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Všeobecná nemocnica Ko-
márno, ktorú prevádzkuje ne-
zisková organizácia FORLIFE 
a manažérsky riadi skupina 
AGEL SK, slávnostne otvorila 
štyri celkom nové, priestran-
né a moderne zariadené nad-
štandardné izby na gynekolo-
gicko-pôrodníckom oddelení. 
Renovovala sa aj vstupná hala, 
prístupová chodba, pracovňa 
pre sestry a observačná izba 
na novorodeneckom oddelení. 
Celková investícia na zveľade-
nie priestorov vyšla nemocni-
cu na viac ako 75 tisíc eur.

Slávnostné prestrihnutie pá-
sky vykonali dlhoročný primár 
MUDr. František Tóth, vedúca 

pôrodná asistentka Magdaléna 
Szépeová a riaditeľ Všeobec-
nej nemocnice Komárno Mgr. 
Viktor Dudáš, ktorý sa poďa-
koval celému skvelému pracov-
nému kolektívu za starostlivosť 
o oddelenie a pacientky. Všetci 
prítomní ocenili, že renovácia 
prebehla bez väčších problémov 
a pacientky získali kvalitnejšiu 
starostlivosť, lekári a zdravot-
nícky personál moderné záze-
mie pre ich prácu. 

Renovácia priestorov trvala 
päť mesiacov a 4 nové nadštan-
dardné izby boli zriadené vzhľa-
dom na neustále rastúci záujem 
o túto službu zo strany pacien-
tiek a ich rodín.

„V priestoroch bola komplet-
ne vymenená celá elektroinšta-
lácia, vodoinštalácia, podlaha, 
došlo k zníženiu stropov a všetky 
miestnosti boli vymaľované prí-
jemnou teplou farbou. Nadštan-
dardné izby sú zariadené polo-
hovateľnou posteľou ovládanou 
na diaľkové riadenie, moderným 
nočným stolíkom, šatníkovou 
skriňou, zástenou zo svetlom na 
čítanie. Komfort pacientiek po-
skytuje samostatné sociálne za-
riadenie, kuchynský kútik s chlad-
ničkou, rýchlovarnou kanvicou 
a mikrovlnkou. Samozrejmosťou 
je aj možnosť Wi-fi pripojenia 
na internet. Nakoľko novovytvo-
rené nadštandardné izby slúžia 

pre šestonedieľku s novoroden-
com v systéme rooming-in, k vy-
baveniu izieb patrí aj prebaľovací 
pult s úložným priestorom, va-
nička pre novorodencov ako aj 
dizajnovou postieľkou. Cieľom 
vybudovania celkom nových mo-
derných nadštandardných izieb 
bolo zabezpečenie vyššej kvality 
a komfortu pre pacientky tohto 
regiónu. Vďaka tomu, že sú tie-
to izby na samostatnej chodbe, 
pacientky získajú súkromie nie-
len na izbe, ale aj na chodbe,“ - 
uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. 
Viktor Dudáš.

V rámci renovácie oddele-
nia došlo tiež k zveľadeniu pod-

Nemocnica má ďalšie nadštandardné izby

Významné ocenenie 
pre Plavecký oddiel 
KomKo Komárno

Pôjdete voliť?

Prvýkrát pripravujeme veľkolepé netradičné             
120-hodinové rybárske preteky

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo a investíciách

(Pokračovanie na 2. strane)

Začiatkom júla sa budú 
konať v našom meste rybárske 
preteky pod názvom 1. MM 
Apáli Carp Cup. Ide o preteky 
v love rýb udicou na boilies. 
Ako sa zrodil tento nápad, o 
ťažkostiach počas organizo-
vania, ako aj o iných zaujíma-
vostiach som sa rozprával s 
hlavným organizátorom Nor-
bertom TOMOM.

Kedy a ako sa zrodil nápad 
zorganizovať takéto preteky?

Už dávnejšie, asi tak pred 
6 až 7 rokmi sme sa rozprávali 
s kolegami, že by už bolo treba 
zorganizovať nejaké veľké pre-
teky. Nakoľko aj ja a väčšina z 
organizátorov sme športoví ry-
bári a niektorí z nás už skúsili 
čaro takýchto pretekov, zrodil 
sa plán, že pri tradičných prete-
koch, ktoré sa konajú na začiat-
ku sezóny, by bolo treba spraviť 
niečo väčšie a využiť naše krás-
ne Mŕtve rameno Váhu na kraji 

mesta. A tak prišiel rok 2015, 
kedy sme sa rozhodli, že je tu 
čas a treba tie preteky zorgani-
zovať. A tak sme začali s prípra-
vami na preteky. Najprv sme 
museli vyžiadať povolenie od 
obhospodarovateľa rybárskeho 
revíru, teda od Mestskej orga-
nizácie Slovenského rybárske-
ho zväzu v Komárne, nakoľko 
táto organizácia je zodpoved-
ná za výkon rybárskeho práva 
v tomto revíri. Až potom sme 
mohli dohodnúť podmienky a 
mohli sme začať so samotným 
organizovaním pretekov.

Po získaní potrebných po-
volení sme mohli určiť samot-
nú pretekársku trať, rozdelenie 
jednotlivých sektorov, počet 
družstiev, podmienky lovu, 
reklamu, v neposlednom rade 
ceny a všetky drobné, ale nie-
kedy veľmi potrebné veci.

Uviedol si počet družstiev. 
To znamená, že na týchto pre-

tekoch to bude inak ako dote-
raz sme boli zvyknutí?

Áno. Budú to dvojčlenné 
družstvá spoločne s jedným 
pomocníkom, ktorý bude pl-
nohodnotným členom tímu. 
Tieto preteky budú čisto prete-
ky družstiev. Samotné preteky 
sa budú konať 30. júna od 12. 
hodiny do 5. júla do 12. ho-
diny, takže celkom pretekári 
budú mať až 120 hodín na to, 
aby mohli ukázať svoju zruč-
nosť a šikovnosť. Toto obdobie 
sme si vybrali preto, lebo podľa 
platných zákonov na Sloven-
sku možno loviť len od 1. júla 
nonstop. Každé družstvo môže 
používať maximálne 4 prúty. 
Bodovanou rybou bude len ka-
por a amur, obidva druhy od 3 
kg. Každá bodovaná ryba bude 
rozhodcami a pomocníkmi od-
vážená, zdokumentovaná a po 
ošetrení vrátená späť do vody. 
Samotná trať bude rozdelená 

na dva sektory, jedným je na 
západnej strane nanovo vybu-
dovaná relaxačná plocha a dru-
hým bude východná strana ja-
zera po celej dĺžke. Účastníkom 
bude zabezpečená možnosť vy-
užívania sociálnych zariadení, 
ako sprcha a toalety, ktoré budú 
rozmiestnené po trati.

Takéto preteky aj stoja 
niečo, majú veľký vplyv na 
rozpočet prihlásených rybá-
rov. Ako sa možno prihlásiť, 
koľko stojí štartovné a aké 
ceny čakajú víťazov?

