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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 4. mája 2016.

Uzávierka 29. apríla

Ospravedlnenie
Redakcia Komárňanských listov sa touto cestou 

ospravedlňuje Károlyovi Lessovi za nesprávne uvede-
nie jeho mena v článku „Mesto plánuje za rok opraviť 
11 až 12 ulíc“, ktorý sme uverejnili v 7. čísle dňa 6. aprí-
la. Zároveň sa ospravedlňujeme autorke článku, nakoľ-
ko chyba sa stala pri preklade textu z maďarského do 
slovenského jazyka.

Redakcia

V októbri tohto roku vypr-
ší 10-ročná zmluva o prevádz-
kovaní parkovacieho systému, 
ktorú mesto Komárno uzavrelo 
so spoločnosťou City Parking 
group. Na predchádzajúcom 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva poslanci rozhodli, že od 
novembra 2016 tento systém 
prevezme mesto, presnejšie: 
mestská spoločnosť Comorra 
Servis.

Návrh, ktorý sa dostal pred 
poslancov, má zabezpečiť lepšie 
finančné podmienky pre mesto, 
keďže doposiaľ sa z peňazí za 
parkované dostala do mestskej 

kasy len menšia časť.
Keszegh Béla, viceprimá-

tor: Pre mesto táto zmluva nebo-
la vôbec výhodná, keďže z kaž-
dého jedného eura zostalo doma 
len 25 centov, ktoré mohlo mesto 
využiť v prospech obyvateľov. Te-
raz by sme chceli prísť s novým 
systémom, teda v prípade, ak 
dostane zelenú, a v prípade ak 
sa dostane táto prevádzka do rúk 
mesta, presnejšie pod príspevko-
vú organizáciu Comorra Servis  
Podstatou je, že vďaka tomu by 
sa prerozdelenie peňazí úplne 
zmenilo, keďže z pôvodných 25 
% zisku by tento mohol narásť až 

na 70 percent. Našou predstavou 
je, že v prípade, ak tento parko-
vací systém bude pokračovať aj 
naďalej, avšak v lepšom systéme, 
prinesie väčšie množstvo peňazí 
pre mesto. A tie by sme v čo naj-
väčšej miere chceli vrátiť v pro-
spech tých, ktorí v podstate za 
parkovanie platia.

V tejto záležitosti sa zrodilo 
viacero návrhov: ako napríklad 
bezplatné krátkodobé parko-
vanie, platba bankovou kartou, 
či SMS-kou. Avšak tieto zmeny 
si vyžadujú finančné náklady, 
tie je možné zakomponovať do 
vyššieho príjmu mesta. 

V meste je inštalovaných 30 
funkčných parkovacích automa-
tov. Ich údržba - keďže ide o vý-
lučné vlastníctvo – by zostala aj 
naďalej v právomoci spoločnosti 
City Parking. 

Na zasadnutí zastupiteľ-
stva viecprimátor Imre Knyirs 
uviedol, že podľa jeho mienky 
je príčinou prázdneho centra 
mesta práve vyberanie parkov-
ného. A nad tým by sa poslan-
ci mali zamyslieť, či by nebolo 
vhodné zavedenie bezplatného 
parkovania. Poslanci predbežne 
rozhodli, že ponechajú platené 
parkovanie.

Obyvatelia Sústružníckej 
ulice sú ochotní pristúpiť aj 
k občianskej neposlušnosti, 
keďže ich život dlhodobo zne-
príjemňujú neprispôsobiví 
susedia. Na spomínanom síd-
lisku žijú väčšinou mladé rodi-
ny a dôchodcovia – ako svorne 
tvrdia, v čoraz nehostinnejších 
podmienkach. Znechutení 
obyvatelia doručili samosprá-
ve už druhú petíciu – v prie-
behu niekoľkých dní vyzbierali 
takmer 300 podpisov, dokonca 
zvolali aj občianske fórum. 

Neprispôsobiví obyvatelia 
napádajú naše deti, kradnú, ni-
čia spoločné zariadenia na oko-
lí. A sťažujú sa aj dôchodcovia, 
želajú si pokojnú starobu.

