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Cieľ: Usporiadanie prístreškov kontajnerov na odpad

V sídliskovej zóne sú veľ-
kým problémom zanedbané 
stojky na kontajnery  komu-
nálneho odpadu a ich okolie. 
Samotné smetné nádoby sú 
zničené, steny prístreškov sú 
na viacerých miestach rozpad-
nuté, smeti sú neraz  porozha-
dzované.

Objem komunálneho odpa-
du rastie, avšak pre nové kon-
tajnery nie je vytvorené miesto. 

Mesto sa pustilo do riešenia tejto 
situácie na viacerých miestach.

Narastajúce množstvo ko-
munálneho odpadu je problé-
mom celého sveta, nie je to inak 
ani v Komárne. Vlani objem 
netriedeného komunálneho 
odpadu po prvýkrát prekročil 
hranicu 10 tisíc ton, čo v prie-
mere znamená 300 kilogramov 
odpadu na obyvateľa. Okolie 
prístreškov pre kontajnery je už 

roky zanedbané. Nových pri-
búda pomenej a tie pôvodné sú 
v kritickom stave. Alarmujúci je 
stav nielen v ich okolí, ale aj sa-
motné kontajnery sú už zničené. 
Nehovoriac o vyberačoch kon-
tajnerov, ktorí vyhadzujú od-
pad pri prehrabávaní sa v nich 
a nechávajú ho pri smetných 
nádobách. A kým za odvoz tony 
netriedeného odpadu z kontaj-
nerov mesto zaplatí 24,7 eura, za 
pozbieranie a odvoz rovnakého 
množstva odpadu spod kontaj-
nerov si firma účtuje už 33 eur. 

Mesto v tomto roku začalo 
s prvými opatreniami na úpravy 
ich okolia. V rámci panelového 
programu sa začína s úpravou 
10 prístreškov na 7. sídlisku. Na 
4. sídlisku budú zrekonštruova-
né ďalšie dva prístrešky. Zapoje-
ním pracovníkov z verejno-pro-
spešných prác budú obnovené 

Detské oddelenie Vše-
obecnej nemocnice Komárno  
prevzalo 6. novembra dar od 
Nadácie Jednota COOP, v po-
dobe špeciálneho prístroja na 
monitorovanie vitálnych funk-
cií v hodnote 3000 eur.

Prístroj prevzal z rúk Ing. 
Gabriela Csollára, predsedu 
Predstavenstva COOP Jed-
nota Slovensko, s.d., a JUDr. 
Kolomana Škulibu, predsedu 
Predstavenstva COOP Jednota 
Komárno riaditeľ Všeobecnej 
nemocnice Komárno Mgr. Vik-
tor Dudáš.

„Som veľmi rád, že môžem 
prevziať dar pre našich najcitli-
vejších a najmenších pacientov 
nemocnice, ktorý im zabezpečí 
kontinuálne sledovanie zdravot-
ného stavu. Sme veľmi radi, že sa 
nás Nadácia Jednota COOP roz-
hodla takýmto spôsobom pod-
poriť a zároveň im veľmi pekne 
ďakujem,“ - uviedol v príhovore 

Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ 
nemocnice.

Na detskom oddelení je 
ročne hospitalizovaných viac 
ako tisíc pacientov. „Vďaka ich 
daru v podobe prístroja na me-
ranie vitálnych funkcií môžeme 
lepšie sledovať klinický stav detí 
monitorovaním vitálnych funkcií 
akými sú srdcová činnosť, dycho-
vá frekvencia, saturácia kyslíka, 
telesná teplota a meranie nein-
vazívneho krvného tlaku a v prí-
pade ich zlyhávania aj včas za-
siahnuť,“ - vysvetlila lekárka 
detského oddelenia MUDr. 
Vanda Beňová.

