupín oby-
vateľov - bezdomovcov (v zime 
2012/2013 to bolo 8 ľudí a 10 
ľudí v zime 2013/2014).
Počas zimných mesiacov bolo 
v útulku ubytovaným občanom 
bezplatne zabezpečené stravo-

vanie, jedno teplé jedlo denne 
zo školskej jedálne, kde hodno-
tu obedov mesto hradilo v plnej 
výške. 
V roku 2011 činila suma obe-
dov pre odkázaných 1.462,17 
eura, 
v roku 2012 činila suma obedov 
pre odkázaných 932,96 eura, 
v roku 2013 to bolo 1.873,76 
eura,
v roku 2014 sa uhradilo za stra-
vovanie 2.359,84 eura (spolu za 
štyri roky 6.628,73 eura).

Terénny sociálny pracovník 
a projekt „Terénna sociálna 

práca v Komárne“
Nakoľko sa na území mesta Ko-
márno za posledných niekoľ-
ko rokov začal prejavovať stále 
vypuklejšie problém segrego-
vaných skupín, z tohto dôvodu 
mesto v októbri roku 2011 zria-
dilo pracovné miesto sociálneho 
terénneho pracovníka pre prácu 
s ľuďmi z týchto skupín. 
Od 15. júna 2014 na obdobie 
dvoch rokov mesto prijalo a 
zamestnáva ďalších 4 terén-
nych sociálnych pracovníkov 
a 2 asistentov terénnych soci-
álnych pracovníkov v rámci 
projektu s názvom „Terénna so-
ciálna práca v Komárne“, ktorý 
je realizovaný vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklú-
zia (134.000 eur).
V roku 2014 mesto požiadalo 
Ministerstvo vnútra o zriadenie 
miesta policajta špecialistu pri 
PZ Komárno pre prácu s róm-
skymi komunitami pre mesto 
Komárno, ktoré bolo obsadené.

Sociálne služby 
a sociálna výpomoc

Komunitný plán sociálnych 
služieb mesta Komárno 

na roky 2013-2015
V roku 2013 bol vypracovaný 
strategický dokument mesta, 
Komunitný plán sociálnych 
služieb mesta Komárno na roky 
2013-2015. Po schválení v mest-
skom zastupiteľstve bol spra-
covaný Realizačný plán ku Ko-
munitnému plánu na rok 2013. 
Ku koncu roka 2013 v súlade 
so schváleným komunitným 
plánom bol vypracovaný aj Ad-
resár poskytovateľov sociálnych 
služieb na území mesta Komár-
na a blízkeho okolia.
V roku 2014 bolo vypracované 
vyhodnotenie plnenia realizač-
ného plánu na rok 2013 a spra-
covaný Realizačný plán ku Ko-
munitnému plánu na aktuálny 
rok 2014. 

Pomoc rodinám s deťmi
V roku 2011 sociálne oddelenie 
okrem poskytovania jednora-
zových finančných dávok a pl-
nenia bežných úloh organizo-
valo slávnostné prijatie rodičov 

mnohodetných rodín, konané 
pri príležitosti začínajúceho sa 
nového školského roka. V rámci 
tohto podujatia  bolo prerozde-
lených 2.040 eur siedmim rodi-
nám s počtom 34 detí.
V roku 2012 bolo taktiež na 
tento účel prerozdelených 1.800 
eur šiestim mnohodetným ro-
dinám s počtom 30 detí. Tie-
to finančné prostriedky slúžili 
rodinám na nákup školských 
potrieb a úhradu ostatných vý-
davkov, súvisiacich s nástupom 
školopovinných deti do školy.
V roku 2013 bol zrealizova-
ný nákup šekových poukážok 
v spolupráci s Kaufland Komár-
no sociálne slabým občanom 
mesta, ktoré týmto občanom 
slúžili na zakúpenie školských 
potrieb pre nezaopatrené deti 
nad rámec dotácie na školské 
potreby od štátu. Pomoc bola 
poskytnutá aj osobám, ktoré 
nemajú nárok na štátnu dotáciu 
a majú v starostlivosti nezao-
patrené školopovinné dieťa. Išlo 
o poukážky v hodnote 705 eur 
pre 18 rodín s počtom 47 detí.
V roku 2014 bola táto forma 
pomoci poskytnutá šestnástim 
rodinám s počtom 50 detí,  hod-
nota poukážok je 1.000 eur.

