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Rozšírili kapacitu čističky odpadových vôd
Vo štvrtok 25. februára v 

prítomnosti ministra životné-
ho prostredia SR Petra Žigu 
slávnostne odovzdali vynovenú 
čističku odpadových vôd. Prá-
ce začali v roku 2014 a ukonče-
né boli vlani v septembri.

Hodnota projektu bola 
vyčíslená na 5,1 milióna eur, 
z ktorých 4,8 mil. eur tvorili 
prostriedky EÚ a Slovenska, zo-
stávajúcou časťou bola spoluú-
časť firmy KOMVaK, respektíve 
mesta Komárno. Kapacita čistič-
ky sa touto investíciou rozšírila 
z doterajších 31 950 obyvateľov 
na 40 700, čo umožňuje ďalší 
rast obytných zón a tiež hospo-
dárskych jednotiek v meste.

Počas výstavby boli posta-
vené dve oveľké sedimentačné 
jednotky, jedna jednotka na 
vyhnívanie a splyňovanie a dve 
kogeneračné jednotky, ktoré 
budú zo vznikajúcich plynov 
vyrábať elektrickú energiu. Pri-

bližne 150 kW elektrickej ener-
gie vyrobenej za jednu hodinu 
sa využije na zníženie energe-
tických nákladov, ktoré súvisia s 
prevádzkou čističky, čím sa zvý-
ši jej hospodárnosť. V Komárne 
sa nachádza jeden z najväčších 

podzemných rezervoárov kva-
litnej pitnej vody v celom stre-
doeurópskom regióne. Preto 
sú investície vložené do čiste-
nia odpadovej vody nesmierne 
dôležité, nakoľko nám dávajú 
šancu, že sa podzemná voda 

neznehodnotí a táto strategicky 
dôležitá surovina sa môže stať v 
budúcnosti zárukou kvalitného 
života a hospodárskeho blaho-
bytu mesta a celého regiónu. 
Urobíme všetko pre ochranu 
tohto vzácneho zdroja.

Mesto Komárno sa za-
pojilo do portálu Odkazpre-
starostu.sk, ktorý umožňuje 
obyvateľom a návštevníkom 
mesta nahlásiť problémy, kto-
ré ich trápia,  a to jednoducho 
a rýchlo.

Podnety môžete posielať 
buď z webovej stránky www.od-
kazprestarostu.sk alebo priamo 
z mobilného telefónu, prostred-
níctvom aplikácií pre operačné 
systémy Android, iOS a Win-
dows Phone. Pri každom pod-
nete je potrebné uviesť krátky 
názov a popis problému, zvoliť 
jednu z príslušných kategórií 
(napr. životné prostredie, par-
kovanie áut, ...), určiť ulicu, kde 
sa podnet nachádza a fotogra-
fiu, ktorá daný problém doku-
mentuje.

Po potvrdení podnetu ad-
ministrátorom portálu nasledu-
je jeho odoslanie samospráve. 
O odoslaní podnetu vás portál 
informuje prostredníctvom 
e-mailovej notifikácie. Po zve-
rejnení podnetu samospráva 
odpovedá, či a ako ho bude rie-
šiť. Ak mesto Komárno nezašle 
prvú odpoveď do štrnástich dní 
od pridania podnetu, podnet je 
automaticky označený ako ne-
riešený. Na druhej strane, mesto 
má možnosť uviesť, že podnet 

nepatrí do jeho kompetencie a je 
možné zmeniť zodpovednosť za 
jeho riešenie na iný subjekt. 

Na Odkazprestarostu.sk je 
možné podnetom prideliť štyri 
statusy, a to zaslaný, v riešení 
vyriešený a neriešený. Portál zá-
roveň umožňuje obyvateľom o 
každom podnete slobodne dis-
kutovať, hodnotiť, či je odpoveď 
samosprávy uspokojivá, pridá-
vať komentáre či aktualizácie 
podnetov. Pomocou aktualizácie 

má užívateľ, ako aj všetci náv-
števníci portálu, možnosť zaslať 
dodatočné informácie o stave, či 
riešení podnetu. Odoslanie ak-
tualizácie je možné  priamo na 
portáli, alebo pomocou mobil-
nej aplikácie. 