Účelom Nadácie Jednota 
COOP je podpora humani-
tárnych cieľov, podpora zdra-
votníctva, športu a školstva, 
podpora a rozvoj vzdelávania v 
kultúrnej a umeleckej oblasti a 
sociálna pomoc. Ďalším účelom 
je aj podpora a rozvoj vzdeláva-
nia formou poskytnutia vecnej 

pomoci a finančných príspev-
kov subjektom poskytujúcim 
vzdelanie, najmä na vzdelávacie 
aktivity a na  zhodnocovanie a 
zlepšenie úrovne priestorov, v 
ktorých sa vzdelanie poskytuje. 

„Nadácia Jednota COOP 
sa už dlhé roky snaží pomáhať 
chorým aj prostredníctvom ne-
mocníc, pre ktoré kupuje lekárske 
prístroje. Sme veľmi radi, že sme 
dnes mohli prispieť k zlepšeniu 
zdravotnej starostlivosti tých naj-
menších pacientov aj v komár-
ňanskej nemocnici,“ uviedol Ing. 
Gabriel Csollár.

Detské oddelenie v rámci 
komárňanskej nemocnice bolo 
založené v roku 1947. Má 30 
lôžok, kde sú prijímaní pacien-
ti vo veku od narodenia do 19 
rokov. Detskí pacienti majú k 
dispozícii aj jedáleň s herňou, 
televízor a knižnicu.

Mgr. Marta Csergeová

Detské oddelenie nemocnice prevzalo špeciálny prístroj

Zľava Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ FORLIFE, n.o., PhDr. Eleonóra Mészáros, vedúca sestra 
pediatrického oddelenia, MUDr. Vanda Beňová, lekárka pediatrického oddelenia, Ing. Gabriel 
Csollár, predseda Predstavenstva COOP Jednota s.d. a JUDr. Koloman Škuliba, predseda Pred-
stavenstva COOP Jednota Komárno.

Občianske združenie Hil-
lclimB Racing Team, Kostolná 
pri Dunaji, usporiadalo moto-
športový deň pre mladých ľudí 
zo Združenia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Ko-
márne. Podujatie sa uskutočnilo 
na Hradnej ulici v Komárne za 

prítomnosti mnohých renomo-
vaných moto-športových prete-
károv. Naši mladí priatelia mali 
možnosť stretnúť sa so známy-
mi slovenskými a maďarskými 
jazdcami pretekov na okruhu 
alebo s rally jazdcami. Deň bol 
plný akcií, ktoré zabezpeči-

li veľké množstvo príjemných 
a nezabudnuteľných zážitkov. 
Organizátorom podujatia patrí 
naša srdečná vďaka. Združenia 
na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Komárne.

Bol to deň plný radosti a zážitkov

(Pokračovanie na 2. strane)
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ďalšie stojky v iných častiach 
mesta. 

„Je to problém, ktorý zne-
príjemňuje naše všedné dni, 
znehodnocuje životné prostredie 
Komárňanov, a preto musíme 
hľadať postupné riešenia. Na 
viacerých miestach sme už za-
čali so skultúrnením prístreškov. 
V prípade, ak nájdeme na to 
zdroje, budeme môcť zabezpečiť 
na stojky nielen striešku, ale aj 
brány, ktoré by mali prispieť ku 
spríjemneniu okolia smetných 
kontajnerov. Máme s tým množ-
stvo práce, avšak v tomto roku už 
vidieť prvé výsledky, postupne sa 
hýbeme vpred,“ – uviedol pri-
mátor László Stubendek.

Mesto skúma možnosti, 
akým spôsobom uzamknúť stoj-
ky a sprístupniť ich len pre oby-
vateľov okolitých obytných do-
mov. Uvažuje nad tzv. čipovým 
riešením, preveruje technické 
a materiálne zabezpečenie. Váž-
nym problémom je aj alarmujú-
ci stav samotných kontajnerov 
na komunálny odpad.