MESTSKÁ POLÍCIA
V roku 2013 boli zakúpené 3 
motorové vozidlá Dacia Duster 
na každodennú hliadkovú čin-
nosť (spolu 33.000 eur). V tom 
istom roku bol rozšírený kame-
rový systém o 8 kamier a vyko-
nalo sa premiestnenie celého 
kamerového monitorovacieho 
systému mesta z menšej miest-
nosti do väčšej (štátne dotácie 
30.000 eur a 15.100 eur a vlast-
né zdroje 3.000 eur).

ÚTVAR OBRANY 
A OCHRANY

V roku 2013 Mesto Komárno 
úspešne zvládlo povodňovú si-
tuáciu. Náklady predstavovali 
199.315 eur, ktoré mesto uhra-
dilo a následne boli refundova-
né zo štátneho rozpočtu.
V roku 2014 sa útvar obrany a 
ochrany presťahoval do priesto-
rov na Zámoryho ulici 12, kde 
na opravy budovy bolo vynalo-
žených 11.000 eur.
Od novembra 2014 do júla 
2015 bude realizovaný projekt 
na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti, v 
ktorom získa zamestnanie 12 
občanov Komárna (celkovo 
58.000 eur, z toho štátna dotá-
cia 80 percent).
Vážení občania! V nasledujúcom 
vydaní Komárňanských listov, 
ktoré vychádzajú 12. novembra, 
predložím ďalšie informácie o 
investíciách nášho mesta vo vo-
lebnom období 2010 – 2014.

MUDr. Anton Marek
primátor Komárna

Investície Komárna počas volebného obdobia 2010 – 2014 (2. časť) Kandidáti na post primátora budú diskutovať naživo
Slovenský rozhlas odvysiela v nedeľu 9. novembra od 17.15 

naživo predvolebnú diskusiu kandidátov na post primátora Ko-
márna. Túto diskusiu si môžete vypočuť v relácii Rádia Regina, 
ktoré vysiela na frekvencii Bratislava 99,3 MHz, Nitra 102,2 
MHz a Štúrovo 91,7 MHz.

Ako budeme voliť ?
Pre voľby do zastupiteľstva volič označí na hlasovacom líst-

ku zakrúžkovaním poradového čísla  vybraných kandidátov. 
Počet vybraných kandidátov musí zodpovedať počtu poslancov, 
ktorý sa v danom obvode volí  a ktorý je uvedený pod záhlavím 
hlasovacieho lístka. 

Pre voľby  primátora mesta 
volič označí len jedného kandidáta.

Vo volebnom  obvode č. 1   sa volí 1   poslanec 
 do  mestského zastupiteľstva

Vo volebnom obvode  č. 2   sa volí 12 poslancov 
do mestského zastupiteľstva

Vo volebnom obvode  č. 3   sa volí 12 poslancov 
do mestského zastupiteľstva

Hlasovacie lístky upravené nad rámec zákona – zakrúžko-
vanie poradových čísiel väčšieho počtu kandidátov než sa má 
voliť poslancov, alebo hlasovacie lístky neupravené vôbec  t.j. ak 
sa nezakrúžkuje poradové číslo kandidáta vôbec, sú neplatné. 

Odbor školstva a kultúry 
MsÚ oznamuje, že v zmysle 
platných všeobecne záväzných 
nariadení mesta žiadosti o fi-
nančnú dotáciu z účelového 
fondu mesta Komárno na teles-
nú kultúru a šport a na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť 
na rok 2015 musia žiadatelia 
podávať písomne a elektronic-
ky. Aby sa žiadosti považovali 
za predložené, musia byť odo-
vzdané oboma spôsobmi. 