Ako som už spomínal, sme 
športoví rybári. Dbáme na še-
trné zaobchádzanie s ulovenou 
rybou. Je to naše prvotné posla-
nie, inak by tí športoví rybári, 
ktorí prídu po nás, už nemali čo 
chytiť. Na preteky sa treba zare-
gistrovať a zaplatiť štartovné 150 
eur za družstvo. Organizátori, 
aj s prihliadnutím na rozlohu 
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V Bratislave sa 12. februára konal slávnostný galavečer odo-
vzdávania cien pre najlepších plavcov za rok 2015, ktorý uspori-
adala Slovenská plavecká federácia. Bol to jedinečný večer aj pre 
Plavecký oddiel KomKo Komárno. Získal krásne a mimoriadne 
ocenenie „Za dlhoročnú  záslužnú činnosť v plaveckých športoch“ 
v podobe krásnej krištáľovej ceny. Táto cena je určená všetkým, 
ktorí za tie dlhé roky podporovali náš oddiel a v nemalej miere sa 
zaslúžili o to, že plávanie v našom meste nezaniklo a ďalej sa rozví-
ja. Ešte raz všetkým ďakujeme!

V prvej časti zasadnutia 
mestského zastupiteľstva roz-
hodli poslanci o dôležitých 
investičných akciách, ktoré 
mesto uskutoční. Zoznam po-
zostáva z položiek v celkovej 
hodnote 778 tisíc eur.

O tohoročných investíciách 
rozhodli poslanci mestského 
zastupiteľstva po dlhej diskusii. 
Dve väčšie položky sú nasledu-
júce: rezerva 150 tisíc eur na 
spoluúčasť v rôznych projek-
toch, o dotáciu financovania 
ktorých sa mesto v tomto roku 
bude uchádzať a na projek-
tovú dokumentáciu, a príjem 
z predaja Centra voľného času 
v sume 266 tisíc eur na rozvoj 
školstva a vytvorenie nového 
miesta tejto inštitúcie. Školy 
už oznámili svoje najdôležitej-

šie požiadavky, výsledná suma 
tohto zoznamu presahuje sumu 
dvoch miliónov eur. Čo všet-
ko sa nakoniec v jednotlivých 
školách zrealizuje, rozhodne 
v budúcnosti zastupiteľstvo.

Na základe materiálu vy-
pracovaného mestským úra-
dom navrhoval poslanec János 
Vetter pokračovať v rekon-
štrukcii bývalého župného 
domu (95 tisíc eur), a opraviť 
Dôstojnícky pavilón (20 tisíc 
eur). Okrem toho považoval 
za dôležité rozvíjať informačný 
systém mestského úradu (25 ti-
síc eur), čím sa urýchli a uľahčí 
vybavovanie záležitostí obča-
nov. Poslanec Vetter uviedol, 
že popri podpore kultúrnych 
inštitúcií musí mať samosprá-
va na zreteli aj vlastné kultúrne 

ustanovizne. V tejto súvislosti 
bol schválený jeho návrh, podľa 
ktorého sa ujde 3 tisíc eur kul-
túrnemu domu v Kave na vý-
menu radiátorov, 4500 eur kul-
túrnemu domu v Novej Stráži 
na nový kotol a 7 tisíc eur na 
havarijné osvetlenie mestského 
kultúrneho strediska.

Vďaka návrhu Ondreja 
Gajdáča dostane mestský pod-
nik Comorra Servis 10 tisíc eur 
na projektovú dokumentáciu 
spojenú s rekonštrukciou krytej 
plavárne. Zoltán Bujna žiadal 
10 tisíc eur na realizáciu svojho 
vlaňajšieho návrhu, umiestne-
nia stojanov na bicykle. Ako 
uviedol, okrem budovania cyk-
lotrás musí mesto vytvoriť aj 
vhodné doplnkové služby.

Na návrh Attilu Horvátha 

bude vybudovaný na sídlisku 
Klapka priestor na venčenie 
psov v hodnote 5 tisíc eur. Svoj 
návrh odôvodnil tým, že ma-
jitelia štvornohých miláčikov 
zaplatia mestu na daniach viac 
ako 20 tisíc eur, a za túto sumu 
im aj niečo prináleží. Za záchyt 
psov síce mesto ročne zaplatí 
9600 eur, avšak nad rámec tejto 
sumy je potrebné pre psíčkárov 
niečo urobiť.

Ferenc Rajkó predložil svo-
je návrhy týkajúce sa mestskej 
časti Nová Stráž. Suma 20 tisíc 
eur sa ujde na projektovú doku-
mentáciu za účelom vyriešenia 
problémov na Podzáhradnej 
ulici, a 10 eur venujú poslanci 
na vybudovanie nového chod-
níka pri hlavnej ceste.

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 5. strane)

Jana MAČICOVÁ: Voliť určite pôjdem, lebo len ten ,kto bol vo-
liť, sa môže potom sťažovať, ak sa mu niečo nepáči. A okrem iného 
záleží mi na tom ako sa tu žije a ak to takto môžem ovplyvniť, tak 
si to nenechám ujsť. Aj keď je to len malá kvapka v mori, ale práve 
z tých kvapiek sa to more skladá. Tieto voľby sú asi prvé v mojom 
živote, kedy nemám úplne jasno, kadiaľ ísť. V posledných dňoch 
dosť rozmýšľam, ktorá vláda spravila niečo pre náš región a pre 
naše Komárno. Akosi si neviem spomenúť. Neviem, či už starnem, 
alebo sa tu toho fakt príliš veľa neudialo. A ak aj áno, bolo to práve 
prácou nás obyčajných Komárňanov a nie zásluhou parlamentu. 
Politická strana, ktorú budem voliť - aj keď som si stále nie istá, 
ktorú - bude musieť mať presne stanovené konkrétne ciele. Nebude 
mať predvolebný program plný populistických kecov a vzdušných 
zámkov.  Tých tu už bolo dosť.

Od novej vlády očakávam zvýšenie miezd, zníženie odvodov, 
zvýšenie zamestnanosti, zníženie daní, zvýšenie zdravotnej úrovne, 
zníženie korupcie v zdravotníctve, súdnictve a na všetkých úrad-
och, zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu na všetkých typoch 
škôl, zníženie byrokracie...

A takto by som mohla pokračovať, ale asi sa nechám prekvapiť, 
ako to všetko dopadne.