„Mesto od roku 2009 ne-
investovalo do kúpy nových, 
1100-litrových kontajnerov. Sú-
časný stav existujúcich je priam 
alarmujúci. V návrhu na rozpo-
čet mesta na budúci rok figuruje 
položka vo výške 25-tisíc eur, čo 
by znamenalo nákup 125 nových 
kontajnerov. Definitívne rozhod-
nutie je však v rukách poslancov 
mestského zastupiteľstva,“ – 
uviedol viceprimátor Béla Ke-
szegh. Vzhľadom na narastajúci 
objem odpadu a na vytvorenie 
vhodných podmienok na jeho 

selektovanie, je potrebné navŕ-
šiť počet kontajnerov v meste. 
V meste je 107 kontajnerových 
hniezd, v ktorých sa nachádza 
658 tisícstolitrových kontajne-
rov. K tomu treba pripočítať 
kontajnery na triedený odpad, 
z ktorých sú po tri (papier, sklo, 
PET) na 64 miestach, čo je ďal-
ších 192 kusov.

V súvislosti s komunálnym 
odpadom je ďalším cieľom 
mesta zvýšenie jeho triedenia. 
„Ono to nie je len otázka život-
ného prostredia, ale vo zvýšenej 
miere aj vážna finančná otáz-
ka. Kým za odvoz a uskladnenie 
netriedeného odpadu musíme 
platiť, triedený odpad znamená 
pre mesto príjem, čím významne 
prispejeme k úspore peňazí mes-
ta i samotných Komárňanov,“ 
– zdôraznil László Stubendek. 
Dokonca aj v budovách mest-
ského úradu boli umiestnené 
špeciálne nádoby na triede-
ný odpad. Mesto má záujem 
o umiestnenie takýchto nádob 
aj v školských ustanovizniach, 
aby s možnosťou triedenia od-
padu deti doslova vyrastali.

„Menia sa zákony v súvislos-
ti so spracovaním komunálneho 
odpadu, od budúceho roka je na-
kladanie s triedeným odpadom 
úplne na pleciach producenta. 
Aj to nás podnecuje k tomu, aby 
sme ešte väčší dôraz kládli na 
triedenie odpadu. Dokážeme tak 
znížiť narastajúce množstvo kla-
sického komunálneho odpadu, 
čím najlepšie uchránime mest-
skú kasu. Avšak to je už na sa-
motných obyvateľoch,“ – uviedol 
Béla Keszegh.

Mestské zastupiteľstvo v 
Komárne sa 5. novembra ziš-
lo na svojom 13. riadnom za-
sadnutí. Poslanci prerokovali 
petíciu rodičov detí navštevu-
júcich Základnú školu na Eö-
tvöšovej ulici. Žaiadajú v nej, 
aby sa zachovala 1. C trieda 
tejto ustanovizne a dvaja pe-
dagógovia v nej vyučujúci, ako 
aj to, aby mesto zabezpečilo k 
tomu potrebné financie.

Na zastupiteľstve odznelo, 
že peniaze sú momentálne ško-
le k dispozícii, ale v prípade, ak 
škola nenájde riešenie situácie, 
od budúceho januára môžu 
nastať problémy. Poslanci hla-
sovali aj o žiadostiach v oblasti 

vzdelávania, napríklad o úprave 
rozpočtov komárňanských škôl. 
V zmysle toho každá ustanovi-
zeň dostane 100 percent norma-
tívnej podpory.

Zastupiteľstvo podporilo aj 
žiadosť občianskeho združenia 
na pomoc hendikepovaným 
ľuďom. To môže za 50 tisíc eur 
odkúpiť budovu, ktorú si dote-
raz prenajímalo od mesta. Ne-
hnuteľnosť chcú kúpiť preto, aby 
mohli zabezpečiť komplexnú 
starostlivosť postihnutým ob-
čanom. 

Totiž mnohokrát sa môžu 
uchádzať o granty len v tom 
prípade, ak vedia preukázať, že 
budovu majú vo vlastníctve.