Mestskí policajti často 
hliadkujú na okolí, aby pred-

chádzali narúšaniu pokoja a po-
riadku. Alexander Tóth , zástup-
ca náčelníka Mestskej polície, 
povedal: „Ja verím týmto ľuďom 
a majú stopercentnú pravdu. Ale 
je veľmi ťažké je s tým pracovať. 
Máme dvojčlennú hliadku, ktorá 
je tu od 16. hodiny do rána do 
štvrtej. Najčastejšie riešia rušenie 
nočného pokoja, krik a bitky.“

Občianskeho fóra sa zúčast-
nili aj viacerí poslanci miestne-
ho zastupiteľstva – György Bat-
ta, István Bende, Zoltán Bujna, 
Zsolt Feszty, Szilárd Ipóth, Káro-
ly Less, Béla Szabó a Tamás Var-
ga. Poslanec Imre Andruskó sa 
zúčastnil fóra aj pred približne 
pol rokom a odvtedy pravidelne 
interpeluje v tejto veci na za-
sadnutiach zastupiteľstva: „Toto 
je jeden z najkomplikovanejších 

problémov mesta. Môžeme si 
vziať pôžičky na rekonštrukciu 
ciest, čo je dobré a dôležité, avšak 
aj túto situáciu musíme riešiť. 
Moje skúsenosti aj spred pol roka 
ma presviedčajú, že tunajšia 
situácia je skutočne vyhrotená 
a boli by sme neradi, ak by sa tu, 
v Komárne, stalo niečo, s čím by 
sme si neskôr už nedokázali po-
radiť. Podľa mňa musí vedenie 
mesta, úrad i poslanci postupo-
vať spoločne. V každom prípade 
musíme do toho zapojiť okresné 
i štátne inštitúcie a riešenie hľa-
dať spoločne.“

Obyvatelia doručili petí-
ciu samospráve. Ako uviedla 
koordinátorka petície Magdol-
na Tárnok, odovzdali petičné 
hárky s približne 300 podpismi 
obyvateľov, ktorí bývajú na oko-

lí. V petícii sformulovali otázky, 
respektíve svoje návrhy smerom 
k vedeniu mesta a čakajú na 
odpovede. Obyvatelia by boli 
najradšej, ak by obytné domy 
skúpilo mesto a vysťahovalo ne-
prispôsobivých občanov.

Viceprimátor Imre Knirs 
už absolvoval viaceré rokovania 
v tejto veci a v deň odovzdania 
petície sa stretol na radnici so 
zástupcami obyvateľov. Keďže 
tri obytné domy, v ktorých žijú 
neprispôsobivé rodiny, patria 
do súkromných rúk, je potrebné 
dohodnúť sa aj s ich majiteľmi. 
Ďalej k tomu uviedol: „Rozmýš-
ľame o alternatívnom riešení, aj 
o tom, že pre týchto obyvateľov 
by bola vybudovaná taká časť, 
akou podobný problém riešilo 

Už tradične sa 1. mája 
uskutoční Medzinárodný 
uličný beh Komárno – Komá-
rom, na ktorom si vytrvalosť 
môžu otestovať športovci na 
10- a 5,5-kilometrovej tra-
ti. V tomto roku bude štart 
v Komárome v Jókaiho hájiku 
(Beöthyho ulica) a bežcov pri-
vítame v cieli pred Športovou 
halou v Komárne.

Chceli by sme upriamiť po-
zornosť záujemcov na to, že na 
beh sa môžu prihlásiť aj online, 
prostredníctvom linku: http://
hrdosport.sk/Entries/Crea-
te, čím významne prispejú ku 
skráteniu času na registráciu pri 
štarte. V prípade, ak vopred za-
platia aj štartovné, v deň súťaže 
si od organizátorov vyzdvihnú 
už len štartové číslo, časomerný 
čip a samozrejme tričko behu 
Komárno – Komárom.

Dôležitou novinkou je, že 
ten, kto poskytne svoje telefónne 
číslo, respektíve e-mailovú adre-
su, v čo najkratšom čase dosta-
ne informáciu o dosiahnutom 
výsledku. Podrobná výzva na 
súťaž je zverejnená na webovej 
stránke mesta www.komarno.
sk, respektíve na stránke www.
komarnanskedni.eu.

Pred štartom, o 11.45 si na 
Alžbetinom moste zmerajú sily v 
preťahovaní lanom siláci oboch 
miest – aj tentoraz to bude určite 
vzrušujúce meranie síl.

Súčasne by sme chceli upo-
zorniť obyvateľov, že v čase 
bežeckej súťaže budú uzatvo-
rené ulice trasy, ako aj Alžbe-
tin most. Stane sa tak v čase od 
11.30 do 13. hodiny. Ďakujeme 
za trpezlivosť i povzbudzo-
vanie športovcov v uliciach 
nášho mesta!

Zatiaľ bude parkovanie spoplatnené

Kedy bude pokoj na Sústružníckej ulici?