Formuláre žiadostí nájdete 
na stránke www.komarno.sk → 
Mestský úrad → Elektronické 
formuláre → Všetky elektronic-
ké formuláre → (Odbor školstva 
a kultúry) Žiadosť o poskytnutie 
finančnej dotácie na telesnú kul-
túru a šport, resp. Žiadosť o po-
skytnutie finančnej dotácie na 
kultúru a záujmovú umeleckú 
činnosť.  Po otvorení formulá-
ra ho vyplňte, vyznačte prílohy, 
ktoré budú súčasťou podpísanej 
písomnej verzie, následne klik-
nutím na možnosť „ODOSLAŤ, 
VYTLAČIŤ a ULOŽIŤ“ (v pra-
vej časti na konci formulára) ho 

odošlite na server mesta. Aby sa 
elektronická žiadosť považovala 
za predloženú, musí byť odosla-
ná najneskôr do:
15. decembra 2014 v prípade 
žiadosti o dotáciu na telesnú 
kultúru a šport,
31. decembra 2014 v prípade 
žiadosti o dotáciu na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť.

Po zaslaní elektronického 
formulára musí byť vytlačený 
a podpísaný formulár odovzda-
ný v podateľni mestského úradu 
na adrese Pevnostný rad č. 2, 
Komárno, resp. zaslaný poštou 
na adresu Odbor školstva a kul-
túry MsÚ v Komárne, Nám. 
gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 
spolu s povinnými prílohami 
najneskôr do:
16. decembra 2014 v prípade 
žiadosti o dotáciu na telesnú 
kultúru a šport, 
2. januára 2015 v prípade žia-
dosti o dotáciu na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť.

Informácie o podrobnos-
tiach podáva Odbor školstva 
a kultúry MsÚ Komárno.

Výzva na podávanie žiadostí

Vo štvrtok 16. októbra sa 
v športovej hale konala bur-
za práce, ktorú zorganizovali 
spoločne Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny a Zoskupe-
nie územnej spolupráce Pons 
Danubii. Na burze práce ponú-
kali možnosti 25 zamestnávate-
lia a 16 stredných škôl. Prítomní 
zamestnávatelia ponúkali 3300 
pracovných miest. Väčšina 

z nich bola pre operátorov výro-
by. Avšak v ponuke boli aj pra-
covné miesta v zdravotníctve, 
až po obsluhu vysokozdvižných 
vozíkov a mnohé ďalšie.

V okrese Komárno počet 
nezamestnaných prekročil hra-
nicu 15 percent, bez práce je 
už takmer 9-tisíc ľudí. Pre nich 
existuje zhruba 110 voľných 
pracovných miest. 

Konala sa burza práce
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Prednedávnom sa v našom 
meste konal 2. Medový festival 
včelích produktov Komárno 
2014. Na tomto mieste by som 
chcel poďakovať každému, kto 
podporil toto podujatie.

Finančne nám pomohlo 
mesto Komárno, ALT a.s. Ko-
márno, pm PROJEKT, Strana 
zelených Komárno, Premier 
Consulting Komárno, ssm SLO-
VAKIA, naturálne náš včelár so 
Zemianskej Olče, družstvo GA-
MOTA TRADING Komárno, 
Združenie podnikateľov druž-
stvo DVORY NAD ŽITAVOU, 
komárňanský pekári a ostatní. 
Tí ostatní sú podieľajúci sa na 
príprave pohostenia a občerst-
venia pre návštevníkov poduja-
tia. Základná škola na Pohrani-
čnej ulici, Hotel PANORÁMA, 
pekáreň pána Kraslana a reštau-
rácia „Szekeres csárda“ s našim 
včelárom, ktorý servírovanie 
a občerstvenie zabezpečoval 
k plnej spokojnosti. Verím, že 
všetko to, čo sme od sponzo-
rov získali, prijali sme a k našej 
spokojnosti zúžitkovali. Cítili 
sme sa ako na majálese – so zá-
ujmom, veselo!!!

Nemôžem nespomenúť 
aj včelárov s našej komárňan-
skej organizácie a hosťujúcich 
z Hurbanova, Duloviec, Nitry 
a stredného Slovenska , ktorí 
s hrdosťou, nezištne podujatie 
realizovali. Patrí im úprimná 
vďaka. Sú medzi nimi aj takí, 
ktorí bezodplatne venovali po-
dujatiu svoje včelie produkty.

Naši sponzori budú oslo-
vení upomienkovým darom od 

ZO SZV v Komárne s prosbou, 
pokiaľ na to budú mať a budú 
plánovať sponzorovanie spolo-
čenských akcií, aby zaplánovali 
aj naše včelárske aktivity v roku 
2015. Vopred ďakujeme.