Užívatelia na Odkazpresta-
rostu.sk najčastejšie nahlasujú 
problémy týkajúce sa kvality 
ciest a chodníkov, dopravného 
značenia, a neporiadku či zne-
čistenia životného prostredia. 
Okrem riešenia aktuálnych 
problémov obyvateľov, portál 
pomáha zorientovať sa v kom-
petenciách samosprávy. Obyva-
telia môžu sledovať pod každým 

podnetom komunikáciu medzi 
samosprávou a obyvateľmi, ale 
aj medzi samosprávami a ďalší-
mi subjektmi, ktorí do riešenia 
problémov vstupujú.

Vďaka podpornému prí-
stupu prevádzkovateľa portálu, 
Inštitútu SGI (www.governance.
sk) a koordinátorovi projek-
tu Jakubovi Kmeťovi sa mesto  
Komárno sa stáva prvou samo-
správou, kde funguje aj maďar-
ská jazyková verzia.

Za 6 rokov existencie sa 
vďaka portálu podarilo vyriešiť 
vyše 10 tisíc podnetov vo viac 
ako 100 mestách a obciach po 
celom Slovensku.

Polícia rozširuje stránkové hodiny
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne ozna-

muje občanom, že od 1.marca 2016  sú  rozšírené stránko-
vých hodín na Oddelení dokladov Odboru poriadkovej polí-
cie OR PZ  v Komárne, a to nasledovne :
 pondelok 7.30 – 15.00
 utorok 7.30 – 15.00
 streda 7.30 – 17.30
 štvrtok nestránkový deň
 piatok 7.30 – 12.00

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne verí, že 
rozšírením stránkových hodín na oddelení dokladov sa zlepší 
kvalita poskytovaných služieb občanom pri vybavovaní úrad-
ných záležitostí v súvislosti s občianskymi preukazmi, cestov-
nými dokladmi a vodičskými preukazmi.

pplk. Mgr. Dušan Dragúň
riaditeľ OR PZ v Komárne

PRE PIATAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v školskom 
roku 2016 - 2017 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť 
sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášky je do 
8. apríla 2016. Ďalšie informácie vám poskytneme na tel.č. 
035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

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 na-
sledovných termínoch:

od 28. marca 2016 do 1. apríla 2016
od 25. apríla 2016 do 29. apríla 2016
od 23. mája 2016 do 27. mája 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 triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v závis-
losti 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 trávnikov 
a záhrad. Triedené zložky komunálneho odpadu je možné 
bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste 
(otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - 
zatvorené)
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 

mesta (www.komarno.sk).

Portál Odkazprestarostu.sk pomôže 
v transparentnom riešení problémov mesta

Občania Komárna môžu využívať portál 
Odkazprestarostu.sk od 1. marca 2016.

Ako sme volili
Obyvatelia nášho okresu a teda aj občania Komárna v so-

boru 5. marca rozhodli, ktoré strany a ktorí poslanci ich budú 
nasledujúce obdobie zastupovať v Národnej rade Slovenskej 
republiky. V histórii samostatného Slovenska toto boli sied-
me parlamentné voľby. 

V okrese Komárno bola volebná účasť 49,2 percenta. Tá za-
ostala za celoštátnym priemerom takmer o 10 percent. V našom 
regióne najlepšie obstála Strana maďarskej komunity so ziskom 
38,94 percenta. Strana MOST-HÍD dostala 27,94 percenta hla-
sov a skončila ako druhá. 

Voliči rozhodli, že naše mesto bude mať dvoch parlament-
ných poslancov: Tibora Bastrnáka za MOST-HÍD a Vladimíra 
Matejičku za Smer – Sociálnu demokraciu.
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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

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

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

Skúmaj minulosť a jej dedičstvo
(Vedomostná súťaž na tému miestnej histórie)

Židovská náboženská obec v Komárne vďaka úspechu vedo-
mostných súťaží v rokoch 2014 a 2015 vyhlasuje tretí ročník 
tejto súťaže, ktorej cieľom je zmapovať židovské umelecké hod-
noty a židovské pamiatky budovaného dedičstva (niekdajšie a 
súčasné synagógy, cintoríny, rituálne kúpele, nehnuteľnosti ná-
boženských komunít) širokého regiónu obývaného príslušník-
mi maďarskej národnostnej menšiny.
Vekové kategórie: A) deti do 15 rokov, B) stredoškoláci (pred 
maturitou), C) vysokoškoláci, D) dospelí
Kategórie: K1) fotografia, K2) kresba, maľba, grafika, koláž, 
plagát, K3) socha, maketa.
Vo všetkých troch kategóriách je povinné zaslať názov a popis-
ný text prezentujúci fotografiu alebo dielo  rozsahu maximálne 
jednej strany A4.
Téma: T1) Pamiatky židovskej komunity nachádzajúce sa v na-
šej obci kedysi a dnes – cintoríny, synagógy, rituálne kúpele, 
spoločenské priestory, symboly. T2) Znázornenie 120-ročnej 
budovy komárňanského Útulku (Menház)