Mesto sa tým vážne zaoberá

Aj v tomto roku 
očakávame bežcov

(Pokračovanie na 2. strane)

Vo štvrtok 14. apríla sa ko-
nalo mimoriadne zasadnutie 
zastupiteľstva nášho mesta. 
Poslanci prerokovali štvor-
bodový program. Na úvod sa 
venovali apelácii z prokura-
túry, v prítomnosti okresnej 
prokurátorky Dr. Kataríny 
Purkartovej. Poslanci vzali na 
vedomie protest prokuratú-
ry, vyhoveli mu a zrušili roz-
hodnutie o predaji pozemkov 
v mestskej časti Harčáš, ktoré 
bolo prijaté vlani v apríli.

Ondrej Gajdáč, mestský ne-
závislý poslanec: „Po roku ktosi, 
čo ešte doteraz sa nevie, kto, dal 
podnet na prokuratúru. Proku-
ratúra vyjadrila názor, že podľa 
nich toto nebolo celkom v súlade 
so zákonom. Naopak, ja osobne, 
na základe vyjadrenia viacerých 
právnikov, si myslím – a nielen ja 
-, že mestské zastupiteľstvo zákon 
neporušilo. Je to v právnej rovi-
ne celé v súčasnosti, žiaľ, pretože 
tá rovina vecná je tá, že my sme 
predali podnikateľovi pozemok, 
a po roku ho zoberieme.“

Margit Keszegh, mestská 
poslankyňa, Komárňanská ne-
závislá skupina: „Viacerí poslan-
ci upozornili na to, že sme prisa-
hali, že budeme mestský majetok 
zveľaďovať a chrániť. Zo zákona 
je to naša povinnosť a osobne 
som o tom presvedčená, že ak 
prokurátor písomne vyhlási, že 
rozhodnutie je protizákonné, tak 
to musíme brať vážne.“

Béla Szabó, mestský posla-
nec, SMK: „Aj toto je jedna veľ-
mi dlhá záležitosť, na ktorú za-
stupiteľstvo odhlasovalo konečnú 

bodku tým, že odobrilo protest 
prokuratúry.“

Imre Andruskó, mestský 
poslanec, Most-Híd: „S protes-
tom sa v plnej miere nestotož-
ňujeme. Je to zaujímavá téma, 
podľa nás to mal pán primátor 
vlani vetovať. V prípade, ak 
právnici mesta mali pocit, že sa 
zrodilo nezákonné, alebo pre 
mesto nevýhodné rozhodnutie, 
pán primátor má 10 dní na to, 
aby mesto ochránil a nedostal by 
sa do takej situácie, že podnika-
teľ začne nejakú činnosť, uplynie 
rok a neviem posúdiť, čo bude 
z toho, ale pravdepodobne sa 
bude s mestom súdiť, bude chcieť 
späť kúpnu cenu.“

Poslanci rozhodli aj o tom, 
že sa bude predávať mobilná 
tribúna, ktorá je vo vlastníctve 
Comorra Servisu.

Béla Szabó, mestský posla-
nec, SMK: „Nevyužívaná mobil-
ná tribúna sa stala prebytočným 
majetkom, ktorý sme ponúkli na 
predaj. Túto myšlienku odobrila 
aj komisia, teda bude vypísaná 
obchodná súťaž.“

Margit Keszegh, mestská 
poslankyňa, Komárňanská 
nezávislá skupina: „Tribúna 
bola zakúpená ešte v roku 2010 
prostredníctvom verejnej súťaže, 
avšak technická časť nebola úpl-
ne premyslená, preto je tribúna 
v mestskej športovej hale nevyu-
žiteľná. A tak z dôvodu, aby táto 
hnuteľnosť úplne nestratila na 
cene, pokúsime sa ju predať ces-
tou výberového konania.“

(Pokračovanie na 2. strane)

Rokovalo zastupiteľstvo

Primátori Komárna a Komá-
romu, László Stubendek a Attila 
Molnár, spoločne s členmi organi-
začného tímu, priblížili na nedáv-
nej tlačovke podrobnosti z progra-
mu 25. ročníka Komárňanských 
dní. Ako uviedol László Stuben-
dek, Komárňanské dni sú výni-
močným podujatím, na ktoré sme 
my, Komárňania, právom hrdí. 
Cieľom je, aby sa toto podujatie 
rozrástlo na významnú regionálnu 
prehliadku.