A ešte k podstatnému – všet-
ko toto robíme pre obyvateľov 
komárňanského regiónu. Verí-
me, že sme sa dostali do vášho 
povedomia, vážení spoluobča-
nia. Vaša účasť je rozhodujúca 
pri hodnotení životaschopnosti 
festivalu a oprávnenosti pokra-
čovať v organizovaní takéhoto 
podujatia, čo by sa mohlo stať 
každoročnou tradíciou komár-
ňanského regiónu. Posúďte, oz-
vite sa.

Dovetok, ktorý sa mi natís-
ka zverejniť – za dva roky, počas 
ktorých som zabezpečoval tieto 
včelárske podujatia, zareagoval 
som na stav v živote nás všet-
kých v Komárne. Všeličo sa mi 
neľúbi, nepáči. Medzi ostatnými 
oslovila ma ústretovosť Strany 
zelených, jej komárňanského 
predsedu, pána Petra Benčíča, 
ich program činnosti pre vytvá-
ranie podmienok pre budúcnosť 
našich detí, program pokračo-
vania oživenia spoločenského 
života novými aktivitami v Ko-
márne. Prijal som ponuku pána 
predsedu a budem kandidovať 
za Stanu zelených v komunál-
nych voľbách so zámerom pri-
činiť sa osobne o spomínané 
aktivity.

Ing. Pavol Petruš
predseda ZO SZV v Komárne, 

organizátor podujatia

Ďakujeme za podporu 
Medového festivalu včelích produktov

Mesto Komárno oznamuje, že v období
od 24. októbra do 10. novembra

sa uskutoční

jesenné čistenie mesta
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajne-
rov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v  
blízkosti záhradkárskych osád. 

od 7. do 10. novembra
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianská cesta, 
Mŕtve rameno, Bašta IV., V., VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste 
počas pracovných dní okrem pondelka od 10. do 18. hodiny, v 
sobotu od 8. do 12. hodiny.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané!
Kontakt: MsÚ Komárno: Ing.Sólymos, tel. 2851 362, Clean 
City s.r.o. : p. Potáchová, tel. 771 30 91.

V Galérii Limes 14. ok-
tóbra 2014 bola slávnostne 
otvorená medzinárodná vý-
stava výtvarnej skupiny „Spo-
ločnosť výtvarných umelcov 
pri stole“. Táto medzinárodná 
spoločnosť umelcov z Prahy, 
Budapešti a Glasgowa vznikla 
v Maďarsku v roku 2011.

Ich cieľom bolo zoznamovať 
kultúrnu verejnosť s dnešnou 
modernou výtvarnou techni-
kou. Tejto nevšednej výstave 
dala svoje priestory kostolná 

Limes Galéria v Komárne a jej 
riaditeľka Veronika Farkas.

Po peknom kultúrnom 
programe výstavu predstavila 
Rita Budai, historička umenia. 
Uviedla, že je to už 11. výstava 
„Spoločnosti“, kde sa vystavujú-
ci umelci stretli z rôznych štátov 
na základe záujmu a podobný 
moderný prejav výtvarného 
umenia v sochárstve, grafike, 
maľbe a iných techníkách. Ďalej 
uviedla, že všetci členovia spo-
ločnosti sú už zrelí umelci, ktorí 

často abstraktnou formou hľada-
jú odpovede na zmeny vo svete, 
ako aj na vznik rôznych foriem 
umeleckého prejavu. Všetky vy-
stavané diela, ktoré nevyužívajú 
digitálnu techniku, majú pekné 
farebné odtiene a pekné tech-
nické riešenia a každému po-
skytujú pekné umelecké zážitky. 
Výstavu a prítomných umelcov 
a hostí pozdravil aj patrón vý-
stavy, podnikateľ Peter Benčič 
z Komárna Výstavu podporil aj 
Úrad splnomocnenia vlády SR 

a samospráva mesta Komárna.
V mene organizátorov by 

som rád pozval širokú verejnosť 
na túto zaujímavú výtvarnú vý-
stavu tvorby 7 umelcov, ktorá 
bude otvorená do 4. novembra 
2014. Sugestívna výstava v kos-
tolnej Galérii Limes v Komárne 
určite osloví každého, kto má 
rád dnešné moderné umenie.