Mestské zastupiteľstvo po-
kračovalo v prerušenom roko-
vani vo štvrtok 12. novembra. 
Poslanci vzali na vedomie sprá-
vu hlavného kontrolóra a zaobe-
rali sa petíciou, v ktorej sa oby-
vatelia II. sídliska  postavili proti 
snahe prevádzkovateľa tamojšie-
ho domova dôchodcov uzavrieť 
časť ulice. Týmto krokom chcel 
uľahčiť premávku zamestnan-
cov domova dôchodcov, ktorý 
sídli na oboch stranách ulice. 
Poslanci navrhli, aby majiteľ do-
mova dôchodcov rokoval s člen-
mi petičného výboru a spoločne 
našli kompromis.

Obyvatelia II. sídliska sa 
obrátili na mesto aj s ďalšou 

petíciou. V nej upozorňujú na 
nevhodné a hlučné správanie 
sa neprispôsobivých občanov, 
ktorí tam žijú. Zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie túto infor-
máciu a prijalo balík opatrení 
na odstránenie tohto problému. 
Zrodilo sa niekoľko všeobecne 
záväzných nariadení – jedným 
z nich je úprava prevádzkových 
hodín Trhu na Železničnej ulici, 
ďalšie upravuje nariadenie v sú-
vislosti s miestnymi daňami.

Zastupiteľstvo schválilo 
členstvo Komárna v Podunaj-
skom turistickom združení a 
odobrilo aj prekleňovací úver, 
ktorý si mesto vezme od 1. janu-
ára 2016.

Správy zo zasadntia zastupiteľstva

Plavecký oddiel KomKo Ko-
márno sa zúčastnil plaveckých 
pretekov , „Pohár Delfína a TPŠ“ 
v Nových Zámkoch. V kon-
kurencii 22 plaveckých klubov 
naši palvci vybojovali 3. miesto 
v počte získaných medailí. Uká-
zali, že aj napriek zlým podmi-
enkam, ktoré im mesto posky-
tuje na prípravu a zlepšovanie 
svojich výkonov, máme nádej-
ných a úspešných športovcov. 
Výsledky: Richard Kardhordo 
6-krát 1. miesto; Max Kopčok 
5-krát 1. miesto a 2. miesto; Ta-

mara Berkešová 2x-krát 1. mies-
to a 3-krát 3. miesto; Keve Patus 
4-krát 3. miesto; Karin Penzes 3. 
miesto. Gratulujeme a prajeme 
veľa dalších úspechov.

Na fotografii úspešní plavci 
Plaveckého oddielu KomKo Ko-
márno:

zľava – Tamara Berkešová, 
Keve Patus, Richard Kardhordo, 
Viktor Kardhordo, Karin Pen-
zes, Max Kopčok.

Bôahoželáme k úspechu!

dm

V tomto roku si Gymná-
zium Ľudovíta Jaroslava Šule-
ka pripomína 70. výročie zno-
vuotvorenia. O tom, čo tomu 
predchádzalo, sme písali v mi-
nulom vydaní Komárňanských 
listov.

Gymnázium si tento vý-
znamný medzník vo svojej his-
tórii pripomenulo na slávnost-
nej spomienkovej akadémii, 
ktorá sa konala v Mestskom 
kultúrnom stredisku v stredu 
11. novembra.

Pozvaní boli bývalí peda-
gógovia, absolventi, sponzori, 
predstavitelia mesta i Nitrian-
skeho samosprávneho kraja. V 
programe sa predstavili študenti 
gymnázia – členovia Drama-
tického krúku Dramaťák a fol-

kloristi Slovenskí rebeli, ako aj 
žiaci Základnej umeleckej školy 
v Komárne.

Riaditeľ gymnázia Ondrej 
Gajdáč odovzdal bývalým peda-
gógovm školy Pamätnú plake-
tu ako prejav uznania za to, čo 
odovzdali mnohým generáciám 
gymnazistov.