Tu je ukážka z programu v na-
šom meste: Na Klapkovom námes-
tí vystúpi Charlie, a Csík zenekar, 
Fábián Juli és Zoohacker, Fehérvári 
Gábor Alfréd Freddie a nebude chý-
bať ani Petra Brönerová a jej skupi-
na. Spomedzi komárňanských kapiel 
sa predstavia Divided by Zero, Spliff 
447 a Aylen's Fall, vystúpia aj revival 
bandy ako napríklad Szécsi Pál, Iron 
Maiden a Elán Forever.

Vo vínnej uličke sa už tradične 
predstavia regionálni vinári, pri-
budne aj jeden hosťujúci región – 
v tomto roku privítame Tokaj, ale 
vychutnať si môžeme aj vystúpenia 
skupiny Zseb, ľudovú hudbu Józsefa 
Kovácsa, folklórny súbor Dunajíček, 

skupinu Farkas, a Mézes, a Németh 
meg a Bob.

Slávnosť ľudového umenia 
v Dôstojníckom pavilóne spestrí 
speváčka Korpás Éva, folklórny sú-
bor Szőttes, Pál István „Szalonna” 
a jeho skupina.

Nebude chýbať Deň Starej pev-
nosti s Écsi Gyöngyi, jazdeckými 
lukostrelcami z kmeňa Sereghy, di-
vadlo Csavar, ako aj Kátay Zoltán 
a stretneme aj Gimešských igricov.

Okrem toho sa uskutočnia aj 
tradičné podujatia, ako napríklad 
Jazda veteránov, na moste si budú 
opäť merať sily dve mestá pri preťa-
hovaní sa lanom a milovníci strachu 
zažijú ďalšie dobrodružstvo počas 
Noci hrôzy. Medzinárodná bežecká 
súťaž Komárno – Komárom bude 
odštartovaná 1. mája, účasť prisľúbil 
aj pästiarsky majster Kovács István 
– Kokó. Na spoločnom zasadnutí 
zastupiteľstiev budú aj tentoraz odo-
vzdané Ceny primátora, Pro Urbe, 
ako aj titul čestný občan mesta.

Bilten s podrobným progra-
mom dní nášho mesta bude včas 
doručený do každej domácnosti 
v Komárne.

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove 
prijíma uchádzačov

do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru
Podmienky pre uchádzača:
- štátny občan Slovenskej republiky, vek od 21 rokov, bezú-
honnosť, spoľahlivosť
- získané úplné stredné vzdelanie s maturitou
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
- ovládať štátny jazyk
V prípade záujmu kontaktujte Útvar policajného zaistenia pre 

cudzincov v Medveďove na telefónnom čísle 0961 113 960.

Pozývame na Komárňanské dni
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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 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).

Pod týmto záhadným ná-
zvom sa skrýval 1. ročník vý-
tvarnej súťaže pre deti z ma-
terských škôl mesta, ktoré pre 
nich pripravili pedagógovia 
zo Základnej školy na Pohra-
ničnej. Ľubovoľnou technikou 
mohli malí výtvarníci stvárniť 
svoje nápady, ako by si pred-
stavovali svoju planétu snov.

Ceny boli lákavé, téma vyni-
kajúca, záujem malých maliarov 
tiež predstihol očakávanie. Do 
súťaže sa zapojilo vyše 50 nádej-
ných výtvarníkov z materských 
škôl na Ulici mieru, Lodnej 
a Eötvösa. Slávnostné vyhod-
notenie súťaže spojené s verni-
sážou sa konalo netradične pod 
holým nebom, priamo pred bu-
dovou školy. Na stojanoch inšta-
lované najlepšie práce si okrem 
detí, rodičov a učiteľov prezerali 
aj okoloidúci obyvatelia mesta.

V krátkom kultúrnom 
programe sa predstavili spe-
váci zo školského speváckeho 
súboru Škovránok. Potom už 
pani učiteľka Kristína Sýkoro-
vá vyhodnotila najúspešnejších 
maliarov. Ako najmladšia sa do 

súťaže zapojila len trojročná So-
fika Bardiovská z MŠ na Lodnej 
ulici.

Ocenenie vo forme far-
bičiek, náčrtníkov a ďalších 
výtvarných potrieb získali na-
sledovné deti z jednotlivých 
materských škôl: z MŠ na Ulici 
mieru Ema Schmelhaus, Lenka 
Tóthová a Tamara Major, z MŠ 
na Lodnej ulici Stelka Molnáro-
vá, Nela Králiková a Laura Feke-

te a z MŠ na Ulici Eötvösa Zoja 
Némethová, Sophia Horváthová 
a Sophia Kracinová.