Jozef ČERNEK: O politiku sa nezaujímam a som z politikov 
úprimne sklamaný. Napriek tomu voliť pôjdem, pretože neísť by 
naozaj nebolo múdre. Aby demokracia ako taká fungovala, musia 
mať politici jedinú istotu, a to pocit neistoty. Preto je dôležité ísť 
voliť a voliť rozumne, podľa seba. Nemôžeme očakávať, že politici 
budú konať zodpovedne a rozumne, keď my nebudeme rovnako 
rozhodovať o ich bytí či nebytí. Tiež som si už niekoľkokrát pove-
dal, že na nich kašlem a radšej pôjdem hocikam inam ako k voľ-
bám, ale potom by som konal nezodpovedne presne ako politici. 
Neviem, koho voliť, takže som si pozrel volebný program viacerých 
strán a budem voliť podľa toho, ktorý mi je najbližší. Už som vo 
veku, kedy ma prázdne gestá a výrazy na billboardoch či v mas-
médiách nijak nevzrušujú. To nie sú vyhlásenia politikov, ale pla-
tených reklamných agentúr. Je jednoduché napísať, povedať „viac 
peňazí mladým”, „byty pre všetkých”. Politická strana musí mať 
koncept a program, ktorý ponúka riešenia, nie prázdne gestá. Je 
trošku zložité odfiltrovať pekné reči a “úprimné” podania rúk, ale 
pri troche snahy sa to naozaj dá.

Politika je vec verejná,
preto by sme o nej mali rozhodovať

my – občania.
Šancu zmeniť veci k lepšiemu

budeme mať v sobotu 5. marca.



Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov.
Vaše tipy, námety a pripomienky

očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488
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mienok pre prácu pôrodných 
asistentiek. Pracovňa pre pôrod-
né asistentky bola vybavená no-
vým zariadením, ktoré dotvára 
príjemné pracovné prostredie. 
Ďalej sa vynovila aj observačná 
izba na novorodeneckom od-
delení, ktorá slúži na ošetrenie 
a pozorovanie novorodencov.

„Nové nadštandardné izby 
vytvárajú pre naše pacientky 
súkromný priestor, kde budú na 
izbe s novorodencom,“ - doda-

la vedúca pôrodná asistentka 
Magdaléna Szépeová s tým, že 
v mene svojich pacientiek ďa-
kuje vedeniu nemocnice za túto 
modernizáciu, ktorá prinesie 
ešte väčšiu spokojnosť a pohod-
lie pacientiek.

História gynekologicko-pô-
rodníckeho oddelenia siaha až 
do obdobia roku 1902. Gyneko-
logicko–pôrodnícke oddelenie 
svojím vybavením zodpovedá 
súčasným požiadavkám klade-
ným na komplexnú starostlivosť 

o ženu a novorodenca. Poskytu-
je liečebnú starostlivosť všetkým 
ženám s gynekologickými 
ochoreniami, tehotným ženám, 
rodičkám a šestonedieľkam. 
Pre šestonedieľky je k dispozícii 
plne vybavený rooming-in so 16 
lôžkami a štyrmi lôžkami bez 
rooming-inu. Ďalších 15 lôžok 
je určených pre pacientky s ri-
zikovou graviditou a pacientky 
s gynekologickým ochorením. 
Pôrodnícka časť ponúka psy-
chofyzickú prípravu pre tehot-

né,  prehliadku a poučenie pred 
pôrodom, aj pre otca alebo blíz-
keho príbuzného. Možnosť prí-
tomnosti pri pôrode a zotrvania 
pri rodičke v samostatnom boxe 
pred a po pôrode. Počas prvej 
doby pôrodnej je možnosť vy-
užitia rôznych pomôcok a al-
ternatív, napr. využitie pôrodnej 
vane - forma hydroterapie.

Aj tieto nové izby určite 
privítajú budúce mamičky z Ko-
márna a širokého okolia.

Mgr. Marta Csergeová

Nemocnica má ďalšie nadštandardné izby

Komenského Kangnam Sushi and Noodle 
Bar – alebo angličtina na zjedenie

V Galérii Limes je pozoruhodná výstava    
diel umelcov z viacerých krajín

(Pokračovanie z 1. strany)

V piatok 12. februára bola 
v Galérii Limes slávnostne ot-
vorená zaujímavá výstava pod 
názvom „Umenie cez hranice“. 
Výstavu pripravilo Občianske 
združenie za umelecký a kul-
túrny rozvoj Podunajska PRO 
ARTE Danubii a kultúrny spo-
lok Kruh priateľov Pomuria 

zo Slovinska. Svoje moderné 
umelecké diela tu vystavuje 40 
umelcov - maľby, grafiky, kolá-
že, fotografie, sochy a plastiky, 

spolu 73 diel. Okrem umelcov 
zo Slovinska tu vystavujú aj 
umelci z Maďarska, Rumunska, 
Rakúska, USA, Kanady a samo-
zrejme aj zo Slovenska.

Prítomných umelcov, hos-
tí i návštevníkov tejto výstavy 
pozdravila PhDr. Veronika 
Farkas, historička umenia a ri-

aditeľka Galérie Limes, ktorá 
povedala, že je vzácne v dneš-
nom rozbúrenom svete spolu 
tvoriť krásne diela a toto ukázať 

obecenstvu a takto prinášať ľu-
ďom radosť. Záštitu nad touto 
nevšednou výstavou prevzali 
Dr. Imre Molnár, riaditeľ Ma-
ďarského inštitútu v Bratislave, 
a Ing. László Stubendek, pri-
mátor mesta Komárno, ktorý 
vystavujúcich umelcov aj po-
zdravili a vyjadrili radosť nad 

tým, že umenie cez hranice 
prispieva k utužovaniu spolu-
práce a priateľstva s mnohými 
krajinami sveta.

Výstavu otvoril Tibor 
Kopócs, akademický maliar 
z Komárna, ktorý predstavil 
prítomným Kruh priateľov Po-
muria a vyjadril presvedčenie, 
že vystavené umelecké diela 
prinesú krásne umelecké zá-
žitky návštevníkom a zároveň 
sa poďakoval organizátorovi z 
Kruhu priateľov Pomuria Gá-
borovi Rudovi za obrovskú or-
ganizačnú prácu pri zostavení 
tejto medzinárodnej výstavy. 

Keď som si pozrel tieto 
vystavené diela, prekvapila ma 
ich rôznorodosť. Celej výsta-
ve dominuje obrovská maľba 
štylizovanej ženskej postavy 
v strede bývalého oltára kos-
tola od Anikó Orgoványi. Ďa-
lej sú to zaujímavé krajiny pri 
vode, jesenná nálada i staroba 
ľudí, krásna plastika Slneč-
ný kruh, či rôzne ikony, ďalej 
maľby s tematikou boja anje-
lov a démonov, či zaujímavá 
kompozícia Jeleň s ružou. Vý-
stava „Umenie cez hranice“ je 
prístupná do 6. marca. Verím, 
že tieto pozoruhodné diela 
prehovoria aj k milovníkom z 
nášho mesta.