Toto gymnázium už dlhé 
roky patrí medzi najlepšie v kra-
ji, čo ocenil predseda Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Mi-
lan Belica a Gymnáziu Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka odovzdal naj-
vyššie ocenenie – Zlatú plaketu.

Jubilujúcemu gymnáziu 
blahoželáme a do ďalších rokov 
mu prajeme veľa úspechov, ši-
kovných študentov, zanietených 
pedagógov a priazeň verejnosti.

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka oslavovalo

MUDr. Anton MAREK
otvoril chirurgickú ambulanciu

v Poliklinike sv. Valérie
na Eötvösovej ulici 37 v Komárne
Kontakt: 0911 703 325

Cieľ: Usporiadanie prístreškov 
kontajnerov na odpad
(Pokračovanie z 1. strany)

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte 

 druhýkrát ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Plavecký oddiel KomKo obsadil 3. miesto
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Chceli by ste pracovať v banke, poisťovni alebo v administratí-
ve, ale nemáte potrebné vzdelanie alebo prax? 

Skústo to CEZ nás. Bezplatný projekt:

„Staň sa osobným bankárom.“
Životopisy posielajte: janitsova@finanzpartner.sk 

Novorodenci
Alex Tóth z Nových Zámkov, Alex Glaser z Komárna, Máté Dá-

vid z Búču, Denisa Góthová z Marcelovej, Liliana Kováčová z Ko-
márna, Dávid Hajka z Marcelovej, Dominik Libai z Klížskej Nemej, 
Viktor Beke z Búču, Ákos Kollár z Komárna, Michal Novosádek z 
Bátorových Kosíh, Marek Červenka z Nových Zámkov, Dominik 
Dojčan z Lipovej, Timotej Tvorík z Nových Zámkov, Jácint Sinka 
z Chotína, Dominik Marusinszky z Nových Zámkov, Boris Mituch 
z Imeľa, Emily Eszter Krajmerová z Chotína, Vivien Deák z Nede-
da, Peter Hlavačka zo Svodína, Renáta Vargová z Veľkého Medera, 
Attila Ágh z Imeľa  

Sľúbili si vernosť
Marek Pécs a Jana Šuláková

Opustili nás
93-ročná Juliana Nagyová z Kavy, 70-ročná Eszter Farkas z 

Marcelovej, 88-ročná Irén Takács z Iže, 75-ročný Jozef Petrók z Ko-
márna, 93-ročná Teréz Kahuj z Komárna, 95-ročná Margita Nagyo- 
vá z Kameničnej, 79-ročný Mikuláš Nagy z Kameničnej, 73-roč-
ná Priska Kováčová z Kameničnej, 85-ročná Gabriela Feketeová z 
Novej Stráže, 81-ročný Ignác Tóth z Komárna, Barnabás Nagy z 
Komárna, 80-ročný Koloman Viczena z Komárna, 69-ročný Karol 
Drahoš z Komárna, 71-ročný Štefan Miškó z Komárna, 80-ročná 
Jurina Novosádová z Komárna, 83-ročný András Likér z Komár-
na, 92-ročná Vilemína Lehotská z Patiniec, 72-ročný Eugen Rajko 
z Komárna, 89-ročná Mária Patakiová z Komárna, 71-ročný Jozef 
Štaugel z Komárna, 67-ročný Lajos Gyenes z Komárno-Horné Tu-
rovce, 89-ročná Ilona Tóth z Chotína, 56-ročná Éva Jakab zo Zlat-
nej na Ostrove, 83-ročný Ferenc Borka z Kavy, 60-ročný Vladislav 
Rigó z Komárna