Vo výzve súťaže bolo aj oce-
nenie jednotlivých materských 
škôl, ktoré sa do súťaže zapojili 
s najväčším počtom výtvarných 
prác. Poukážku na nákup spolo-
čenských hier, hier do pieskovis-
ka a výtvarných potrieb v hod-
note 50 eur získala MŠ na Ulici 
mieru, deti z MŠ na Lodnej ulici 

získali 30-eurovú a aj deti z MŠ 
na Ul ici Eötvösa tiež neobišli 
naprázdno, veď získali poukáž-
ku v hodnote 20 eur. Všetkým 
víťazom blahoželáme. Keďže sa 
súťaž stretla medzi deťmi s po-
zitívnym ohlasom, bude sa v nej 
v budúcnosti pokračovať. Teší-
me sa na ďalšie spoločné aktivi-
ty škôlkárov a školákov.

Mária Hamranová
Foto: archív ZŠ

ZÁPIS do prvého ročníka 2016
Riaditeľstvo Základnej školy Jana Amosa Komenského 

v Komárne ďakuje všetkým rodičom, ktorí si vybrali našu školu 
pre svoju ratolesť. Tým sa stotožnili s myšlienkou nášho škol-
ského vzdelávacieho programu: „Aj tú najvyššiu vežu treba sta-
vať od základov,“ a prejavili nám tak svoju dôveru. Už 40 rokov 
úspešne napĺňame Komenského odkaz, o čom svedčí spokoj-
nosť našich absolventov a vynikajúce výsledky našich žiakov, od 
okresných až po tie celoslovenské. Môžeme s hrdosťou povedať, 
že patríme medzi najlepšie školy v okrese práve vďaka tomu, že 
nám veríte, a preto prijmite naše poďakovanie.

Zastupiteľstvo prerokovalo 
i schválilo návrh na zvýšenie 
množstva separovaného odpa-
du a v rámci toho aj spoluúčasť 
mesta.

Béla Szabó, mestský posla-
nec, SMK: „Mesto sa chce uchá-
dzať o financie z operatívneho 
programu ministerstva životného 
prostredia, ktoré sa dotýka selek-
tívneho zberu odpadu  a získať 
247–tisíc eurovú podporu na 
tento účel.“

Margit Keszegh, mestská 
poslankyňa, Komárňanská ne-
závislá skupina: „Je to konkurz-
ný materiál, ktorý je potrebné 
podať na konkrétny termín. Na-
priek tomu, že sa vynorili určité 
otázky, zastupiteľstvo nakoniec 
zámer schválilo.“

Ondrej Gajdáč, mestský 
poslanec, nezávislý: „Zastupi-
teľstvo schválilo 12,5 tisíc eur 
ako 5-percentný príspevok mes-
ta. Žiaľ, tu treba povedať, že už 
v krátkej minulosti – pred niekoľ-
kými týždňami – neboli hodnote-
né projekty, ktoré základné školy 
dali žiadosť na príspevky na re-
konštrukciu telocviční, pretože 
mesto je na zozname nelegálnych 

zamestnávateľov. Je to niekoľko 
prípadov ešte z roku 2014. Sú 
to banálne prípady, ale zákon je 
taký.“

Imre Andruskó, mestský 
poslanec, Most-Híd: „Dozvede-
li sme sa, že na webovej stránke 
Úradu práce, je pravdou, že to 
ešte nie je právoplatné, figuru-
je mesto na čiernej listine. Je to 
nebezpečné pre to, že ak zostane-
me na tejto listine, tak sa mesto 
v nadchádzajúcich piatich ro-
koch nemôže uchádzať o žiadne 
granty. Všetky žiadosti, ktoré sa 
dotýkajú grantov a zabezpeču-
jú mestu zdroje z vonka, či už 
z Európskej únie, alebo akých-
koľvek iných zdrojov, maximálne 
podporujeme a tešíme sa, že sme 
odobrili takýto grant aj na rozší-
renie separácie  odpadu, o ktorý 
sa budeme uchádzať a maximál-
ne podporujeme aj finančnú spo-
luúčasť zo strany mesta.“

Na záver približne 5-ho-
dinového rokovania poslanci 
hovorili aj o vete primátora, 
ktorým zastavil predaj pozem-
ku z dôvodu procesnej chyby. 
Zastupiteľstvo veto prijalo a vo 
veci odobrilo nové rozhodnutie.