Dr. Bende Štefan
poslanec MsZ

Pozoruhodná výstava v Galérii Limes

Charita organizuje potravinovú pomoc
Charita Komárno, n.o., vyzýva občanov Komárna, aby sa 

zapojili do zbierky pod názvom Potravinová pomoc, ktorá bude 
prebiehať od 10. do 15. novembra 2014 počas pracovných dní 
od 14. do 20. hodiny a v sobotu od 10. do 19.hodiny v priesto-
roch obchodného reťazca Tesco, kde vás budú srdečne očakávať 
pracovníci a dobrovoľníci Charity Komárno.

Potraviny môžete odovzdať aj v sídle Charity Komárno na 
Jokaiho ulici 6. Za pomoc a podporu dobrej veci vám srdečne 
ďakujeme.

Pred niekoľkými dňami 
boli v našom meste ukončené 
viaceré investície. Na Sídlisku 
Bašty bola ukončená I. etapa 
stavebných úprav, vďaka čomu 
bola upravená prístupová ko-
munikácia a parkovacie miesta 
z oboch strán. Celková výme-
ra uvedených plôch je zhruba 
446,5 m2.

 Manipulačná plocha slúži 
pre obyvateľov priľahlých obyt-
ných domov ako odstavná plo-
cha na parkovanie osobných vo-
zidiel, kde vzniklo 24 kolmých 
parkovacích státí. Dodávateľom 
stavebných prác bola spoločnosť 
TOPSTAV É&A z Modran. Išlo 

o investíciu v hodnote 27 356 
eur. Okrem toho bolo vybudo-
vané kontajnerového stanovisko 
pod obytným domom na Dunaj-
skom nábreží 24 – 39, prístupo-
vý chodník ku kontajnerovým 
stanovískám a spevnené plochy. 
Nakoľko boli vybudované dve 
nové kontajnerové stanoviská, 
dve jestvujúce boli odstránené 
a na ich mieste zriadené par-
kovacie miesta. Dodávateľom 
stavebných prác bola spoloč-
nosť Špeciálne cestné práce KO-
REKT Komárno. Táto investícia 
má hodnotu 19 980 eur.

Na Palatínovej ulici boli 
rozšírené parkoviská. V rámci 

stavebných úprav bola vybudo-
vaná prístupová komunikácia 
k novovybudovaným parkova-
cím státiam a 37 kolmých par-
kovacích státí pre osobné au-
tomobily. Na tomto území bol 
nedostatok parkovacích miest 
a tým sa vylepšilo parkovanie 
obyvateľov v blízkom okolí by-
tových domov. Dodávateľom 
stavebných prác bola spoločnosť 
LevoTek Komárno. Investícia 
má hodnotu 35 850 eur.

Kompletná rekonštrukcia 
Petőfiho ulicespočívala v sanácii 
krytu vo výmere 5457 m2. Bola 
odfrézovaná pôvodná vrstva 
krytu a nahradená novým as-

faltobetónovým krytom. Okrem 
toho boli vymenené poškodené 
obrubníky, vybudované dažďo-
vé vpusty a prechody boli pre-
stavané na bezbarierové, vrátane 
úprav pre zrakovo postihnutých. 
Tiež boli osadené prvky zvislé-
ho trvalého dopravného znače-
nia v počte 33 ks a vyhotovilo 
sa nové vodorovné dopravné 
značenie po celej dĺžke, vráta-
ne parkovacích státí a autobu-
sových zastávok. Dodávateľom 
stavebných prác bola spoločnosť 
BAUSTAR Komárno. Investícia 
má hodnotu 231 522,97 eura.

b

V rámci investičnej akcie 
došlo k výmene 106 starých 
drevených okien a vonkajších 
parapetov na všetkých podla-
žiach Materskej školy na Ulici 
mieru. Dodávateľom staveb-
ných prác bola spoločnosť 
DARTON Komárno. Investícia 
má hodnotu 19.472 eur.