Termín doručenie súťažných prác:22. máj 2016.
Textovú časť súťažných prác možno vypracovať v maďarskom i 
slovenskom jazyku. V kategórii K1 je nutné zasielať fotografie s 
vysokým rozlíšením. V kategórii K2 a K3 je možné súťažiť for-
mou elektronicky zaslanej fotografie diela (fotografia musí mať 
vysoké rozlíšenie), alebo originálom obrazu (K2) alebo diela 
(K3) doručeného poštou.
Odovzdáva sa: dielo + názov diela + krátky popisný text
Elektronická adresa: kile@menhaz.sk
Korešpondenčná adresa: Židovská náboženská obec v Komár-
ne, „Súťaž”, Eötvösova ulica 15, 945 01 Komárno.
Hodnotenie a ceny: Súťažné práce bude hodnotiť odborná po-
rota. Odmenené práce budú vystavené v budove Útulku (Men-
ház).

Prezentácia súťažných prác a vyhlásenie výsledkov: 
5. júna 2016.

Výhercovia získajú hodnotné ceny. Vedomostná súťaž je reali-
zovaná s finančnou podporou Inštitútu Bálinta Balassiho.
Konzultácie: Súťažiaci môžu získať cenné vedomosti z oblas-
ti súťažných tém za pomoci online vzdelávacieho programu 
MACHAR, do ktorého sa môžu zapojiť registráciou na adrese: 
http://kehreg.com/machar/. Ďalšie možnosti konzultácií po-
skytujeme cez naše kontakty; vaše otázky očakávame na adrese 
kile@menhaz.sk.

AISEC je jednou z naj-
väčších svetových platforiem 
talentovaných mladých ľudí a 
dobrovoľníkov. Je to nezisková 
organizácia riadená študentmi, 
ktorá má pozitívny dopad na 
spoločnosť prostredníctvom 
osobnostného rozvoja a nado-
budnutých medzinárodných 
skúseností.

Hlavnou aktivitou AIESEC 
je všestranný rozvoj svojich čle-
nov a medzinárodný výmenný 
program odborných stáží, ktorý 
umožňuje univerzitným študen-
tom vycestovať do zahraničia na 
pracovnú stáž a tak získať pra-
covné a kultúrne kúsenosti.

Jedným z úspešných pro-

jektov organizácie je projekt 
„Educate Slovakia“. Pozostáva 
z týždňového učebného plánu, 
v rámci ktorého prichádzajú 
lektori z rôznych častí sveta 
viesť prednášky a interaktívne 
workshopy v anglickom jazy-
ku, ktoré rozvíjajú sebarefle-
xiu, zodpovednosť a toleranciu 
k rozmanitosti v každej oblasti 
spoločnosti.

Vo februári sme mohli pri-
vítať na Strednej priemyslovej 
škole v Komárne štyroch štu-
dentov zo zahraničia. Hussein 
prišiel z Egypta, kde v Káhi-
re študuje programovanie a IT. 
Angky a Rosalin z Indonézie 
sú poslucháčmi fakulty medzi-

národných vzťahov v Jakarte 
a Luca pochádza z Brazílie, kde 
v Sao Paulo študuje chemické 
inžinierstvo. Boli to nadšení 
a cieľavedomí mladí ľudia. Naši 
študenti sa dozvedeli veľa fasci-
nujúcich poznatkov o ich kultú-
re, tradíciách, zvykoch a kuli-
nárskych špecialitách.

Naši študenti mali príležitosť 
vyskúšať si angličtinu v praxi – 
komunikovať a formou rozho-
vorov a prezentácií sa dozvedieť 
zaujímavosti o krajinách, odkiaľ 
pochádzali hostia zo zahraničia. 
Naši študenti im porozprávali 
o študentskom živote na Slo-
vensku, vymenili si skúsenos-
ti v oblasti školského systému 

a socializácie mladých, hľadali 
paralely medzi našim  a ich kaž-
dodenným životom.