Dr. Štefan Bende

Ako najlepšie zakončiť pra-
covný týždeň a privítať víkend? 
Jednoducho! Otvorili sme si 
náš vlastný Kangnam Sushi and 
Noodle Bar priamo na chod-
be našej školy. Keď spojíte tie 
správne ingrediencie, môžete 
očakávať len skvelý výsledok. 
Náš wifi kútik sme za pár min-
út premenili na kulinársky ost-
rov a mohli sme začať. Základ 
tvorili naši šikovní ôsmaci a 
suroviny na prípravu ázijských 
jedál od výmyslu sveta. K tomu 
sme pridali tajné rodinné re-
cepty a celé sme to premiešali 
angličtinou, ktorá to všetko 
spojila do úžasného multikul-
túrneho zážitku. Ani sme ne-
tušili, akí šikovní sushi majstri 
a odborníci na ázijské cestovi-
ny sa u nás skrývajú! Pripravili 
množstvo chutných exotických 
jedál, ovocné sushi s mangom 
i banánové, klasické lososové, 
rybacie, nechýbalo ani wasabi 
a ryžové cestoviny s rozma-
nitými ázijskými omáčkami, 

sladkokyslými, štipľavými... 
Ich vôňa sa spolu s angličtinou 
niesla po chodbách a počas veľ-
kej prestávky prilákala i mnoho 
zvedavcov. Každý si tu našiel 
niečo podľa svojho gusta. Ako 
to už chodí, s dobrým jedlom 

ide aj dobrá nálada, a tak si 
naši žiaci nielen pochutili, ale 
sa i porozprávali a zasmiali so 
spolužiakmi i učiteľmi. Mali 
sme také „päť v jednom.“ Vyu-
žili sme angličtinu v praxi, pri-
pravili sme si spoločné chutné 

jedlo, pochutili sme si a aj sme 
sa niečo naučili. No a samo-
zrejme sme sa dobre zabavili. 
Veď o to vlastne šlo! Bolo to 
skutočné zážitkové učenie a na 
dôvažok nám chutilo!

dm

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 
ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Divadlo bude tentokrát v knižnici
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne vás pozýva na reprízu 

divadelného predstavenia „ Kaviareň Hanka“ v podaní Divadelného 
spolku SCHOD z Komárna, ktoré sa uskutoční v utorok 1. marca 
o 17. hodine v hlavnej budove knižnice na Eötvösovej ulici č. 35.

Vytvorili literárny zborník
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne vás pozýva na krst 

zborníka „ šáLKKA tvorivosti“, ktorej autormi sú členovia literár-
neho klubu šáLKKA . Srdečne vás privítame v hlavnej budove kniž-
nice na Eötvösovej ulici č. 35 vo štvrtok 3. marca o 16. hodine.

Vážení milovníci dobrej knihy!
Podporte nákup nových kníh pre Knižnicu Józsefa Szinnyeiho 

v Komárne poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane z prí-
jmov za rok 2015 občianskemu združeniu PRO LIBRI pri knižnici.
Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v knižnici na Eötvösovej ulici č. 5, 
na pobočke na Palatínovej ulici č. 8, alebo stiahnuť z našej webovej 
stránkwwwww.kjszkom.sk  

IČO: 42048125
IBAN: SK1375000000004004282808

Vážení priaznivci 
Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka oznamu-
je verejnosti, že aj tento rok je registrované v Notárskom cen-
trálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu 
školy a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb. Budeme radi, ak takýmto spôsobom pomô-
žete našej škole. Takto získané finančné prostriedky budú pou-
žité účelne, čo sa každoročne prejavuje v zlepšení podmienok 
výchovy a vzdelávania.

Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219. Právna forma: Ob-
čianske združenie. Obchodné meno: Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka. Sídlo: Ulica: Pohraničná. Číslo: 10. 
PSČ: 945 01. Obec: Komárno.

Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk. Za Vaše kladné 
rozhodnutie a ochotu pomôcť Vám v mene všetkých študentov 
školy ďakujem.

Mgr. Ondrej Gajdáč riaditeľ

Poslanci schválili aj ďalšie 
položky predložené mestským 
úradom. Vyčlenili 77 tisíc eur 
na zhotovenie nového plá-
nu územného rozvoja mesta, 
takmer 36 tisíc eur na komu-
nitné centrum na Harčáši, 24 
tisíc eur na zvýšené výdavky 
rekonštrukcie strechy bývalej 
kasárne, viac ako 2 tisíc eur 
na vysporiadanie pozemkov, 5 
tisíc eur na kúrenie vojenské-
ho kostola a ďalších 5 tisíc na 
vytvorenie verejných záchodov 
v Zichyho paláci.

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh predsedu ko-

misie pre verejný poriadok 
Tamása Vargu, podľa ktorého 
zvýšia tohoročný rozpočet mes-
tskej polície o vyše 12 tisíc eur. 
V odôvodnení uviedol, že za-
stupiteľstvo v decembri schváli-
lo na mestskú políciu o 50 tisíc 
eur menej, ako žiadali, a suma, 
ktorú majú takto k dispozícii, 
nepokrýva výdavky. Poslanci 
schválili aj návrh týkajúci sa 
zamestnania ďalších 8 verej-
noprospešných pracovníkov 
v spolupráci s úradom práce. 
Pre mesto je táto konštrukcia 
výhodná z toho dôvodu, že 95 
percent mzdy týchto pracovní-
kov hradí štát.

Mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo a investíciách
(Pokračovanie z 1. strany)
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Odohral sa príbeh so šťastným koncom! Podporíme opravu kostola

V priemyslovke otvorili výstavu počítačov

V sobotu 6. februára sa v Selyeho univerzite 
konal už 3.benefičný slovensko-maďarský ples! 
Organizovali ho Animátori KN v spolupráci s 
Mestom Komárno, rímsko-katolíckou farou a 
mnohými dobrodincami. Večer sa niesol v du-
chu myšlienky ,,Ži svoj príbeh so šťastným kon-
com“. Program bol naozaj veľmi bohatý. V duchu 
hlavnej témy odohrali animátori vstupnú pan-
tomimickú scénku, ktorá zožala veľký potlesk a 
u nejedných hostí vyvolala i slzy dojatia. Po nej 
nasledovalo vystúpenie tanečnej skupiny Junior 
club s dvoma tancami, ktoré priniesli taktiež veľký 
úspech a úžas. Počas plesu sa predstavil aj tanečný 

pár -Milan Chabada a Diana Vaculová tancom s 
dychvyrážajúcimi akrobatickými prvkami.
Večer sa niesol v skvelej atmosfére! Losovala sa 
tombola s vyše 60-timi atraktívnymi cenami, 
z ktorej výťažok putuje na opravu východnej 
steny kostola sv. Ondreja. Tancovalo sa až do 
skorého rána, do rytmu hral DJ Benes. Vďaka 
mnohým ochotným ľuďom sa mohol uskutočniť 
večer, z ktorého si hostia mohli odniesť veľký 
zážitok, pamiatku s citátom, výhru z tomboly 
a dúfajúc i povzbudenie, že každý príbeh môže 
mať šťastný koniec!