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 
0908/179 712.
l Maľovanie, stierkovanie a 
tapetovanie. Kvalita za výhod-
nú cenu. Tel.: 0904/546 397.
l European Language School 
– anglický, nemecký, španielsky 
jazykový kurz pre začiatoční-
kov a pre pokročilých, www.
elsjazyk.sk; info@elsjazyk.sk 
l Dám do prenájmu 2-izbový 
byt (v centre Komárna) v rodin-
nom dome s vlastnou terasou a 
samostatným vchodom. Byt je 
kompletne a vkusne prerobe-
ný a zariadený (internet, TV, 
kamerový systém a iné). Cena 
vrátane réžie 450,- eur/mesiac. 
Tel.: 0908/729 612.  
l Predám 2-izbový byt v 

pôvodnom stave za Sociálnou 
poisťovňou v Komárne. Orien-
tačná cena: 16 990 eur (v hoto-
vosti), prípadne čiastočne aj na 
splátky. Tel.: 0908/729 612. 
l Predám garáž na Lúčovej 
ulici 1101. Tel.: 7725 493.
l Predám prerobený 3-izbový 
byt na sídlisku Bašty za 27 000 
Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Prijímame obchodných 
zástupcov. Očakávania: dobré 
komunikačné schopnosti, mo-
tivujú vás financie a kariéra. 
Ponúkame: garantovane nad-
štandardné ohodnotenie a min. 
5-ročnú zmluvu. Životopisy 
posielajte: office@vezgroup.sk 
l Chcete sa dať ostrihať a 
upraviť vlasy pohodlne? Prídem 
k Vám domov. Tel.: 0907/271 
670. 

Ako rozpoznáme nadanie 
u detí, ktoré ešte nemajú do-
statok skúseností, vedomostí 
a príležitostí? Rozpoznať na-
danie už v detstve je dôležité 
preto, aby sme mohli vzdelávať 
a vychovávať nadané deti, roz-
víjať ich talent – čo je v koneč-
nom dôsledku našim cieľom.

Nadanie, v užšom zmysle 
slova ako synonymum – talent,  
e súbor schopností umožňujú-
cich originálne výkony. Talent, 
ako vrodenú dispozíciu sleduje-
me u detí pri umeleckom stvár-
není rôznych oblastí zo života. 

Profiláciou k výtvarne na-
daným deťom ich podnecuje-
me k tvorivému sebavyjadreniu 
a podporujeme ich v autentic-
kom výtvarnom vyjadrovaní 
fantazijných predstáv. K realizá-
cii uvedeného cieľa využívame 
každoročne možnosti zapájania 
sa do výtvarných súťaží. Deti 
reprezentujú nielen školu, ale aj 

mesto na celoslovenských a me-
dzinárodných súťažiach a zväčša 
ako ocenení.

V ostatnom školskom roku 
sme sa zapojili do piatich vý-
tvarných súťaží. Odmenou pre 
nás boli ocenené práce našich 
detí (5 ocenených prác ).

Ocenenia na výtvarných sú-
ťažiach sú dôkazom správneho 
prístupu a tvorivosti pedagógov 
našej školy. Poďakovanie teda 
právom patrí pedagógom za 
vedenie, neustále objavovanie 
nových techník a ich imple-
mentáciu do výtvarných dielok 
ako aj našim malým umelcom. 
Neexistuje žiadny správny ale-
bo nesprávny spôsob, ako by sa 
to malo nakresliť, namaľovať... 
Existuje len ich spôsob –  sú 
predsa naši malí umelci.

Mgr. B. Riszdorferová
Materská škola, 

Mederčská ul. 38

Čarovný svet očami našich malých umelcov

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

POĎTE HRAŤ 
VODNÉ PÓLO!

KVP Komárno sr-
dečne pozýva do svo-
jich radov chlapcov, 
ktorí sa narodili v roku 
2005 a mladších (uvíta-
me aj staršie deti), ktorí 
vedia plávať. Prihlásiť 
sa môžeš u  trénera 
Pavla Laczóa na tele-
fónnom čísle 0905 267 
145, alebo e-mailom na 
adrese komarnokvp@
gmail.com.