Môžeme konštatovať, že 
opätovne sme zažili pestrý týž-
deň s našimi hosťami, a dúfame, 
že cez tieto autentické stretnutia 
s exotickými kultúrami sa nám 
podarí otvoriť svet a rozšíriť ob-
zor našich žiakov, taktiež pou-
kázať na fakt, že anglický jazyk, 
ako globálny jazyk komuniká-
cie, je prostriedkom dosiahnu-
tia svojich cieľov. Treba sa mu 
venovať dlhodobo a na patričnej 
úrovni, pretože len takto sa do-
stavia kvalitné výsledky.

Ing. Erika Pisoňová
Stredná priemyselná škola

Zahraniční študenti boli na priemyslovke

Zažili sme tri skvelé dni v 
Narnii! A nepotrebovali sme 
ani pas, ani ďaleko cestovať. 
Fantazijná krajina Narnia 
totiž ožila v dňoch 24. až 26. 
februára v priestoroch ZŠ na 
Pohraničnej ulici! Uskutočnil 
sa tam v už 3. jarný tábor. 

Skupina 60 detí s 22 ani-
mátormi v stredu 24. februára 
prekročili prah šatníka a vstúpili 
do sveta Narnie. Tam ich čakali 
pútavé hry, súťaže, tanec, šport, 
divadlo. Dokonca aj celodenný 
výlet na kúpalisko vo Veľkom 
Mederi Do tanca v bazéne sme 
tam strhli aj ďalších návštevní-
kov.

V piatok ste nás, s farebnými 
korunami na hlave, mohli stret-
núť v centre mesta na veľkej hre. 

Lúštili sme, hľadali sme, tvo-
rili sme, snažili ssme a skrášliť 
mesto a potešiť jeho obyvateľov. 

Narnia bola dobrými skut-
kami oslobodená, tábor sa skon-
čil. Avšak jej dvere sa nezatvára-
jú. V téme Narnie sa bude niesť 
aj piknik na konci školského 
roka a veľký letný tábor v našom 
meste. Už teraz vás naň pozýva-
me - uskutoční sa 18. až 23. júla 
2016. Viac informácii nájdete na 
našom FB: Animátori KN. 

Vstúpili sme do príbehu, 
zažili sme nezabudnuteľné dob-
rodružstvo. A nadšenie z neho 
sa, dúfame, bude šíriť ešte širo-
ko-ďaleko za hranicami Nar-
nie...

Animátori KN

Pôstna krabička pre Afriku
Vstupujeme do pôstneho 

obdobia, ktoré Slovenská ka-
tolícka charita (SKCH) už po 
piatykrát využíva na to, aby v 
tomto čase  prípravy na sláve-
nie Veľkej noci medzi ľuďmi 
šírila aj myšlienku solidarity 
a pomoci núdznym. Preto pri-
pravila ďalší ročník kampane 
Pôstna krabička pre Afriku 
zameranú na pomoc krajinám 
subsaharskej Afriky, najmä pre 
Ugandu, a získanie finančných 
zdrojov na svoje rozvojové 
projekty v tejto krajine.

Vďaka darcom z celého 
Slovenska sa za uplynulé roky 
SKCH v Ugande podarilo vybu-
dovať Centrum Nepoškvrnené-
ho Srdca Panny Márie. V roku 
2013 SKCH v blízkosti centra 
postavila škôlku, ktorú dnes na-
vštevuje 63 detí z dedinky Unna. 
Pod dohľadom učiteliek sa pri-
pravujú na školskú dochádzku 

a ich rodičia môžu pracovať bez 
strachu, čo ich deti práve robia. 

Sieť štátnych škôlok v Ugan-
de neexistuje, projekt SKCH je 
preto výnimočný a podarilo sa 
mu ešte viac prepojiť miestnu 
komunitu s centrom SKCH. 
Centrum je navyše partnerom 
projektu SKCH Adopcia na 
diaľku®, vďaka čomu slovenskí 
adoptívni darcovia podporujú 
takmer 260 detí.

Pôstna krabička pre Afriku 
vyzbierala v roku 2015 takmer 
140 tisíc eur. Vďaka darcom sa 
tento rok Centrum rozrástlo o 
nových obyvateľov, HIV pozi-
tívnych chlapcov, ktorí súrne 
potrebujú našu pomoc. 