bývalé vedenie mesta, keď vybu-
dovalo obytný dom v časti Har-
čáš. Máme vyhliadnutý pozemok 
na okraji mesta. Už sme rokovali 
s majiteľmi, už tu mám doku-
mentácie a o riešení tejto situácie 
rokujeme aj s vládnym splno-
mocnencom pre rómsku otázku. 
Nechceli by sme pred sebou tla-
čiť tento problém, pretože ako 
sme zistili, že z roka na rok, ba 
čo viac, z mesiaca na mesiac sa 
situácia zhoršuje. Chceli by sme 
obyvateľov upokojiť, že nechce-
me tento problém odsúvať, ale sa 
s ním vážne zaoberáme.“

„V mene všetkých nádejajú-
cich sa obyvateľov by som chcela 

takto verejne poďakovať pánovi 
viceprimátorovi za to, že takto 
rýchlo reagoval na fórum, ktoré 
sa konalo v piatok 7. apríla. My 
sme žiadali riešenie už niekoľko 
rokov. Ešte nikdy sme sa nestretli 
s takouto rýchlou reakciou vede-
nia mesta,“ - povedala obyvateľ-
ka Jana Koníček.

Obyvatelia Sústružníckej 
ulice a viceprimátor Imre Knirs 
sa dohodli, že vedenie mes-
ta o všetkých nových krokoch 
bude informovať na stránkach 
Komárňanských listov, aby 
všetci mohli sledovať vývoj si-
tuácie.

pá

Rokovalo zastupiteľstvo
(Pokračovanie z 1. strany)

Kedy bude pokoj na Sústružníckej ulici?

Mesto sa tým vážne zaoberá
(Pokračovanie z 1. strany)

Moja čarovná planéta

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépisko-
la, Bratislavská cesta 10, Komárno

prijme do pracovného pomeru zamestnanca 
na pracovnú pozíciu „vrátnik – informátor“

Požiadavky:
– ukončené stredoškolské vzdelanie
– ovládanie slovenského a maďarského jazyka
– ovládanie základov práce s PC

Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, 
Bratislavská cesta 10, Komárno

v školskom roku 2016/2017 otvára nadstavbové 
štúdium denné a externé v študijných odboroch:

6403 L  podnikanie v remeslách a službách  
2414 L 04  strojárstvo -  podnikanie a služby

a externé štúdium v učebných odboroch:
2683 H 15  elektromechanik – úžitková technika  

2464 H  strojný mechanik.  
Vyučovací jazyk sa spresní  podľa záujmu (slovenský,  ma-
ďarský).  Prihlášky stiahnuté zo stránky našej školy  (www.
soskn.sk)  zasielajte na adresu školy do 30. mája 2016.

Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

SOŠ obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno

otvára od 1. 9. 2016
Pomaturitné vyššie odborné štúdium
6335 Q Medzinárodné podnikanie – VJS

Denné trojročné štúdium je určené absolventom gymnázií, stredných odborných 
škôl s maturitou, s možnosťou získania titulu „DiS“ (diplomovaný špecialista).

Maturitné nadstavbové štúdium:
6403 L Podnikanie v remeslách a službách – VJS, VJM

Denné dvojročné štúdium je určené pre absolventov učebných odborov: kuchár, 
čašník, servírka, kaderník, stolár, maliar, cukrár a ďalšie v zmysle Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z. v znení a doplnení neskorších predpisov.
Prihlášky do uvedených odborov je potrebné podať: do 31. 05. 2016.
Bližšie informácie: www.zssoskn.edu.sk,  035/7740 054, 55

Pohotovosť lekární v Komárne
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

20.4. Alba Eötvösova 36 18.00 – 21.00

21.4. A & Z Petőfiho 17 18.00 – 21.00

22.4. Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00

23.4. Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00

24.4. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00

25.4. Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00

26.4. DUNA Dunajská 13 18.00 – 21.00 

27.4. Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00

28.4. Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00

29.4. Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00

30.4. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00

Predchádzajme rakovine hrubého čreva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Komárne organizuje v sobotu 30. apríla 
od 10. do 19. hodiny na Námestí generála Klapku 

v Komárne podujatie pre verejnosť
s cieľom predchádzať ochoreniu na rakovinu hrubého čreva. 
V makete nafukovacieho hrubého čreva si návštevníci budú 
môcť pozrieť, ako vyzerá hrubé črevo zvnútra. K dispozícii 
budú zdravotnícki zamestnanci a v čase od 15. do 17. hodiny aj 
gastroenterológ. V prípade nepriaznivého počasia bude akcia v 
Mestskom kultúrnom stredisku.
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Komárňanský rodák, eme-
ritný profesor Zoltán Oláh sa 
narodil 27. apríla 1931. Ako 
držiteľ slovenského rekordu v 
chôdzi však rok po absolvova-
ní Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave pre-
sedlal na oftalmológiu, ktorej 
sa venoval celý svoj profesio-
nálny život. 