Klaudia Mazsárová

Radošinské naivné divadlo
pozýva na predstavenie

Stanislav Štepka

Zmiešaná štvorhra
vo štvrtok 25. februára od 19. hodiny

v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne

Minulý týždeň sa konala 
už tradičná Noc v priemyslov-
ke, podujatie, ktoré aj v tomto 
roku ponúklo návštevníkom 
viacero zaujímavostí a atrak-
cií. V rámci neho otvorili mú-
zeum informatiky, ojedinelé 
v našom regióne.

Vo štvrtok 18. februára 
sa uskutočnil netradičný Deň 
otvorených dverí na Strednej 
priemyselnej škole v Komárne. 
V rámci podujatia sa od šiestej 
hodiny večer až do neskorej 
noci inštitúcia snažila pre-

zentovať svoju mnohotvárnu 
činnosť. Okrem budúcich štu-
dentov a bývalých priemyslo-
vákov navštívilo priestory školy 
aj mnoho ďalších záujemcov, 
ktorí sa okrem technických vy-
možeností a dobre vybavených 
učební mohli zoznámiť aj s čin-
nosťou divadelného krúžku pô-
sobiaceho pod vedením Józsefa 
Kiss Pénteka.

„S radosťou môžeme kon-
štatovať, že naša škola patrí 
medzi najlepšie vybavené in-
štitúcie v širokom regióne, 

a okrem toho patrí z hľadiska 
študijných výsledkov medzi 
najúspešnejšie odborné stredné 
školy samosprávneho kraja. Je 
to spoločný úspech našich pe-
dagógov a študentov.“ – uvie-
dol riaditeľ školy János Vetter, 
a dodal: „Je zrejmé, že význam 
stredných odborných škôl v sú-
vislosti s možnosťou zamest-
nania sa, stále rastie, investori 
hľadajú odborne fundované 
pracovné sily. Práve preto sa 
snažíme zabezpečiť pre našich 
žiakov najmodernejšie tech-
nické vybavenie, aby získali čo 
najkvalitnejšie znalosti.“

Podľa štatistiky úradu práce 
medzi nezamestnanými takmer 
neevidujú absolventa tejto ško-
ly. V súvislosti s výstavbou au-
tomobilky v Nitre môže dopyt 
po odborníkoch ďalej rásť.

Priemyslovku minulý týž-
deň obohatila ďalšia atrakcia. 
Počas Komárňanských dní už 
mali záujemcovia možnosť na-
vštíviť retro výstavu počítačov, 
výsledok zbierky poslanca mes-
tského zastupiteľstva Dávida 
Kovácsa. Počítače „matuzalem-
ského“ veku možno aj vyskúšať, 
a zároveň sa nadchnúť tempom 
rozvoja techniky počas posled-
ných niekoľkých desaťročí.

Táto, v minulosti krátkodo-
bá výstava získala teraz v prie-
myslovke charakter stálej ex-
pozície. Po niekoľkomesačnej 
príprave a vďaka sponzorom 
sa jej vernisáž konala minulý 
štvrtok. „Vďaka inštalácii tejto 
výstavy v Komárne sa uskutoč-
nil sa dávny sen, veď môže byť 
jednou z atrakcií nášho mesta. 
Počas dlhých rokov zbierania 
atribútov som vždy túžil po 

tom, aby som sa o tieto zázraky 
mohol podeliť s mnohými. Pri-
emyslovka je vynikajúcim mies-
tom pre túto zbierku, veď práve 
jej študenti majú k výpočtovej 
technike najbližšie. Obrovské 
tempo vývoja v tejto oblasti tak 
môžu sledovať aj samotní žiaci, 
a verím, že ich to bude motivo-
vať v štúdiu a v rozvíjaní kreati-
vity.“ – povedal Dávid Kovács.

Jedným z najstarších atrib-
útov medzi prístrojmi – nájde-
me tu počítače, hracie konzoly 
a televízory – pochádza z roku 
1979, jeden z prvých konzol 
vôbec. Sú tu vystavené aj kusy, 
ktoré nadšený zberateľ získal až 
z ďalekej Indie.

„Niekomu sa možno zdajú 
byť tieto veci len nepotrebnými 
haraburdami, sú však vzácne, 
lebo prezentujú rýchly rozmach 
techniky, ktorý často poukazuje 
na zaujímavé súvislosti. Na na-
šej škole sa budeme o túto zau-
jímavú zbierku patrične starať, 
a chceli by sme ju ukázať čo 
najväčšiemu počtu záujemcov.“ 
– dodal János Vetter.
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Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Komárne János Vetter a 
poslanec Mestského zastupiteľstva Dávid „Gerzson“ Kovács

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 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 rozpočte na rok 2016 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projek-
tov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prí-
rodných hodnôt. V nasledujúcom období je možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje. 
O finančnú dotáciu môžu žiadať fyzické osoby - podnikatelia, právnické oso-
by - obchodné spoločnosti a právnické osoby, ktoré nie sú zriadené na podnikanie, 
napr. občianske združenia, záujmové združenia, neziskové organizácie, nadácie a spo-
ločenstvá, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Komárna, alebo ktoré 
pôsobia, resp. vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby tu žijúcemu obyvateľstvu.   
Žiadosti o tieto financie je možné podať do 30. septembra písomne poštou, alebo osob-
ne v podateľni Mestského úradu v Komárne (Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno). Tlačivo ži-
adosti je možné si vyzdvihnúť aj na Mestskom úrade, alebo ho stiahnuť z webovej stránky mesta.  
Ďalšie informácie ohľadne grantu podajú pracovníci odboru rozvoja, referátu životného prostredia. 
Žiadosti je možné podávať do  30. septembra 2016, alebo do vyčerpania finančného limitu.           dm

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov
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EsMo Accounts, s. r. o.
l	 vedenie účtovníctva, mzdy, personalistika
l	 vypracovanie daňového priznania
l	založenie s.r.o., administratívne práce
l	poradenstvo

Nájdete nás:	Župná 14, Komárno
Tel.:	+421 908 417 835 

mail:	sroesmo2012@gmail.com

Jeden z medzinárodných  
reťazcov supermarketov vyhlá-
sil súťaž, do ktorej sa zapojilo 
aj Komárno. V stávke je detské 
ihrisko Žihadielko za 80 tisíc 
eur, ktorého získanie závisí od 
podporyverejnosti.

Koncom minulého roka vy-
hlásila spoločnosť Lidl spoločen-
skú hru. Komunity, v ktorých sa 
nachádza predajňa Lidl, môže 
získať detské ihrisko. Súťaž je 
vyhlásená v piatich kategóriách 
a súťaží sa o 10 ihrísk, v každej 
kategórii vyhrávajú prví dvaja 
túto hodnotnú cenu.

Konečné poradie závisí od 
širokej verejnosti, pretože o ví-
ťazoch sa rozhodne interneto-
vým hlasovaním. Komárno ako 
mesto s počtom obyvateľov nad 
29 000 sa dostalo do najsilnejšej 
skupiny. Dosiahnuť vynikajúci 
výkon však v žiadnom prípade 
nie je nemožné, veď hneď po 
prvom dni hlasovania sa naše 
mesto prebojovalo spomedzi 23 
zapojených miest na 5. miesto.