V rámci ďalšej investičnej 
akcie došlo k výmene 19 sta-
rých drevených okien, vonkaj-
ších a vnútorných parapetov 

vo všetkých triedach, spálňach, 
v jednej šatni a hygienickej 
miestnosti materskej školy 
na Ulici Komáromi Kacza 33. 
Okrem toho boli vymenené 2 
vstupné dvere a zasklená stena. 
Dodávateľom stavebných prác 
bola spoločnosť DARTON, Ko-
márno. Investícia je za 9.960 
eur.

V Materskej škole na Eötvö-
sovej ulici 48 bolo vymenených 
118 starých drevených okien, 

ako aj vonkajšie a vnútorné pa-
rapety v troch pavilónoch ma-
terskej školy. Dodávateľom sta-
vebných prác: bola spoločnosť 
ANAPLAST SK Komárno. In-
vestícia má hodnotu 24.909 eur.

V rámci investičnej akcie 
došlo k výmene 107 starých dre-
vených okien, vonkajších a vnú-
torných parapetov a 3 vstupných 
dvierí v troch pavilónoch ma-
terskej školy na Eötvösovej uli-
ci 64 v Komárne. Dodávateľom 

stavebných prác bola spoločnosť 
RAMICON Trnava-Modranka. 
Investícia má hodnotu 24.600 
eur.

Rovnako bola realizovaná 
výmena 16 starých drevených 
okien na budove MŠ na Kapi-
tánovej ulici, ako aj vonkajších 
a vnútorných parapetov a 3 
vstupných dverí. Dodávateľom 
stavebných prác: bol Ernest Pa-
ulis z Krátkych Kesov. Investícia 
má hodnotu 9.705 eur.

Je už tradíciou, že na za-
čiatku každého školského 
roka zorganizujú pedagógo-
via Gymnázia Ľ .J. Šuleka pre 
študentov jazykovo-poznávací 
pobyt vo Veľkej Británii. To-
horočný zájazd bol výnimočný 
tým, že bol obohatený niekoľ-
kodňovým pobytom v Paríži. 
Pred samotnou cestou je ne-
vyhnutné nájsť v sebe patrič-
nú dávku odvahy a po každej 
stránke sa na túto vzrušujúcu a 
náročnú cestu pripraviť.

Londýn – mesto typických 
červených telefónnych búdok, 
poschodových autobusov či 
čiernych taxíkov. Prvý dojem 
bol impozantný. Obrovské fa-
rebné mesto neobmedzených 
možností ponúkajúce zážitky 
rôzneho druhu. Za pomoci je-
dinečného metra („neriadenej 
strely“) sme sa v priebehu pár 
minút ocitli kdekoľvek. Vyskú-
šali sme aj jazdu povestným 
červeným poschodovým auto-
busom. Pozreli sme si tie naj-
významnejšie miesta a pamäti-
hodnosti Londýna i jeho okolia, 
jeden z najväčších obývaných 

hradov sveta Windsor, sídlo 
Henricha VIII, jednej z najzná-
mejších osobností anglickej his-
tórie – Hampton Court. Diev-
čenskej časti výpravy neunikli 
ani elegantní študenti prestížnej 
školy Eton, ktorých stretnete 
iba vo fraku. Miesto, ktoré sme 
veľmi túžili vidieť, bol tajomný 
Stonehenge.

Môžeme povedať, že sme 
preskúmali aj určité obdobia 
anglickej literatúry. Navštívili 
sme kúpeľné mesto Bath, pre-
slávené jedinými zachovanými 
rímskymi kúpeľmi. Istý čas tu 
žila Jane Austen, slávna pred-
staviteľka viktoriánskej literatú-
ry. Mesto sa pýši jej múzeom. 
Ďalším miestom bolo rodisko a 
dom najslávnejšieho dramatika 
16. storočia Williama Shakespe-
ara.

Posledné dni nášho poby-
tu v Anglicku sme opäť strávili 
v Londýne. Po vzhliadnutí his-
torického centra dostal každý 
z účastníkov možnosť minúť 
posledné libry na najfrekven-
tovanejšej ulici Londýna - Ox-
fordstreet, ulici stvorenej najmä 

pre nákupné maniačky.
Na záver zájazdu sme dva 

dni nasávali prijemnú atmosféru 
zvodného Paríža. Neunikli nám 
krásy pompézneho zámku Ľu-
dovíta XIV, prezývaného „kráľ 
Slnko“. Navštívili sme Víťazný 
oblúk, symbol hrdosti všetkých 
Francúzov - Eiffelovu vežu i go-
tický chrám Notre Dame. Zdá 
sa to neuveriteľné, ale za 9 dní 
sme precestovali viac ako 5-tisíc 
kilometrov, prekročili sme hra-
nice siedmich štátov, mali sme 
možnosť spoznať mnoho zau-
jímavých ľudí rôznych národ-

ností, a hlavne všetko „vidieť na 
vlastné oči“.