SKCH podporila projekt 
sestier Pallotínok v Rwande 
a zlepšila životné podmienky 
najchudobnejších ľudí v meste 
Kibeho. Z prostriedkov zbierky 
bolo dokončené zdravotné stre-

Pohotovosť lekární v Komárne
A gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

10. 3. 2016 – Lekáreň TABLETKA, Hlboká 284/10, 
tel. 035 77 25 021, 18.00-21.00
11. 3. 2016 – Lekáreň PLUS, HM Tesco, Bratislavská cesta 
4018, tel. 035 7778 547, 18.00-21.00
12. 3. 2016 – Lekáreň Matricaria, Eötvösova ul. 3195/21, 
 tel. 035 7604 426, 8.00-21.00
13. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Hadovská 
cesta 3913, tel. 0901 961 061, 8.00-20.00
14. 3. 2016 – Lekáreň Bionatur, Budovateľská 40, 
tel. 035 7740 712, 18.00-21.00
15. 3. 2016 – Lekáreň ALBA, Eötvösa 37,  
tel. 035 7851 076, 18.00-21.00
16. 3. 2016 – Lekáreň Na Rákocziho ulici, Rákócziho 3125, 
tel. 035 7701 546, 18.00-21.00
17. 3. 2016 – Lekáreň pri nemocnici, Mederčská 39,  
tel. 035 7909163, 18.00-21.00
18. 3. 2016 – Lekáreň Matricaria, Eötvösova ul. 3195/21, 
tel. 035 7604 426, 18.00-21.00
19. 3. 2016 – Lekáreň AZ, Petöfiho 3985/17, 
tel. 035 7700 204, 8.00-21.00
20. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Hadovská 
cesta 3913, tel. 0901 961 061, 8.00-20.00
21. 3. 2016 – Lekáreň Salvátor, Jókaiho 8, 
tel. 035 7701 746, 35 7777 515, 18.00-21.00
22. 3. 2016 – Lekáreň Hedera, Hradná 1, 
tel. 035 7713 276, 18.00-21.00
23. 3. 2016 – Lekáreň Bionatur, Budovateľská 40, 
tel. 035 7740 712, 18.00-21.00
24. 3. 2016 – Lekáreň PLUS, HM Tesco, Bratislavská cesta 
4018, tel. 035 7778 547, 18.00-21.00
25. 3. 2016 – Lekáreň Duna, Dunajská 13, 
tel. 035 7731 431, 8.00 - 21.00
26. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Hadovská 
cesta 3913, tel. 0901 961 061, 8.00-20.00

disko a financovaná sa terénna 
sociálna práca zameraná na za-
bezpečenie živobytia a zlepšenie 
podmienok na bývanie miest-
nych rodín. V Ugande sa SKCH 
podarilo postaviť ošetrovňu aj 
s lôžkovou časťou a prijať viac 
detí do dokončeného domu pre 
HIV pozitívnych chlapcov. Cen-
trum v Ugande tak dnes pomá-
ha rôznymi spôsobmi viac ako 
360–tim deťom.

Činnosť SKCH v Afrike je 
možná len vďaka obetavosti slo-
venských darcov, keďže Uganda 
nepatrí medzi prioritné krajiny 

našej vlády, do ktorých prúdi 
oficiálna rozvojová pomoc.

Mesto Komárno týmto po-
máha šíriť posolstvo Pôstnej 
krabičky pre Afriku a zároveň 
otvára cestu pre nových darcov 
a podporovateľov. Ich pôstne 
dary pomôžu SKCH prevádz-
kovať centrum aj v najbližšom 
období, prijímať doň viac detí a 
podporovať vzdelanie a zdravie 
iných detí v oblastiach subsa-
harskej Afriky.

Viac informácií o kampani 
nájdete na www.postnakrabic-
ka.sk

Cez jarné prázdniny 
bol v Komárne objavený faun!



Drobná inzercia

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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Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

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

Kontakt: 035 77 13 488

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, suse-

dom a známym, ktorí odprevadili na po-
slednej ceste dňa 2. 3. 2016 nášho drahého 
manžela, otca, brata a syna
Michala STREHOVSKÉHO

Navždy nás opustil po dlhej chorobe, 
ktorú znášal veľmi statočne.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať za starostlivosť leká-
rom a zdravotníckemu personálu interného oddelenia a od-
delenia pre dlhodobo chorých v Nemocnici Komárno.

Smútiaca rodina

l Elektrikár. 0908/415 657.
l Vŕtanie studní. 0948 424 805.
l Ponúkame ambulancie pre 2 
lekárov v Komárne, Palatínova 
51. Tel.: 0905/936 126.
l Príjmeme kuchára, pomoc-
ného kuchára s vodičským pre-
ukazom (môže byť aj dôchod-

ca). Tel.: 035/7733 190, 0915 892 
788.
l Kúpim menší stavebný poze-
mok v Komárne. Tel.: 0904/578 
633. 
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670.