Hlasovať je možné až do 

29. februára aj viackrát, na web 
stránke súťaže „Žihadielko“ ( 
https://zihadielko.lidl.sk/ ) je 
možnosť hlasovať viackrát, ak sa 
zapojíte do rôznych hier. 

Veľkolepé ihrisko je vybu-
dované na motívy jednej známej 
klasickej kreslenej rozprávky - 
Včielka Maja. Táto postavička 
spája množstvo vybudovaných 
prvkov - preliezačky, pieskovis-
ko, hojdačky, lavice, úschovňu 
bicyklov – je všadeprítomná 
v tomto farebnom a modernom 
svete detského ihriska.

Víťazi súťaže budú známi už 
v marci a počas roka tak vo ví-
ťazných mestách vyrastú detské 
ihriská, urobiac radosť malým aj 
veľkým. Spoločenská hra – súťaž 
je príležitosťou spojiť sily verej-
nosti, povzbudiť obyvateľov 
mesta a urobiť maximum pre 
jeho skrášlenie.

Komárňania, klikajte, aj 
vďaka vašim hlasom môžeme 
získať detské ihrisko za 80 tisíc 
eur. Verme si a podporme túto 
akciu!

Môžeme vyhrať detské ihrisko

Na Gymnáziu Selyeho študuje španielčinu až 220 študentov

Cudzie jazyky trocha inak, s novými nápadmi, kreatívne

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l Kúpim menší stavebný poze-
mok v Komárne. 0904/578 633. 

l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670.

Firma TotiMont 
prijme zámočníkov-potrubárov, 

zváračov s 2 aj viac ročnou praxou

Zámočníci-potrubári: 
znalosť čítania 

výkresovej dokumentácie

Zvárači: 
Kombinácia 135 a E111 

alebo Kombinácia 141 a E11

Práca Slovenská republika a EU (dlhodobo)

Záujemcovia zaslať na e-mail 
životopis, certifikáty, kurzy, školenia

e-mail:TotimontMV@gmail.com

Kontaktná osoba: F.  Vrabec

Tel. 0907 733 257

Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov.
Vaše tipy, námety a pripomienky

očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488

Gymnázium Hansa Se-
lyeho v rámci výučby cudzích 
jazykov ponúka aj možnosť 
štúdia španielskeho jazyka 
ako druhého cudzieho jazyka. 
Treba uznať, že španielčina je 
na našej škole obľúbeným ja-
zykom, ktorý s veľkým elánom 
študuje v školskom roku 2015 
- 16 až 220 študentov. Nad-
chýna ich nielen ľubozvučnosť 
jazyka, ale aj kultúra, ume-
nie, zvyky a tradície, história 
a z nej prameniace pamäti-
hodnosti, zaujímavé miesta 
a prírodné krásy Španielska 
a po španielsky hovoriacich 
krajín. Na hodinách špani-
elskeho jazyka postupne zís-
kavajú nielen jazykové zruč-
nosti, ale aj poznatky o týchto 
krajinách, čím si rozširujú 
svoj intelektuálny obzor.

Študenti sa zdokonaľujú 
nielen na hodinách španielčiny 
v budove školy, ale aj mimo nej. 
Vlani v júni sme sa so skupinou 
žiakov zúčastnili študijno-po-
znávacieho pobytu v Španiel-
sku, kde sme na nádhernom 
pobreží Costa Brava strávili 11 
nezabudnuteľných dní. V pro-
grame sme mali zahrnutých aj 
20 vyučovacích hodín špani-
elskeho jazyka pod vedením 
skúsených španielskych lek-
toriek, ktoré hravou a púta-
vou formou zaujali študentov 
a dali im možnosť rozhovoriť 

sa v španielčine. Študentom sa 
zájazd nesmierne páčil. Mali 
možnosť na vlastné oči spoznať 
najznámejšie pamätihodnosti 
Barcelony, navštíviť Múzeum 
Pabla Picassa, prechádzať sa 
po najznámejšej promenáde v 
Barcelone Las Ramblas, zúčast-
niť sa výletu loďou do mestečka 
LLoret de Mar a zažiť nádherný 
večer s predstavením flamenca 
a ochutnávaním španielskych 
špecialít v podobe las tapas 
(jednohubiek). Poniektorých 
žiakov tento zájazd motivoval 
natoľko, že sa s ešte väčšou 
energiou začali venovať špani-
elčine (napr. Natália Nagy, Eni-
kő Szeder a Ildikó Nagy).

Naša škola taktiež ponúka 
aj krúžky španielskeho jazyka. 
V tomto školskom roku žiaci 
navštevujú štyri krúžky, na kto-
rých sa zdokonaľujú v gramati-
ke a precvičujú si konverzáciu. 
Tí motivovanejší sa usilovne 
pripravujú na olympiádu v špa-
nielskom jazyku.

A usilovnosť našich štu-
dentov priniesla svoje ovocie. 
Začiatkom februára 2016 sme 
sa zúčastnili krajského kola 
olympiády v španielskom jazy-
ku v Nitre. Získali sme dve prvé 
miesta a jedno tretie miesto. 
V kategórii A (1. a 2.ročník) zís-
kal 1. miesto Dávid Šiška (II.A), 
Ildikó Nagy získala 5. mies-
to (I.B); v kategórii B (kvin-

ta, 3.ročník) získala 1. miesto 
Natália Nagy (kvinta) a Enikő 
Szeder (kvinta) získala 4. mies-
to. V kategórii C (4.ročník) 
Viktória Simonová (IV.C) sa 
umiestnila na 3. mieste a Ange-
lika Vörös (IV.C) na 6. mieste.

Víťazi postupujú na celo-
štátne kolo, kde budú repre-

zentovať nielen našu školu, 
ale aj náš kraj. Držíme im 
palce a prajeme veľa šťastia. 
Touto cestou by som sa chcela 
poďakovať našim študentom 
za ich snahu, usilovnosť a ne-
smiernu svedomitosť. Sme na 
vás veľmi hrdí!

Alena Hevesi Petruf

Medzi priority Základnej 
školy na Pohraničnej ulici 
v Komárne patrí šport, ekoló-
gia a výučba cudzích jazykov. 
Cieľom súčasnej koncepcie 
vyučovania cudzích jazykov je 
pripraviť kvalifikovaných žia-
kov, ktorí sa budú vyznačovať 
dobrou komunikačnou kom-
petenciou, ako aj rešpektova-
ním multikultúrnych osobi-
tostí národov iných krajín.