Okrem nespočetného 
množstva pamätihodností, mú-
zeí a významných miest to bola 
nezabudnuteľná osobná skúse-
nosť pre každého z nás. Všetko, 
čo sme zažili, nás obohatilo. 
Každý z nás to vnímal svoji-
mi očami, každý to prežíval po 
svojom. Je ťažké vyjadriť všetky  
dojmy a pocity, treba to všetko 
„zažiť na vlastnej koži“! 

Kristína Ortutová 
a Miriam Mazanová
Gymnázium Šuleka

Boli upravené komunkácie i parkoviská

Materské školy už majú nové okná

Gymnazisti opäť v Londýne

Výhodná reklama v Komárňan-
ských listoch a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, 
druhýkrát ju uverejníme 

alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488



Obsah Komárňan-
ských listov

a relácie Mestskej 
televízie

nájdete na stránke 
www.tvkomarno.sk
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Drobná inzercia

Mgr. Ondrej GAJDÁČ
riaditeľ Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne

nezávislý kandidát

Komárno potrebuje poslancov, ktorí budú rozhodovať  
zodpovedne, odborne, slobodne v prospech občanov 
mesta, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 

bez vplyvu veľkej politiky či straníckej disciplíny.
volebný obvod č. 2

č.12

l	AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 
0949/226 661.
l ELEKTRIKÁR. Tel.: 0908/415 
657. 
l Pôžičky. Tel.: 0910/666 427.
l Doučím matematiku ZŠ, 
ročníky 5.-9. dobre a rada. Tel.: 
0918/038 805.
l Zemné, vrtacie a výkopové 
práce s UNC strojom.  Úprava 
a čistenie terénu. Búracie prá-
ce HRK. Dlhoročné skúsenosti, 
spoľahlivosť. Cena dohodou. Tel.: 
0903/438 872.
l Odťahové služby,  preprava sta-
vebných strojov, stavebného pale-
tového materiálu.Cena dohodou. 
Tel. 0903/438 872.
l Kompletná ponuka nehnuteľ-
ností na www.bluechipreality.sk. 
Tel.: 0902/202 951.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k Vám 
domov. Tel.: 0907/271 670. 
l Schudnite zdravo www.chud-
nete.sk/benefit

Novorodenci
Boglárka Újlakiová z Holiarov, Veronika Fodorová z Nitrianskeho Hrádku, Vivien Né-

methová z Holiarov, Ľubica Slugeňová z Komárna, Bella Bianka Kissová z Komárna, Adam 
Hurtoň zo Šurian, Alexa Lakatošová z Moče, Zora Chudáková z Húl, Olivér Svitač z Hurba-
nova, Adam István Olajos z Komárna, Kristóf Binder z Marcelovej, Lívia Geletová z Veľkých 
Loviec, Emma Édes z Komárna, Bence Jaszko z Brestovca, Natália Nagyová z Nesvád, Bianka 
Hipská z Iže, Gabriela Csóková z Marcelovej, Sándor Ferenczi z Komárna, Alex Halmo z Ko-
márna, Patrícia Ježová z Radvane nad Dunajom, Patrik Lakatoš z Hurbanova, Alžbeta Gráfe-
lová zo Zemianskej Olče, Melánia Knapová z Hurbanova, Emily Dinh Thi z Komárna, Adela 
Pákozdi z Komárna, Imre Ádám Édes z Hurbanova, Kevin Horváth z Hurbanova, Patrícia 
Pirtyáková zo Svodína, István Hatyina z Búču, Dorina Burdiová z Komárna, Silvester Kollár z 
Komárna, Zsófia Mezei z Moče, Julianna Puskásová z Komárna, Emíla Szarková z Kolárova, 
Krisztián Csicsai z Iže