Novorodenci
Zoja Piechová z Palárikova, Boglárka Brünvaldová z Nesvád, 

Nikoleta Mužičeková z Hurbanova, Zolán Kecskés z Kolárova, Léni 
Dorna zo Štúrova, Benett Nyers zo Zlatnej na Ostrove, Vendel Zsi-
dek zo Svätého Petra, Sofia Borbuľová z Kolárova, Adrián Mile z 
Nededa, Anna Víghová z Komárna, Viktor Fodor z Ďulovho Dvo-
ra, Tamara Kinczerová zo Sokolca, Áron Ádámka zo Strekova, Ko-
rina Cseriová z Malej Čalomije, Martin Finda z Bánova, Karolina 
Horváthová zo Štúrova, Alex Jakab z Komárna, Miriam Marcinko-
vá z Komárna, Dominika Krasľanová z Hurbanova, Isabel Kathrin 
Kovácsová z Imeľa, Gergő Nagy z Komárna, András Ferenc z Ko-
márna, Filip Palan z Nových Zámkov, Ivana Kovácsová zo Štúro-
va, Eliška Jančová z Nových Zámkov, Kristián Goth z Marcelovej, 
Emily Heseková z Komárna, Nikola Radošovská z Bohatej, Matej 
Mečár z Komárna, Maya Kovácsová z Komárna, Silvia Cintulová z 
Cabaj-Čápora, Simona Zálešáková z Nových Zámkov, Chanel La-
katošová z Hurbanova

Sľúbili si vernosť
Ing. Jaroslav Byrtus a Andrea Böszörményiová, Milan Lakatos 

a Gabriella Lakatosová

Opustili nás
90-ročný Jozef Bucha zo Šrobárova, 72-ročný László Hajabács 

z Bátorových Kosíh, 76ročný MUDr. Róbert Jaross Róbert z Ko-
márna, 43-ročný Zoltán Schlár z Komárna, 87-ročná Ágota Laka-
tošová z Marcelovej, 57-ročný Ing. Michal Strehovský z Komárna, 
85-ročná Helena Pekárová z Komárna, 93-ročný Ľudovít Szórád 
z Komárna, 85-ročný András Zámbó z Patiniec, 85-ročná Alžbe-
ta Krajčovičová z Komárna, 74-ročný Imrich Daniš z Marcelovej, 
59-ročná Viola Juhászová z Komárna, 76-ročný Štefan Gőgh z Ko-
márna, 88-ročný Ľudovít Horian z Novej Stráže, 76-ročný MVDr. 
Ernest Brúder z Komárna, 68-ročný Ladislav Kováč z Kameničnej, 
76-ročná Alžbeta Süttiová z Pribety, 80-ročný Gejza Holeš z Krát-
kych Kesov, 54-ročná Viola Domjánová z Kolárova, 85-ročný Ár-
pád Illés z Moče, 82-ročná Julianna Valent z Komárna     

Občianske združenie pre umelecký a kultúrny rozvoj Podunaj-
ska PRO ARTE DANUBII a Združenie za spoločné ciele

pozývajú na otvorenie výstavy

Maďarská secesná architektúra v Európe
do Galérie Limes na Ulici františkánov 31

v piatok 11. marca o 18. hodine.
Výstava potrvá do 10. apríla 2016.

V Komárne sa objavila 
ďalšia možnosť, ktorej výsle-
dok závisí od občanov. Vzni-
ká možnosť zväčšenia plochy 
mestskej zeleni pri jednej 
z frekventovaných ciest. Fi-
nančnú dotáciu možno získať 
bezplatným hlasovaním.

Mesto by chcelo využiť sú-
ťaž vyhlásenú bankou Raiffeisen 
na podporu ochrany životné-
ho prostredia a rozvoja mesta. 
Cieľom je revitalizácia mestskej 
zelene pred budovou na Zá-
hradníckej ulici, známou ako 
„Pyramída“. Suma 1000 eur by 
postačovala na úpravu povrchu 
danej plochy a zasadenia zelene, 
vďaka ktorej by priestor popri 
frekventovanej ceste dostal 
novú, krajšiu tvár.

„Z tejto plochy sme už od-
stránili opotrebované reklamné 
plochy a tabule. Nasledujúcim 
krokom by bolo vytvorenie par-
ku, ktorú činnosť v značnej miere 
sťažuje skutočnosť, že pod náno-
som zeminy sa nachádza staveb-

ný odpad a betón. Práve z tohto 
dôvodu tu zostáva stáť voda, 
a nevedia sa tu ujať ani stromy, 
lebo nedokážu zapustiť korene. 
Táto dotácia by pomohla vyriešiť 
aj tento problém. Neskôr sa sme 
popri chodníku umiestnili aj la-
vičky.“ – povedal viceprimátor 
Béla Keszegh.