Vedenie školy aktívne pod-
poruje výučbu cudzích jazykov 
rozšírením hodinovej dotácie, 
zabezpečením kvalifikovaných 
učiteľov, ako aj zapájaním ži-
akov i učiteľov do rôznych 
projektov. V rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu majú  
žiaci možnosť vybrať si z troch 
jazykov, a to z anglického, ne-
meckého a španielskeho. Ich 
výučba začína už od prvého 

ročníka. Škola aktívne spo-
lupracuje s jazykovou školou 
Pro Americana. Pod vedením 
lektorky Evy Plachej pracujú 
v škole krúžky cudzích jazykov. 
Po polročnej prestávke sa opäť 
obnovila spolupráca s „nati-
ve speakerom“ T.J. Banistrom, 
známym komárňanským bas-
ketbalistom. Okrem hodín te-
lesnej výchovy vedie aj hodiny 
konverzácií. 

Najvhodnejším spôsobom, 
ako dosiahnuť zlepšenie jazy-
kových zručností a interkul-
túrnu komunikáciu, je priama 
komunikácia s cudzincami.

Na začiatku školského roka 
medzi žiakov prišla Miranda 
z Mexika. Január trávil medzi 
žiakmi Davis z Tennessee a na 
začiatku februára to boli lektori 
Michael z Južnej Kórey a Edwin 
z Hon Kongu. Títo dvaja štu-

denti do školy prišli prostred-
níctvom projektu EDUCATE 
Slovakia organizácie AIESEC. 
Poslaním projektu je vytvorenie 
medzinárodného vzdelávacie-
ho prostredia a novej interak-
tívnej formy vzdelávania, ktorá 
zvýši záujem žiakov o globál-
ne problémy a ich povedomie 
o iných svetových kultúrach. 
Úlohou projektu je tiež vnášať 
nové nápady do vyučovacieho 

procesu, umožniť žiakom zís-
kavať poznatky zážitkovou for-
mou a predovšetkým rozvíjať 
komunikáciu v cudzom jazyku.  
Projekt a pobyt zahraničných 
lektorov vniesol do výučby an-
glického jazyka na škole čers-
tvý vietor v podobe zvýšenej 
motivácie žiakov. Žiaci získali 
možnosť overiť si svoje teore-
tické vedomosti v praxi – a to 
nielen z  cudzích jazykov, ale aj 

z geografie či z dejepisu. Lekto-
ri si pre žiakov pripravili pútavé 
prezentácie. Súčasťou jednotli-
vých besied boli aj ukážky hud-
by, miestneho folklóru, špor-
tu, tradícií ako aj rozprávanie 
o čínskom kalendári. Zo svo-
jich krajín si doniesli aj typické 
predmety, ktoré mali u „publi-
ka“ najväčší úspech. Nechýbali 
spoločné hry, ako aj ochutnáv-
ka špeciálneho teplého nápoja. 
Žiaci zahraničným lektorom 
ukázali zaujímavosti Komár-
na, spoločne strávili hodiny pri 
bowlingu a samozrejme ochut-
nali aj tradičné slovenské jedlá. 
Záver týždňa patril prehliadke 
Bratislavy pod sprievodcovskou 
taktovkou žiakov. Na rozlúčku 
lektori dostali tričká s fotogra-
fiami zachytávajúcimi spoločne 
strávené chvíle.

Vďaka patrí aj vyučujúcim 
anglického jazyka Lucii Králi-
kovej, Kataríne Vajkai a Kristí-
ne Sýkorovej, ktoré hodiny 
cudzích jazykov každodenne 
ozvláštňujú zážitkovými for-
mami, hrami, dialógmi. To, že 
medzi žiakmi sú aj vynikajúci 
angličtinári, dokazuje víťazstvo 
Kristíny Emy Sokolovej z 8.A 
triedy v okresnom kole a piate 
miesto v krajskom kole olympi-
ády v anglickom jazyku. Aktivi-
ty vedúce k odbúraniu strachu 
z cudzieho jazyka by mali byť 
každodennou súčasťou výcho-
vy mladých ľudí na našich ško-
lách. Na tejto škole to tak je.

Márias Hamranová
Foto: Katarína Vajkai

ZŠ na Pohraničnej ulici

Lektor anglického jazyka Edwin z Hon Kongu (zadný rad, uprostred) hosťoval na našej škole

Pohotovosť lekární v Komárne
A gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

25. 2. 2016 – Lekáreň AZ, Petöfiho 3985/17, Komárno, 
tel. 035 7700 204, 18.00–21.00
26. 2. 2016 – Lekáreň Hedera, Hradná 1, Komárno, 
tel. 035 7713 276, 18.00–21.00
27. 2. 2016 Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, 
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00
28. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, 
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00 
29. 2. 2016 – Lekáreň matricaria, Eötvösova ul. 3195/21, 
Komárno, tel. 035 7604 426, 18.00–21.00 
1. 3. 2016 – Lekáreň Alba, Eötvösa 37, Komárno, 
tel. 035 7851 076, 18.00–21.00
2. 3. 2016 – Lekáreň Salvátor, Jókaiho 8, Komárno, 
tel. 035 7701 746, 35 7777 515, 18.00–21.00
3. 3. 2016 – Lekáreň Na Rákocziho ulici, Rákócziho 3125, 
Komárno, tel. 035 7701 546, 18.00–21.00
4. 3. 2016 – Lekáreň Hedera, Hradná 1, 
Komárno, tel. 035 7713 276, 18.00–21.00
5. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, 
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00
6. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, 
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00 
7. 3. 2016 – Lekáreň pri nemocnici, Mederčská 39, 
Komárno, tel. 035 7909163, 18.00–21.00
8. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, Župná 4462, 
Komárno, tel. 0901 961 631, 18.00–21.00
9. 3. 2016 – Lekáreň Pri Váhu, Jazerná 15, 
Komárno, tel. 035 7702 910, 18.00–21.00
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Bence Tóth z Nesvád, Nataša Malyerová z Komárna, Richard Góth z 
Marcelovej, Ján Keszeg z Kravian nad Dunajom, Noel Vas z Marcelovej, 
Máté Fekete z Komárna, Olívia Molnárová z Nesvád, Adam Simon zo Štúro-
va, Matias Smoleň z Bratislavy, Dominik Nagy z Balván, Selina Lakatošová 
zo Zemného, Peter Hanko z Komárna, Matias Ousak z Bíne, Ármin Bajnok 
Fekete z Obida, Tichomír Domonkoš z Komárna, Michael Buzáši z Nových 
Zámkov, Cora Kovácsová z Komárna, Annabella Toková z Okoličnej na Os-
trove, Dóra Bődi z Búču, Rebeka Gerendás z Komárna, Ladislav Jobbágy z 
Dubníka, Jakub Chudec z Nových Zámkov, Nina Hamranová z Komárna, 
Zora Molnárová z Komárna, Elizabeth Lakatošová z Marcelovej, Vojtech 
Csonka z Kolárova, Dominik Szabó z Kolárova, Peter Takáč z Bátorových 
Kosíh, István Ferdinánd z Komárna, Sabrina Lakatošová z Kolárova, Liza 
Andruškó z Marcelovej, Noel Szigeti z Nesvád, Viktor Szeder z Komárna, 
Stella Halász z Marcelovej, Amélia Csonková z Kavy, Emese Molnárová zo 
Štúrova, Natália Szabóová z Kolárova, Lukáš Rybarik z Nových Zámkov 