Sľúbili si vernosť
Roman Szabó a Simona Trestyanszká, Jozef Vallina Gonzáles a Andrea Magyarics, Karol 

Mravec a Diana Cziráková, Marcel Kapusňák a Sandra Tóthová, József Karvaši a Erika Banzi-
ová, Ervin Šalgó a Emília Herdicsová

Opustili nás
64-ročná Helena Baráthová z Komárna, 70-ročná Priska Bartalová z Komárna, 53-ročný 

László Lévay z Komárna, 63-ročná Edit Vincze z Vrbovej nad Váhom, 77-ročný Tibor Bratko 
z Marcelovej, 62-ročný Ladislav Urban z Krátkych Kesov, 57-ročná Irena Szulcsányiová z Ko-
lárova, 60-ročný Gustav Kiss z Kolárova, 56-ročná Margit Hajlík nar. Ritter z Bohatej, Anton 
Izsák z Marcelovej, 87-ročná Anna Huláková zo Šrobárovej, 77-ročný Béla Bábi z Moče, 69-roč-
ná Zsuzsanna Bölcskey z Komárna, 85-ročná Zsófia Pákozdi z Chotína, 72-ročná Alžbeta Šárová 
z Komárna, 66-ročný Zoltán Kianek z Marcelovej, 68-ročný Ladislav Ág z Martoviec, 70-ročná 
Mária Hajnal z Komárna, 92-ročná Ilona Soóky z Bátorových Kosíh, 76-ročný MUDr. György 
Pecena zo Svätého Petra, 70-ročný Ing. Sándor Básti z Komárna, 51-ročná Eva Molnárová z Ko-
márna, 53-ročný Štefan Krivánek z Komárna, 53-ročný Alojz Kobida z Komárna

SPOMIENKA
„Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré nás dokázalo milovať.
Aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Sú chvíle, ktoré ťako prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne Ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.“

Dňa 3. novembra 2014 si pripomenie 2. výročie úmrtia našej 
drahej dcéry, mamičky a manželky, 32-ročnej

JUDr. Andrei RYBAŘOVEJ
rod. Bedecsovej z Komárna.

S láskou spomínajú manžel, deti, rodičia a príbuzní

SPOMIENKA
„Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.“

Dňa 8. novembra uplynie jeden rok, 
čo od nás navždy odišiel náš otec, syn, brat 
a starý otec

Ladislav ELIÁŠ.
„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.“

Spomína celá rodina 

Novozaložený podnikateľský inkubátor v Komárne v rámci projektu HUSK/1101/1.1.1/0361 financova-
ného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, ponúka 
možnosť poskytovania poradenských služieb rôzneho druhu vo forme osobných konzultácií pre študen-
tov, začínajúcich, ako aj fungujúcich podnikateľov.

Kde: kancelárske priestory spoločnosti PROJEKTSERVIS, s.r.o. 
Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno  

Kedy: 3. novembra 2014 a 21. novembra 2014 medzi 10. a 15. hodinou
 1. decembra 2014 a 12. decembra 2014 medzi 10. a 15. hodinou 

Poradenstvo bude poskytované v nasledovných oblastiach:
l	Založenie a vedenie podniku
l	Právne poradenstvo,
l	Ekonomické poradenstvo
l	Účtovníctvo
l	Odborné poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a poľnohospodárstva
l	Poradenstvo v oblasti projektového manažmentu – možnosti financovania projektov zo ŠF EÚ

Viac informácií na www.inkubatorkomarno.sk.

Jeseň života
Každý deň sa niekto narodí
a niekto zomrie.
So starým človekom 
je to ťažké,
hlavne keď je nevládny.

No zatiaľ sú na tom dobre,
kým vedia preniesť nákup 
po dvore.
Sú výnimoční svojou milotou 
k príbuzným 
aj svojou láskavosťou.

Rozveseliť sa dajú
s vnúčatkami, ktoré majú.
Každý deň 
by s nimi chceli byť
aj svoje posledné chvíle 
s nimi prežiť.

Nech nikdy 
ich úsmev nezmizne,
to želám si náramne.
Veď ich oči svietia od radosti,
keď im pomôžem ja a ty....my!

Monika Sedláková, 6. A
ZŠ Rozmarínová

Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

DNI OTVORENÝCH 
DVERÍ