Hlasovanie je bezplatné, tre-
ba len do konca marca osobne 
navštíviť komárňanskú pobočku 
banky Raiffeisen (Šeko Center) 
a vyplniť krátke tlačivo. Tí, ktorí 
sa hlasovania zúčastnia, môžu 
rozhodnúť medzi tromi alterna-
tívami. Popri dvoch školských 
iniciatívach nájdu aj projekt 
mesta pod názvom „Dotyk prí-
rody v centre mesta – Revitali-
zácia verejnej zelene na ul. Zá-
hradníckej“.

Ak sa teda občania zúčast-
nia hlasovania a podporia pro-
jekt našej samosprávy, môže 
opeknieť ďalší kúsok verejnej 
zelene Komárna.

Na poslednom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 
poslanci schválili uznesenie 
o vytvorení prvého miesta vy-
hradeného pre venčenie psov. 
Tento priestor sa bude nachád-
zať na mieste, kde žije najviac 
psíčkárov.

Priestor vyhradený na ven-
čenie psov bude vytvorený na 
Leteckom poli, v susedstve drá-
hy Work Out. Toto územie patrí 
už aj dnes venčeniu štvornohých 
miláčikov, avšak osadením níz-
keho plota bude ohradené a psy 
sa na ňom môžu voľne pohy-
bovať. Pohodliu majiteľov budú 
slúžiť lavičky, pohybu psov zas 
drobná architektúra v záujme 
ich cvičenia. Bude tu aj miesto 
vyhradené na venčenie, ktoré 
môže pomôcť zachovať čistotu 
na okolitých ihriskách a v par-
koch.

„Majitelia psov platia daň 
za psa, nedostávajú však takmer 
nič. Mesto síce musí prevádzko-

vať útulok a odchyt psov – tieto 
služby stoja mesto 800 eur me-
sačne. Možností je však viac, veď 
mestský rozpočet ráta s príjmom 
z daní zo psov v sume 22 tisíc 
eur ročne. Položka 5 eur, ktorá 
bude venovaná vytvoreniu vy-
hradeného miesta pre psov, sa 
týka mnohých obyvateľov mesta, 
veď evidujeme 2700 psíčkárov.“ – 
uviedol poslanec Attila Horváth, 
ktorý toto riešenie navrhol.

V Komárne bolo v uplynu-
lom roku evidovaných 2 737 
psov. Jedna časť, 814 psov žije 
v prímestských častiach, vráta-
ne Novej Stráže. Najviac psov sa 
nachádza na Leteckom poli a na 
I. a II. sídlisku – ich presný po-
čet je 718.

V domoch v centre mesta 
žije ďalších 349 a obytných do-
moch 607 štvornohých priateľov 
človeka. Evidencia mestského 
úradu pamätá aj na to, koľko je 
v meste psíčkárov-dôchodcov, 
ich počet je 249.

Najväčší obranný komplex 
strednej Európy – rozsiahly 
pevnostný systém v Komárne 
(Národná kultúrna pamiatka), 
ukrýva za svojimi bránami 
pre návštevníkov nové pre-
kvapenia. Ústredná pevnosť, 
pre verejnosť sprístupnená na 
ploche takmer 13 ha, bola po-
stupne budovaná od 16. storo-
čia. V roku 1546, za panovania 
cisára Ferdinanda I., sa začala 
výstavba Starej pevnosti. Cisá-
ra Leopold I. dal neskôr v roku 
1663 príkaz na vybudovanie 
Novej pevnosti. 

Budovanie a rozširovanie 
celého pevnostného systému 
však pokračovalo aj v ďalších 
storočiach a bolo dokončené 
v druhej polovici 19. storočia. 
Svojho času bola najväčšou 
a najsilnejšou fortifikačnou 
stavbou Rakúsko-uhorskej mo-
narchie, slúžiacou pre 200-tisí-
covú armádu.