Sľúbili si vernosť
Peter Židek a Helena Sebőková, Krisztián Tardi a Katarína Pócsová, 

Roman Sýkora a Katalin Hernády

Opustili nás 
83-ročný Ádám Szabó z Chotína, 77-ročná Ilonka Zajos z Chotína, 

73-ročná Jolán Varga z Veľkých Kosíh, 70-ročný Géza Fűri z Komárna, 
92-ročná Judita Knyihárová z Komárna, 67-ročná Katarína Marusinecová z 
Komárna, 66-ročná Helena Demingerová z Komárna, 73-ročný Ondrej Ja-
novics z Marcelovej, 75-ročný Ľudovít Gáspár z Chotína, 73-ročná Terézia 
Kajabová z Bajču, 69-ročný Imrich Sztrecsko z Komárna, 90-ročná Erzsé-
bet Laboda z Komárna, 85-ročný Zoltán Vizvýry z Komárna, 69-ročný Ján 
Gerendás zo Svätého Petra, 81-ročná Juliana Keszán zo Zlatnej na Ostrove, 
80-ročný František Bélai z Marcelovej, 81-ročný Ján Ribarics z Kameničnej, 
90-ročný Pavol Ďucha z Komárna, 52-ročný Ing. Gabriel Kiss z Iže, 61-roč-
ný József Laboda z Komárna, 45-ročný JUDr. Ladislav Szabó z Komárna

SPOMIENKA
Dňa 10.2.2016 uplynuli 2 roky, 

čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a svokra

Mária BIELIKOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujú 

dcéry s rodinami

POĎAKOVANIE
Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie 

všetkým blízkym, známym a priateľom, ktorí boli s nami dňa 
3.2.2016 na cintoríne v Komárne odprevadiť na poslednej 
ceste nášho milovaného zosnulého

Richarda KAREŠA.
Smútiaca rodina

pretekárskej trate, môžu prijať 
maximálne 25 družstiev. To 
znamená, že prvých 25 druž-
stiev, ktoré sa zaregistrujú a za-
platia štartovné, sa dostane na 
štartovnú listinu. Zároveň na 

tejto listine sa ocitnú ešte dve 
družstvá, ktoré budú náhradní-
kmi pre prípad, že by niektoré 
družstvo vypadlo do začiatku 
pretekov. Aké ceny čakajú víťa-
zov? Na túto otázku by som 
odpovedal len toľko, že celková 
hodnota peňažných a vecných 
cien je až 5 000 eur.

Celková hodnota cien 
5-tisíc eur? Toto je možné len 
vtedy, ak sú aj sponzori...

Áno, presne tak! Bohužiaľ, 
dnešná ekonomická situácia je 

taká aká je, ale nájdu sa ešte ľu-
dia, ktorí sú odhodlaní obeto-
vať nejakú tú čiastku na takéto 
podujatia. Nechcel by som ura-
ziť ani jedného z našich spon-
zorov, preto by som ich ani ne-
menoval po jednom, aby som 

náhodou nevynechal niekoho. 
Sú takí, ktorí poskytujú finanč-
nú, iní materiálnu pomoc. Tu 
by som chcel podotknúť, že 
sme požiadali aj vedenie mesta 
Komárna o spoluprácu a o po-
moc, avšak do času tohto roz-
hovoru ešte nebolo rozhodnuté 
vo veci na zastupiteľstve mesta, 
ešte nepoznáme výsledok.

Spomínal si, že rozhodco-
via, pomocníci, atď. Ako je to 
s nimi na týchto pretekoch? A 
keď sme už u rozhodcov, kedy 

a kde bude vyhodnotenie tých-
to netradičných pretekov?

Ako na každých pretekoch, 
tak aj tu bude rozhodcovský 
zbor pod vedením hlavného 
rozhodcu. Budú im pomáhať 
dobrovoľníci. Rozhodcovia a 

ich pomocníci, podľa predbež-
ných plánov, budú každé ráno a 
každý večer vykonávať váženie 

úlovkov. V prípade nepriazni-
vého počasia (vysoké denné a 
nočné teploty, bezvetrie, atď.), z 
dôvodu šetrného zaobchádza-
nia s úlovkami a podľa množ-
stva úlovkov, budú samozrejme 
k dispozícií počas celého dňa 
aj v noci. Ale tu musím  pripo-
menúť, že každý člen organizač-
ného výboru, rozhodcovského 
zboru ako aj pomocníci budú 
vykonávať svoju prácu bez 
nároku na honorár, teda dob-
rovoľne a zadarmo. Vyhodno-
tenie máme naplánované na 
5. júl o 15. hodine, miesto ešte 
spresníme podľa toho, aké bude 
počasie a iné okolnosti.

Ďakujem pekne za rozho-
vor a dúfam, že tieto preteky 
šťastne dotiahnete až do kon-
ca. Veríme, že viacerým sa po-
darí prekonať svoj osobný re-
kord, alebo dokonca aj platný 
slovenský rekord.

Ďakujem pekne aj ja za 
možnosť a priania. Zároveň by 
som chcel týmto vysloviť poďa-
kovanie všetkým sponzorom, 
médiám, ako aj všetkým, ktorí 
prispeli a prispejú k tomu, aby 
boli tieto preteky nezabudnu-
teľné. Vďaka im! Petrov zdar!

Zhováral sa Attila Fuisz

Prvýkrát pripravujeme veľkolepé netradičné             
120-hodinové rybárske preteky
(Pokračovanie z 1. strany)

Norbert Toma, športový rybár, hlavný organizátor 120-hodinových rybárskych pretekov

Deti, príďte do jarného tábora!
Pozývame všetky deti od 7 do 12 rokov na veľké dobro-

družstvo sveta Narnie - jarný denný tábor! Veľké dobrodruž-
stvo sa odohrá v termíne od 24. do 26. februára v priestoroch 
ZŠ na Pohraničnej ulici. Cena tábora je 17 eur, vrátane stravy i 
jednodňového výletu. Tešiť sa môžete na hry, športové turnaje, 
divadielka, súťaže, tance, zábavu! Viac informácií nájdete na 
Facebooku: Animátori KN, plagátoch, v základných školách! 
Tešíme sa na vás!                                                     Animátori KN

Comorra Servis
oznamuje,

že ZIMNÝ ŠTADIÓN 
bude počas 

jarných prázdnin 
otvorený pre verejnosť

v týchto hodinách:
 

ŠTVRTOK
25. februára
10.00 – 13.00
14.00 – 17.30

PIATOK
26. februára
10.00 – 13.00
14.00 – 21.00

SOBOTA
27. februára
10.00 – 13.00
14.00 – 17.30

NEDEĽA
28. februára
10.00 – 13.00
14.00 – 17.30

Sezóna 
na ŠTADIÓNE 

končí 29. februára!