Od roku 1957 pôsobil na 
Katedre oftalmológie LF UK, 
v rokoch 1976-1997 bol vyme-
novaný za vedúceho katedry 
oftalmológie LF UK a prednos-
tu I. očnej kliniky Fakultnej 
nemocnice LF UK v Bratislave. 
Obe funkcie vykonával do roku 
1997. Potom pôsobil na Klinike 
oftalmológie LF UK ako riadny 
profesor.

Popri klinickej práci sa ve-
noval štúdiu problému šitia 
a hojenia rán v oku v experimen-
toch a histopatológii nádorov 
oka. Do klinickej praxe zavie-
dol moderné mikrochirurgické 
operácie oka, využitie laserov 
v liečbe chorôb oka a aplikáciu 
β-žiaričov v liečbe nádorov oka. 
Prioritne sa venoval problémom 
využitia výpočtovej techniky 
v oftalmológii. Popri pedagogic-
kej a klinickej práci sa venoval 
výskumnej činnosti so zame-
raním na farmakobiochémiu 
antiglaukomatík a na optoelek-
troniku.

Mimoriadne obsiahla je 
publikačná činnosť pána pro-
fesora. Je autorom dvanástich 
odborných monografií, de-
siatich učebníc, publikoval 13 
výskumných prác, viac ako sto 
článkov v domácich i zahranič-

ných odborných periodikách 
a vytvoril 12 výukových filmov. 
Ako vysokoškolský pedagóg 
pripravil slovenskú učebnicu 
Očné lekárstvo (1982), je auto-
rom monografie Zrak v živote 
človeka (1996) a Prehľad oftal-
mológie v tabuľkách so slovní-
kom (1996). V roku 2000 vydal 
Príručku oftalmológie pre leká-
rov v terénnej praxi. S Alenou 
Furdovou vydal v roku 2003 
nanajvýš aktuálnu publikáciu 
Malígny melanóm v uveálnom 
trakte. Pán profesor získal via-
cero ocenení, v roku 2001 mu 
Slovenská lekárska spoločnosť 
udelila za celoživotné dielo pre-
stížnu „Čestnú cenu akademika 
T.R. Niederlanda“. Naša kniž-
nica vydala v roku 2001 perso-
nálnu bibliografiu pána profe-
sora Oláha, ktorá obsahuje 181 
záznamov a podrobne zachytáva 
všetky oblasti jeho činnosti.

Mgr. Eva Ďurčová 
Kničnica 

Józsefa Szinnyeiho
v Komárne

l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Predám prerobený 63 m2 
dvojizbový byt na Eötvöso-
vej ulici. Cena: 35 000 Eur. 
Tel.:0907/653 121. 
l Príjmeme kuchára/ku, po-
mocnú silu, upratovačku do 
Hostinca u Čierneho psa. Tel.: 
035/7733 190, 0915 892 788.
l Prijmeme šikovnú čašníč-
ku/-ka do Hostinca u Čierneho 
psa. Tel.: 035/7733 190, 0915 
892 788.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670.

Novorodenci
Filip Sánta zo Štúrova, Róbert Csóka z Marcelovej, Stella Déká-

nyová z Komárna, Patrik Kaločai z Komárna, Fanni Majkrútová z Iže, 
Izabella Szabóová z Vrbovej nad Váhom, Dániel Gútai z Vlčian, Rebeka 
Csíkósoová z Gbeliec, Lőrincz Barnabás zo Štúrova, Matilda Ácsová 
z Bošian, Vivien Černáková zo Štúrova, Alexandra Garaiová z Kolty, 
Aurel Kontra z Komárna, Alex Molnár z Dedinky, Boris Benko z Dvo-
rov nad Žitavou, Šimon Szabó z Duloviec, Ema Čomorová z Nových 
Zámkov, Gréta Baloghová z Komárna, Tamara Téglás zo Svätého Petra, 
Lucia Hegedűsová zo Zlatnej na Ostrove 

Sľúbili si vernosť
Petr Kováč a Viktória Beatrix Peredy, Tomáš Kajan a Tímea Sza-

bóová, Ing. Ladislav Juhász a Ing. Frederica Fehérová, Robert Ponesz a 
Ing. Aneta Rimaszombati

Opustili nás
71-ročná Terézia Bak z Vrbovej nad Váhom, 59-ročný Ladislav 

Pónya z Čerháta, 78-ročný JUDr. Július Botka z Iže, 72-ročný Hor-
váth Mátyás-Pepes z Chotína, 65-ročný Béla Kiss z Bátorových Kosíh, 
57-ročný Tibor Krivánek z Bátorových Kosíh, 91-ročný László Csontos 
z Kolárova, 63-ročný Július Balogh z Kolárova, 84-ročný Matej Kvasz z 
Komárna, 85-ročná Mária Szathmáryová z Komárna, 76-ročná Amália 
Mažárová z Komárna, 69-ročná Katarína Žigová z Komárna, 67-ročný 
István Farkas z Bátorových Kosíh, 85-ročná Helena Páczerová z Virtu, 
95-ročná Alžbeta Szuriová z Modrán, 81-ročný Hugo Potásch z Ko-
márna, 64-ročný Jozef Végh z Iže, 74-ročný Árpád Zsidó z Komárna, 
82-ročná Mária Dragúnová z Komárna, 81-ročný Július Balázs z Kolá-
rova, 60-ročný István Kalmár z Veľkých Kosíh, 75-ročný Ferenc Nagy 
z Kameničnej, 66-ročná Alžbeta Nagyová z Komárna, 68-ročný Ing. 
Teodor Pintér z Komárna, 84-ročná Erzsébet Urbán z Komárna 

Medzinárodné 
M-SR masters

Dezider BANGHA 
(KomKo Komárno) na 
majstrovstvách SR-masters 
v Čilistove vo vekovej kate-
górii plavcov narodených v 
rokoch 1932-1936 na 200 a 
800 m voľný spôsob časom 
4:15,07 a 18:04,93 minút 
získal zlaté medaily. Ko-
márňan na 50 m v.sp. časom 
0:49,44 sekúnd doplával do 
cieľa na treťom mieste. 

Profesor Zoltán Oláh 
oslavuje osemdesiatpäťku

V sobotu 2. apríla sa plav-
ci Plaveckého oddielu KomKo 
Komárno zúčastnili 25. roční-
ka medzinárodných pretekov 
,,Veľkej ceny mesta Nové Zám-
ky“. Súperilo 283 plavcov z 34 
oddielov – klubov zo Sloven-
ska a Maďarska.

Naši plavci Tamara Berke-
sová, Patrik Czigle, Branislav 
Čéry, Kitti Karcagiová, Richard 
Kardhordó, Max Kopčok, Máté 
Maitz, Miklós Maitz, Keve Pa-
tus, Šimon Peťkovský a Karin 
Pénzes predviedli veľmi  kvalit-
né výkony a výsledkom bolo 15 
medailových umiestnení a 27 
osobných rekordov.

Potešili nás tieto výsled-
ky: Tamara Berkesová - 3 x 1. 
miesto (50 m prsia, 100 m prsia, 
200 m prsia), 1 x 3. miesto (50 m 
voľný spôsob ), Richard Kard-

hordó - 2 x 1. miesto (100 m 
prsia, 200 m prsia), 1 x 2. miesto 
(50 m prsia ), Max Kopčok - 3 
x 1. miesto (50 m znak, 100 m 
znak, 100 m voľný spôsob), 1 x 
2. miesto(50 m motýlik), Šimon 
Peťkovský - 2 x 1. miesto (50 m 
prsia, 100m prsia), Karin Pén-
zes - 1 x 3. miesto (50 m znak).

Preteky boli súčastne Me-
moriálom MUDr. Rudolfa Var-
gu, ktorého sa zúčastnilo 109 
pretekárov. Náš plavec Miklós 
Maitz získal v hlavnom preteku 
– 50 m voľný spôsob 2.miesto.

Našim plavcom srdečne gra-
tulujeme k úspešnej a vzornej 
reprezentácii nášho Plavecké-
ho odddielu KomKo Komárno 
a zároveň aj mesta KOMÁRNO 
a prajeme ešte veľa takýchto 
úspechov.

dm

Úspešná sobota 
Plaveckého oddielu KomKo Komárno

Členovia Plaveckého oddielu KomKo Komárno (zľava): dol-
ný rad - Branko Cséry, Karin Penzes, Šimon Peťkovský, stredný 
rad - Keve Patus, Kitty Karcagi, Tamara Berkesová, Max Kop-
čok, Patrik Czigle, horný rad - Richard Kardhordó, Maté Maitz.

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