Na hrote západného bastió-
nu Novej pevnosti je socha tzv. 
Kamennej panny s nápisom: 
NEC ARTE, NEC MARTE – 
Ani ľsťou, ani silou. Tieto slová 
v plnej miere charakterizujú na 
svoju dobu nedobytný pevnost-
ný komplex. O jeho dobytie sa 
v dnešnej dobe takpovediac sna-
žia turisti, ktorí sem prichádzajú 
z celého sveta. Veď ako som sa 
dozvedel od Ľudovíta Gráfela, 
riaditeľa neziskovej organizácie 
Pro Castello Comaromiensi, 
ktorá spravuje a prezentuje pev-
nosť pre verejnosť, v roku 2015 
ju navštívilo vyše 9200 turistov 
a záujem neochabol ani počas 
prvých dvoch mesiacov nového 
roka. Čím očakáva pevnosť náv-
števníkov v tomto roku, o tom 
som sa presvedčil v pevnosti na 

vlastné oči. Mojím sprievodcom 
bol Ľudovít Gráfel a jeho kole-
gyňa.

- Už od roku 2008 sme sa 
snažili spolu s mestom,“ - vy-
svetľuje Ľudovít Gráfel - „zís-
kať z rôznych grantov finančné 
prostriedky na obnovu strechy 
kasárne, ktorá patrí medzi naj-
väčšie strešné konštrukcie v Eu-
rópe. V roku 2014 mesto získa-
lo grant z centrálnych zdrojov 
Ministerstva pôdohospodárstva 
a regionálneho rozvoja SR vo 
výške 2,5 milióna eur. Samotné 
práce po zložitom a úspešnom 
verejnom obstarávaní, ktoré vy-
hrala firma Darton, s.r.o., z Ko-
márna, sa začali v lete 2015.

Po obrovskej robote boli 
obnovené dve tretiny strešnej 
konštrukcie, okrem toho bola 
obnovená časť vstupného por-
tálu, ako aj časť elektrického ve-
denia v prízemnej časti kasárne. 
Všetky práce na obnove strechy 
boli po obrovskom úsilí firmy 
Darton, s.r.o., i podpory vede-
nia Mesta Komárno, ukončené 

za 6 mesiacov. Pre návštevníkov 
tu bola vo ôsmich miestnostiach 
na prízemí vytvorená Expozícia 
vojenskej architektúry, ktorá sa 
končí pekne zariadenou konfe-
renčnou miestnosťou, kde je tiež 
výstava o pevnosti. Slávnostné 
odovzdanie obnovenej strešnej 
konštrukcie sa za účasti rezort-
ného ministra Ľubomíra Jah-
nátka konalo 4. februára 2016. 
Primátor mesta Komárno László 
Stubendek, minister Ľubomír 
Jahnátek a riaditeľ firmy Dar-
ton s.r.o. Péter Šimon, na tejto 
slávnosti ocenili úsilie všetkých, 
ktorí priložili ruku k dielu a vy-
jadrili presvedčenie, že sa v prá-
cach bude naďalej pokračovať aj 
s podporou mesta a centrálnych 
orgánov.

- Samozrejme nás veľmi 
teší,“ - pokračoval p. Gráfel – 
„že vieme ukázať návštevníkom 
už čiastočne obnovenú Kasáren-
skú budovu. Je to ďalej obrovský 
areál pevnosti, obnovená pra-
cháreň, kde je tiež výstava o pev-
nostnom systéme, čierny laby-

rint, ktorý je zriadený v starých 
kazematách a ponúka možnosť 
vidiacim aj nevidiacim návštev-
níkom túžiacim po dobrodruž-
stve, aby nim prišli v úplnej tme. 
Našu Ústrednú pevnosť je možné 
navštíviť výlučne so sprievod-
com. Návštevné dni máme od 
utorka do piatku od 9.00, 11.00 
a 14. hodiny. Návštev počas so-
boty a nedele je nutné dopredu 
dohodnúť. Okrem slovenského 
a maďarského jazyka zabezpe-
čujeme prehliadku pevnosti aj 
v nemeckom a anglickom jazyku. 
Našim návštevníkom ponúkame 
zaujímavé prospekty a informá-
cie o pevnostnom systéme.

Chcel by som pozvať čo naj-
viac návštevníkov zo Slovenska 
aj zo zahraničia na návštevu 
jedinečnej pevnosti v Komárne, 
zároveň  uistiť každého, že mesto 
Komárno bude aj v budúcnosti 
hľadať ďalšie nové možnosti k jej 
ďalšej obnove, aby si návštevníci 
pevnosti odniesli od nás nevšedné 
zážitky.

Dr. Bende Štefan

Komárňanská pevnosť ponúka v tejto sezóne nové prekvapenia

Za krajšie mesto s pomocou občanov

Novinka pre psíčkárov

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej 
televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk


