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Mestské zastupiteľstvo 
odvolalo Zuzanu Hervayovú 
z miesta riaditeľky Domova 
dôchodcov na Špitálskej ulici. 
Na mimoriadnom zasadnutí, 
ktoré sa konalo v pondelok 9. 
mája, riešili poslanci jediný 
bod rokovania - personálne 
otázky spomínanej inštitúcie. 
Návrh na odvolanie riaditeľky 
predostrel poslancom primá-
tor László Stubendek.

„Pani riaditeľka stratila našu 
dôveru. Museli sme vykonať 
viacero vnútorných kontrol na 
základe oznámení a pripomie-
nok a rôznych signálov, ktoré sa 

k nám dostali. Toto oznámenie 
ešte nie je doriešené úplne, avšak 
na základe doterajších výsledkov 
je zrejmé, že v domove dôchod-
cov boli a sú závažné problémy. 
A preto rozhodnutie znie tak, že 
na základe návrhu primátora 
rozhodlo mestské zastupiteľstvo. 
Rozhodnutie mestského zastupi-
teľstva ja akceptujem a vlastne 
musí ho prijať aj verejnosť, keďže 
tam sa skutočne diali také veci v 
poslednom období, ktoré si vyža-
dujú ďalšie šetrenia a riešenia.“

Po viac ako dvojhodinovej 
diskusii, spomedzi 22 prítom-
ných poslancov, nakoniec odvo-

lanie riaditeľky odobrilo 18.
Konštantín Glič, poslanec, 

nezávislý: „Ja som v podstate 
súhlasil s väčšinou poslancov, len 
nepáčila sa mi tá forma, ako bola 
pani riaditeľka odvolávaná. Pre-
behli tam okrem kontroly hlav-
ného kontrolóra kontroly z mes-
ta, a tieto kontroly neboli podľa 
môjho názoru korektne prevede-
né, a ako povedal aj pán hlavný 
kontrolór, neboli ani ukončené. 
V podstate z tých kontrol vyply-
nulo, že pani riaditeľka – už te-
raz bývalá – urobila veľmi veľa 
chýb počas svojej práce. Ja som ju 
v tom zmysle obhajoval, že určite 

tých chýb neurobila až tak veľa, 
aby sme ju doslova šikanovali – 
to som povedal. V podstate troš-
ku mi chýbala v tomto odvoláva-
ní kultivovanosť a kultúra.

Imre Andruskó, poslanec, 
MOST – SMK: „Odvolávanie je 
vždy nepríjemná záležitosť, teda 
ak niekoho odvolajú z funkcie, 
vždy to vyvolá vášne. Rád by som 
zdôraznil, že pán primátor vyu-
žil svoje právo a v zmysle zákona 
o obecnom zriadení a predložil 
návrh, aby sme odvolali pani 
riaditeľku. Uznesenie obsahovalo 
len to, že pán primátor žiada jej 

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva

Ešte v tomto roku sa môžu 
zrealizovať dôležité práce, kto-
ré z obľúbeného komárňan-
ského miesta pri vode vytvoria 
oddychovú zóna a voľnú pláž. 
Zo stretnutia kompetentných 
vzišla dohoda, že o skrášlenie 
okolia Mŕtveho ramena Váhu 
sa pričiní každá z dotknutých 
strán. 

Predstavitelia mesta, Sloven-
ský vodohospodársky podnik 
(spravujúci pobrežie a priehra-
dy) a riaditeľ miestneho rybár-
skeho zväzu sa stretli priamo v 
teréne, aby sa dohodli o stratégii 
jeho rozvoja. Ich cieľom je zladiť 
plánovanú činnosť tak, aby po 
úprave priestoru vznikla aktívna 
zóna voľného času, ktorá prilá-
ka aj návštevníkov Komárna zo 
vzdialenejších miest. 

Kroky v tomto smere sa pod-
nikli už v uplynulých rokoch, no 
komplexná predstava rozvoja 
chýbala, pričom sa nedodržova-
li ani platné predpisy. Podľa nich 
totiž nemožno na breh vojsť s 
dopravným prostriedkom, no 
vyjazdené cesty aj svojvoľne 
vytvorené parkoviská sú dôka-
zom, že predpisy mnohí ľudia 
nedodržujú. Berúc do úvahy aj 

požiadavky rybárov by mesto 
chcelo situáciu riešiť tak, aby bol 
breh miestom pre tých, čo túžia 
po relaxe, no aby sa po okrajoch 
zóny dali zriadiť vhodné parko-
viská. Aj preto bol pri dohode 
osobne prítomný šéf takmer tri-
tisícčlenného rybárskeho zväzu 
Alfréd Tóth.

Rybárstvo je určujúcou čin-
nosťou, veď ročne sa tu loví vyše 
pätnásťtisíckrát. Členovia zväzu 

každoročne nachytajú niekoľko 
metrákov rýb. 

„Naším cieľom je načrtnúť a 
rozpracovať rozvojový plán, kto-
rý by bral do úvahy požiadavky 
všetkých. Pravidlá však treba 
dodržiavať, aby pobrežie skutoč-
ne zabezpečilo príjemný oddych. 
Som presvedčený, že vhodné pod-
mienky prinesú aj nové podnika-
teľské možnosti a vznik nových 
služieb, napríklad požičovňu čl-

nov či vodných bicyklov. Už teraz 
je viditeľné, že obnova niektorých 
bufetov a podmienok na vyššej 
úrovni ľudí čoraz viac lákajú,” 
– povedal primátor László Stu-
bendek. 

Medzi najdôležitejšie úlohy 
patrí upravenie kvality vody, 
vďaka čomu by Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva mo-
hol povoliť aj kúpanie. Vodo-

Mŕtve rameno Váhu môže ďalej opeknievať

V Komárne zaujíma čoraz 
dôležitejšiu úlohu bicyklová 
doprava, okrem vytvorenia 
cyklotrás je dôležité aj zabez-
pečenie ďalších podmienok. 
Už o niekoľko týždňov sa začne 
s budovaním parkovísk pre bi-
cykle, ktorých cieľom je posa-
diť na sedadlo bicykla ešte viac 
Komárňanov. 

Na základe návrhu poslan-
ca Zoltána Bujnu zastupiteľstvo 
odobrilo vybudovanie parko-
vísk pre bicykle na takmer 20 
miestach. Väčšina z nich pribud-
ne v širšom centre mesta, vďaka 
čomu by mohla byť odľahčená 

narastajúca automobilová do-
prava a pohodlne by mohli za-
parkovať aj turisti, ktorí k nám 
prichádzajú na bicykloch.

V blízkosti pamiatok pri-
budnú stojany pre 8 bicyklov, 
podobné sú inštalované pri 
Dôstojníckom pavilóne (10 ku-
sov v čiernej matnej farbe). Na 
ostatné miesta je objednaných 
100 kusov klasických stojanov 
tvaru P antracitovej farby, aké 
sa používajú v mnohých iných 
mestách. Verejné obstarávanie 
sa už uskutočnilo, víťazom je 
komárňanská spoločnosť Di-
mensia, s.r.o., ktorá ich nielen 

vyrobí, ale aj inštaluje. Nové 
parkoviská pre bicykle budú 
postupne pribúdať počas celého 
leta.

„Väčšinu ľudí už nie je po-
trebné presviedčať o prednostiach 
cyklodopravy, keďže je nielen 
základom zdravšieho životného 
štýlu, ale je aj skvelým odbúrava-
čom stresu. Automobilová dopra-
va je v našom meste čoraz nezne-
siteľnejšia, tých pár kilometrov 
v ranných a popoludňajších do-
pravných špičkách sa dá jedno-
duchšie a rýchlejšie zvládnuť na 
dvoch kolesách. Navyše cyklisti 
za parkovanie nemusia platiť 

a po realizácii tejto investície už 
po nich nemusia ani pátrať,“ – 
uviedol poslanec Zoltán Bujna, 
ktorý je súčasne vedúcim cyk-
listického klubu Szabadság Ván-
dorai (Vandrovníci slobody).

Počet cyklistov viditeľne 
pribúda nielen v centre mesta, 
ale aj na cyklotrasách v okolí 
riek. Cykloturistov je čoraz viac 
a pribúdajú aj rôzne túry a súťa-
že určené pre cyklistov. Toho-
ročná Čárda túra zaznamenala 
ďalšiu rekordnú účasť, zúčastni-
lo sa jej viac ako 500 cyklistov.
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V meste pribudne takmer 20 parkovísk pre bicykle

(Pokračovanie na 3. strane)

V Komárne sa 20. apríla 
uskutočnila konferencia pod 
názvom „Silnejúce podnikanie 
v Zakarpatskej oblasti“, ktorú 
organizoval fond Pallas Athé-
né Domus Innovationis(PADI) 
a Maďarská národná banka 
v spolupráci s Mestským úra-
dom Komárno. Medzi pred-
nášajúcimi boli aj zástupcovia 
Veľvyslanectva Maďarska – ob-
chodnej kancelárie, Maďarské-
ho národnéhoTrading House a 
Fondu Séchényiho. 

V mene Komárna privítal 
účastníkov konferencie pri-
mátor László Stubendek a in-
formoval ich o možnostiach 
a výhodách, ktoré ponúka naše 
mesto zahraničným investo-

rom. Spolumajiteľ Investcon-
sult, s.r.o., Ing. Zsolt Szabó tiež 
ponúkol spoluprácu a pomoc 
zahraničným partnerom pri 
investíciách do nehnuteľností 
a pri ich vyhľadávaní za účelom 
vytvorenia pracovných miest. 
Miestnym malým  a stredným 
podnikateľom pomáha a po-
skytne podporu  Maďarský ná-
rodný Trading House, ktorý už 
otvoril viacero svojich pobočiek 
na juhu Slovenska.

Veríme, že aj toto stretnutie 
odborníkov prispeje k rozvoju 
malých a stredných podnikate-
ľov a tiež k vytvoreniu nových 
pracovných miest v našom mes-
te.
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V piatok 6. mája odovzdali 
do užívania novú kanceláriu 
prvého kontaktu na Klapko-
vom námestí, hneď v susedstve 
radnice. Mestské zastupiteľstvo 
vyčlenilo na tento účel 10-tisíc 
eur.

Veľkú časť zariadenia zís-
kali vďaka sponzorom. Cieľom 
je priblížiť sa obyvateľom mesta 
a uľahčiť im vybavovanie úrad-
ných záležitostí v oblasti samo-
správy. Nová kancelária má bez-
bariérový prístup a zriadený tu 
bude aj detský kútik. 

Ako uviedol prednosta 
Mestského úradu Tamás Feke-
te, občania tu budú môcť riešiť 
prakticky všetky úradné záleži-
tosti týkajúce sa vzťahu občan 

– mesto, napríklad zaplatiť dane 
a poplatky. V kancelárii prvého 
kontaktu je aj podateľňa mest-
ského úradu. V blízkej budúc-
nosti tu bude vytvorený priestor 
aj pre zástupcov jednotlivých 
odborov mestského úradu. 
Takto vzniknú tri odborné kan-
celárie, kde sa budú môcť obrá-
tiť ľudia so svojimi žiadosťami 
o vybavenie rôznych záležitostí.

Podobná kancelária by mala 
vzniknúť aj v Novej Stráži, aby 
sa aj tamojší obyvatelia dostali 
bližšie k úradu, je to však otázka 
financií, keďže zriadenie kance-
lárie prvého kontaktu finančne 
zaťaží rozpočet. Ak to zastupi-
teľstvo schváli, bude sa to dať 
zrealizovať.                                 b

Máte doma talentované dieťa? Zapíšte ho do ZUŠ
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Komárne

oznamuje záujemcom
o štúdium hudobného, tanečného a výtvarného umenia,

že zápis na školský rok 2016 - 2017
sa uskutoční 25. a 26. mája 2016

od 14.00 do 17.30 v hlavnej budove ZUŠ na Letnej 12.

Občania už odteraz všetko vybavia 
v jednej kancelárii

Matrika je na novom mieste
Matričný úrad bol presťahovaný na prízemie Dôstojníc-

keho pavilónu, čo bolo vykonané z technického dôvodu. Keď-
že štátnu telefónnu linku a informatickú linku musel Mestský 
úrad v Komárne používať na dvoch miestach, to od 1. januára 
tohto roka spôsobovalo pomerne veľké problémy pri vedení 
matričných záznamov obyvateľov.

Pracovníci mestského úradu, ktorí potrebovali prístup 
k nim, museli chodiť na okresný úrad, keďže doposiaľ bola mat-
rika v tých priestoroch a to spôsobovalo veľké časové straty.

Matričný úrad na novom mieste v Dôstojníckom pavilóne 
znamená, že klienti musia zdolať len tri schodíky, čo je omnoho 
lepší prístup, ako bolo prvé poschodie Župného domu, kde do-
teraz sídlil Matričný úrad.                                                             b

Konferencia zameraná na posilnenie 
miestnych podnikateľov

(Pokračovanie na 3. strane)

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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Nitriansky samosprávny kraj
Podunajské múzeum v Komárne

pozývajú na podujatie

NOC MÚZEÍ
v sobotu 21- mája

Hlavná budova múzea – prehliadka stálych expozícií a krátko-
dobých výstav, tvorivé dielne.
Budova múzea a knižnice na Palatínovej 8 – prehliadka obra-
zárne, prírodovednej výstavy „Príroda Podunajska“, reproduk-
cie vystavených diel, tvorivé dielne, papierové divadlo, ukážka 
zbraní, podborný výklad.
Zichyho palác – prehliadka výstav, fotogalérie, tvorivé dielne, 
prednáška o výšivkárstve v okolí Komárna.
Rímske lapidárium v Bašte VI. - prehliadka expozície.

Vstup voľný. Viac informácií na www.muzeumkn.sk, 
kontakt muzeumkomarno@gmail.com, 035/7713 476.

Novou modernou fototera-
peutickou lampou, ktorá slúži 
na liečbu hyperbilirubinemie 
(žltačky) novorodencov, začali 
v týchto dňoch využívať lekári 
neonatologického oddelenia 
Všeobecnej nemocnice Ko-
márno.

Vysoko výkonnú lampu 
novej generácie FL 2010 s LED 
technológiou, ktorá skvalitní sta-
rostlivosť o bábätká a podstatne 
skráti dobu liečby novoroden-
cov, zakúpila nemocnica za viac 
ako 3000 eur. Fototerapeutická 
lampa patrí na súčasnom trhu k 

najšetrnejším a najmodernejším 
prístrojom. Prístroj  sa ovláda 
pomocou dotykového displeja a 
je vybavený monitorom telesnej 
teploty pacienta, čím je zaistená 
jeho maximálna bezpečnosť.

„Oproti klasickej výbojko-
vej lampe, ktorá slúžila v našej 
nemocnici až doteraz, má nová 
LED lampa omnoho vyššiu vý-
konnosť aj životnosť, účinnejšie 
znižuje hladinu bilirubínu, a 
to už za 24 hodín, čím sa pred-
chádza možnému poškodeniu 
mozgu. Tiež sa znižuje dĺžka po-
bytu novorodenca pod lampou a 

taktiež doba hospitalizácie novo-
rodenca a jeho matky. Vďaka tej-
to novej lampe sa zníži aj počet 
odberov krvi novorodencov, čím 
sú znížené aj náklady na hospi-
talizáciu. Lampa má zníženú 
spotrebu elektrickej energie, čím 
sa šetri aj životné prostredie,“ - 
uviedla vedúca lekárka neona-
tologického oddelenia MUDr. 
Ingrid Moravcová a dodala:

„Na oddelení máme zriade-
ný systém rooming in, ktorého 
základom je spôsob ošetrovania 
dieťaťa matkou. Výhodou tohto 
systému je, že dieťa môže byť 

s matkou 24 hodín a môže byť 
dojčené podľa svojich potrieb. 
Podporujeme dojčenie, teda pri-
rodzenú výživu novorodenca  už 
od narodenia včasným prilože-
ním na prsník, umožnením bon-
dingu a aj vzdelávaním matiek 
počas hospitalizácie našimi skú-
senými sestričkami a následne po 
prepustení poskytovaním online 
poradenstva o dojčení.“

Nové zariadenie zvýší sta-
rostlivosť o novorodencov i 
záujem budúcich mamičiek o 
pôrod v tunajšej nemocnici.

Mgr. Marta Csergeová

Nová fototerapeutická lampa skvalitňuje starostlivosť o novorodencov

Deň Zeme - 22. apríl - si 
zvyčajne viacerými aktivitami 
pripomínajú základné školy, 
ktoré sú súčasťou najväčšieho 
výchovno-vzdelávacieho eko 
programu na svete, programu 
Zelená škola. Dvojdňový ce-
loškolský projekt v Základnej 
škole na Pohraničnej ulici bol 
vyvrcholením realizácie envi-
ronmentálneho akčného plánu 
s cieľom vytvoriť ekocentrum 
v areáli školského dvora.

Prvý deň projektu bol za-
meraný na strukoviny, keďže 
Organizácia Spojených národov 
pre výživu a poľnohospodárstvo 
vyhlásila rok 2016 za Medziná-
rodný rok strukovín. Tieto plo-
diny predstavujú dôležitú súčasť 
nášho jedálnička. Ich semená sú 
bohatým zdrojom rastlinných 
bielkovín, škrobu, vlákniny, 
esenciálnych mastných kyselín, 
vitamínov a minerálnych látok. 
Obohacujú pôdu o dusík, vďaka 
čomu sa dá ušetriť na spotrebe 
priemyselných dusíkatých hno-
jív. Program začal rovesníckym 
vzdelávaním, ktorý pre všetky 

ročníky pripravili žiaci 9.A trie-
dy. Mladší žiaci pomáhali naj-
skôr Popoluške roztriediť stru-
koviny a bylinky, potom z nich 
vyhotovili obriu strukovinovú 
kuchársku knihu. Po osviežujú-
cej ochutnávke strukovinových 
nátierok, ktoré pre nich pripra-
vili žiačky piateho ročníka, tvo-
rili a ilustrovali krátky príbeh 
s ponaučením.

Zábavnou úlohou bolo 
vlastné video na pesničku Kam 
nás to zaveje. Staršie ročníky 
pracovali počas dňa v štyroch 
rôzne zameraných tímoch. Vý-
skumníci dostali za úlohu spra-
covať informácie o dominant-
nom postavení rôznych krajín 
sveta v rámci poľnohospodár-
skej produkcie a o negatívnom 
vplyve na životné prostredie. 
Prieskumníci zisťovali v rôz-
nych obchodných reťazcoch 
druhy ponúkaných strukovín, 
ich krajinu pôvodu a povedo-
mie obyvateľov Komárna o vý-
zname týchto plodín. Cez inter-
netovú stránku školy rozbehli 
anketu o možnostiach nákupu 

plodín od miestnych farmárov. 
Dobrovoľníci robili pravidelnú 
údržbu mestského parku, kto-
rý si na jeseň vzal pod patronát 
environklub Zelená planéta, pô-
sobiaci pri našej škole. Záhrad-
níci pokračovali vo zveľaďovaní 
ekocentra v areáli školy tvorbou 
pocitového chodníka, výsadbou 
kríkov a tráv, revitalizáciou ja-
zierka a bylinkovej špirály.

Do projektu sa zapojili žiaci 
a pedagógovia aj rodičia v rám-
ci sobotňajšieho Dňa Zelených 
škôl. Celé rodiny súčasných 

i budúcich žiakov našej školy 
prichádzali s náradím, okras-
nými kvetinami a kríkmi a pra-
covným elánom, aby sa spo-
ločné dielo dostávalo do ďalšej, 
krajšej podoby. Úspešne sa nám 
podarilo premeniť školský dvor 
na dlhodobo udržateľnú zá-
hradu, ktorá nielen učí, rozvíja 
medzipredmetové vzťahy a zdo-
konaľuje pestovateľské zručnos-
ti žiakov, ale slúži aj na relax 
a spoločenské stretnutia.

Katarína Bugáňová
koordinátorka projektu

Deň Zelených škôl na ZŠ Pohraničnej v Komárne

Zaujímavú súťaž „Zápis-
ník cestovateľa - spoznaj svet, 
spoznáš seba!“ už tradične 
vyhlasuje občianske združenie 
Šedý medveď prostredníctvom 
portálu Díky moc. Hlavnou 
myšlienkou súťaže je spozná-
vať iné krajiny, ich kultúru, 
zvyklosti a následne spoznať 
lepšie aj samých seba porovna-
ním zistených odlišností.

Po vlaňajších veľmi dobrých 
skúsenostiach sme sa do súťaže 
rozhodli zapojiť aj v tomto roku 
s dvoma tímami: s triedou 1. 
A/B OIS pod vedením Andrei 
Hajabácsovej a so žiakmi z trie-
dy 3. A OA triedy pod vedením 
Sylvii Michálekovej.  Úlohou 
súťažných tímov bolo vybrať si 
krajinu a potom kreatívne ju od-
prezentovať, aby pre jej návštevu 

nadchli čo najviac cestovateľ-
ských dobrodruhov spomedzi 
rovesníkov. 

Tím 3. A OA triedy si vybral 
Kanadu, ktorú spracovali v po-

dobe fotoalbumu najkrajších 
miest a prírodných krás. Vyrobi-
li aj mapu s odporúčanou trasou 
poznávacieho zájazdu. Prváci sa 
rozhodli o spracovanie informá-
cií o Veľkej Británii. Každý žiak 
z tímu mal za úlohu  spracovať 
určitú oblasť, napr. prírodné 
krásy, hudbu, Londýn, históriu, 
hudbu, autá, kráľovskú rodinu 
a pod. Žiaci kreslili, lepili, stri-
hali, vyrobili spoločenskú hru 
o Londýne, knižku a politickom 
systéme Veľkej Británie a mno-
ho iných zaujímavostí. Jednot-
livé časti projektu spojili do 
jednej veľkej krabice, ktorá po 

otvorení odhalí svoje tajomstvá. 
Na mape Veľkej Británie vyzna-
čili malými zástavami s fotkami 
miesta, ktoré podľa nich stoja za 
návštevu. Naša „magická krabi-
ca“ zaujala aj odbornú porotu 
a súťaž v silnej konkurencii zá-
kladných a stredných škôl sme 
vyhrali prvé miesto - cestova-
teľský kemp v Penzióne Univer-
zitka. Súťaž bola veľmi zábavná 
a zaujímavá. Žiakov viedla ku 
kreativite a spoznávaniu Veľkej 
Británie.

Ing. Andrea Hajabácsová
Stredná odborná škola 

obchodu a služieb

Vyhrali sme zaujímavú súťaž

Prechádzka na podporu a rozvoj zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pozýva na IV. 

ročník prechádzky na podporu a rozvoj zdravia v sobotu 28. 
mája od 9. hodiny. Registrácia je od 8.30 pri čárde neďaleko 
Vážskeho mosta. Trasa povedie popri Váhu k vzdialenejšiemu 
koncu Mŕtveho ramena, potom k reštaurácii Apáli a späť k Váž-
skemu mostu. Dĺžka trasy je zhruba 7 750 metrov, potrvá asi 
100 minút. Viac informácií získate na telefónnom čísle 035/770 
26 27, alebo na mailovej adrese ruvzkn@uvzsr.sk.

Spomínajme spoločne!
Židovská náboženská obec v Komárne

pozýva všetkých ľudí dobrej vôle
na spomienku

pri príležitosti 72. výročia
deportácie Židov z Komárna a okolia,

ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. júna 2016 od 10.30 v židovskom 
cintoríne (Ulica Zlatého muža). Slávnostný prejav prednesie 
rabín István Darvas.

Modlitbu prednesie kantor Immanuel Zucker.

O 12. hodine v synagóge zapálime sviečky na pamiatku obetí.

Naša Rozmarínka sa už 
štvrtý rok úspešne zapája do 
medzinárodného projektu Noc 
s Andersenom. Aj v tomto roku 
sme s 35 deťmi patrili medzi 
takmer desaťtisíc detí na 235 
miestach po celom Slovensku. 
Podobne ako každý rok, aj tej-
to noci predchádzalo pravidel-
né mesačné plnenie rôznych 
úloh podporujúcich čitateľskú 
gramotnosť žiakov.

V tomto roku sa naša škola 
premenila na opustený ostrov 
plný nástrah. Nestačilo, že stros-
kotancov, našich 35 bojovníkov, 
hneď pri vstupe na ostrove vítal 
čudesný pirát, ostrov Rozma-
rínka skrýval množstvo ďalších 
tajomstiev i obyvateľov - Domo-
rodec, šamani či Piatok v po-
daní našej Elzy, morčaťa, ktoré 
u nás „stroskotalo“ v septembri, 
keď sme ho opustené našli na 
školskom dvore. Stroskotan-
ci prichádzali s jednou vecou, 
ktorá im mala pomôcť prežiť na 
opustenom ostrove. 

Hneď na začiatku večera 
plného dobrodružstiev sme si 
naplno užili vystúpenie capoe-
iristov zo skupiny Vemcamara 
Capoeira, dokonca sme si zo-
pár pohybov tohto brazílskeho 
bojového umenia aj vyskúšali. 
potom sme v balóne vyslali vo-
lanie o pomoc, veď stráviť noc 
na opustenom ostrove nemusí 
byť žiadna zábava, práve na-
opak, miestami je to obrovské 
nebezpečenstvo. Ešteže sa stros-
kotancov chopil pirát, ktorý ich 
v malej telocvični vyškolil. 

Na školskom dvore niekto 
založil požiar. Spanikáriť sme 
nemohli, preto sme zavolali ha-
sičov. Prišli veľmi rýchlo a po-
žiar uhasili, dokonca sme im pri 
tom mohli pomáhať. Potom sme 
sa v menších skupinkách zasta-
vovali na rôznych stanovištiach 
poskrývaných po tmavých zá-
kutiach Rozmarínky vyskúšali 
svoju šikovnosť. Učili sme sa 
orientovať na opustenom mies-
te aj pomocou buzoly, vyrobi-
li sme si vlastné pirátske oko, 
stvorili sme spoločného papa-
gája Rozmarínky, lúštili sme reč 
domorodcov a naučili sa zopár 
nových slov po anglicky. 

Večer vrcholil na školskom 
dvore, kde sme si zapálili vlast-
nú sviečku – magickú atmo-
sféru dotvárali bengálske ohne 
ako signál pre rodičov, že sme 
prekonali nástrahy opusteného 
ostrova a ráno si môžu prísť po 
nás.

Ťažko sa zaspávalo s toľ-
kými zážitkami, no niektorých 
z nás uspali rozprávky z úst pani 
učiteľky. Už teraz vieme, že bu-
dúci rok si takúto skvelú noc 
určite nenecháme ujsť. A viete 
čo je najkrajší pocit pre učiteľa? 
Tajuplný pohľad žiaka, ktorý 
s odstupom času zisťuje, či ste 
práve vy neboli ten zamaskova-
ný pirát, šaman či domorodec. 
Nič im však neprezradíme, len 
sa usmejeme a porozprávame 
sa o knižke, ktorú naposledy 
čítali...

PhDr. Lívia Markovicsová

Noc na opustenom ostrove Rozmarínka
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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

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

l Doplňujeme partiu fut-
salu o zrelých mužov. Ak 
máš záujem, volaj na tele-
fónne číslo: 0905/875 022.
l Vŕtanie studní. Tel.: 
0948/424 805.
l Elektrikár. Tel.: 
0908/415-657.
l Prijmeme šikovnú 
čašníčku/-ka do Hostin-
ca u Čierneho psa. Tel.: 
035/7733190, 0915 892788.

Novorodenci
Ágnes Lőrincová z Komárna, Ákos Gulyás zo Zemianskej 

Olče, Cyndy Kovács z Dvorov nad Žitavou, Noel Varga z Marce-
lovej, Balázs Komjáti zo Sokolca, Gréta Gabriela Makovníková z 
Komárna, Alfonz Kajan z Komárna, Patrícia Stojková z Hurbanova, 
Anna Rose Šáteková z Komárna, Daniel Pálovics z Nesvád, Márk 
Ordódy z Vlčian, Jakub Chovanec z Nových Zámkov, Miriam Ple-
vová z Hurbanova, Anna Zsóka Hajtók z Komárna, Peter Horváth z 
Marcelovej, Štefan Kóša z Komárna, Štefan Balogh z Gbeliec, Dávid 
Mavenčák z Černíka, Daniel Farár z Nededa, Mia Roschig z Ko-
márna, Vincent Kozma z Brestovca, Luca Zsóka Finta z Komárna, 
Róbert Áron Árgyusi z Kolárova, Noémi Szűcs z Veľkých Kosíh, 
Arnold Tuška z Kameničnej, Dávid Goda z Dvorov nad Žitavou, 
Mário Kováč z Hurbanova, Lilla Szabó z Komárna, Csenge Habar-
dik z Kameničnej

Sľúbili si vernosť
Viktor Szabó a Emese Farkas, Zsolt Molnár a Éva Kozma, Ján 

Varga a Kitti Kosiková

Opustili nás
65-ročný Juraj Miťko z Komárna, 72-ročná Zsuzsanna Ötvös 

z Martoviec, 71-ročný František Bahorecz z Novej Stráže, 63-roč-
ný Péter Erős zo Zlatnej na Ostrove, 87-ročná Estera Žideková z 
Marcelovej, 76-ročná Serena Hodová z Komárna, 85-ročná Irena 
Šutovecová zo Šrobárova, 88-ročný Alexander Jancsó z Komárna, 
87-ročná Katalin Lengyel z Kavy, 65-ročná Éva Szeverényi rod. 
Gábor z Komárna, 93-ročný Ján Habardik z Vrbovej nad Váhom, 
31-ročný Mgr. Komjáthy László-Lala z Komárna, 81-ročný Ondrej 
Kurucz z Patiniec, 89-ročná Pati Nagy Emília z Komárna, 87-roč-
ná Mária Vargová z Marcelovej, 76-ročný József Kovács z Bátoro-
vých Kosíh, 88-ročná Jana Kúrová z Komárna, 60-ročná Alžbeta 
Veszprémiová z Komárna, 75-ročná Alžbeta Karková z Kravian 
nad Dunajom, 71-ročný Ján Tureček z Komárna, 80-ročná Mária 
Žibritová z Komárna,88-ročná Katarína Baloghová z Komárna, 
78-ročná Eva Marosiová z Kolárova, 53-ročný Ján Dömény z Ko-
márna, 67-ročný Barnabás Lakatos z Vrbovej nad Váhom

SPOMIENKA
Dňa 18. 5. 2016 si pripomíname 5. výročie, 
kedy nás navždy opustil otec, starý otec a 
svokor

Michal SZEVERÉNYI.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 22. mája 2016 uplynulo 7 rokov, čo 

nás navždy opustil náš drahý a milovaný syn
VIDA Bélus.

Spomienku naň si navždy uchová jeho 
rodina

Detský domov Komárno 
vyhlasuje výberové konanie 

na pracovnú pozíciu profesionálny rodič
Požadované vzdelanie: úplné stredné a certifikát o absol-

vovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej sta-
rostlivosti. Termín podania žiadostí je do 15.6.2016. Podrobné 
informácie nájdete na stránke www.detskydomovkomarno.sk /
verejné dokumenty/iné.

odvolanie. Následne sme dostali 
60-stranový pomocný materiál, 
ktorý obsahuje všeličo, to by som 
teraz nechcel rozvádzať. Každý 
poslanec mal možnosť ho doma 
preštudovať a myslím si, že všetci 
rozhodli podľa vlastného sve-
domia. Každý by bol rád, ak by 
v Komárne zostal dobre fungu-
júci domov dôchodcov. A prav-
depodobne preto sa zrodilo toto 
rozhodnutie, pretože by sme 
chceli, aby bola tamojšia práca 
ešte lepšia.

Na zasadnutí dostala slovo 
aj Zuzana Hervayová: „Rozhod-
nutie poslancov ja, samozrejme, 
musím rešpektovať, Ten návrh, 
tak ako bol predložený: to už som 
hovorila aj vo svojom vyjadrení, 
boli minimálne dva rôznorodé 
návrhy, ktoré so sebou nesúvi-
seli. Ten celý proces zisťovania, 
alebo nezisťovania, či som nejak 
pochybila alebo nepochybila pri 
svojej práci v zariadení pre seni-
orov, bol spochybnený viacerými 
poslancami. Takže môj názor je 
taký, že toto celé zastupiteľstvo 
bolo dosť chaotické. Pre mňa 

bola zaujímavá tá informácia, 
že v rámci predkladanej analýzy, 
ktorú som ja ani nevidela, bola 
úspora 375 tisíc za opatrovateľ-
skú službu. Bolo mi nakoniec po-
vedané, že mesto Komárno nemá 
zmluvu s Národnou implemen-
tačnou agentúrou na príspevok 
na opatrovateľky. To bolo také 
zaujímavé zistenie. Ostatné veci: 
vzhľadom teda na dlhodobé, 
alebo viacmesačné dianie okolo 
zariadenia, a všelijakých zaruče-
ných a informovaných správ, kto-
ré chodili po Komárne, ja osobne 
som toto predpokladala.

Na základe prijatého uzne-
senia je od 10. mája poverená 
riadením Domova dôchodcov 
Jozefa Himmlerová, až do ne-
vymenovania nového riaditeľa. 
Podľa uznesenia, na miesto ria-
diteľa bude vypísané výberové 
konanie najneskôr do 31. mája 
tohto roka. O podmienkach 
výberového konania a zlože-
ní komisie, ktorá bude vyberať 
spomedzi uchádzačov, sa bude 
rozhodovať na najbližšom riad-
nom zasadnutí zastupiteľstva.

áp

hospodársky podnik, ktorý na 
stretnutí reprezentovali riaditeľ 
György Fekete a jeho kolegovia 
– bagruje v štrnásť metrov ši-
rokom páse bahno v zalesnenej 
časti brehu. Na druhej strane by 
odstránili časť zarastenú tŕstím 
a breh by vysypali niekoľkými 
tonami piesku. Postupne pre-
bieha aj výmena vody, ale keďže 
voda z Váhu nedosahuje vždy 
požadovanú kvalitu, využíva sa 
radšej voda zo zdrojov vnútor-
ných vôd Žitného ostrova. Od 
roku 2000 sa postupne rekon-
štruovali jednotlivé zariadenia 
hatí, vďaka čomu je teraz možné 
bez problémov dopĺňať hladinu 
vody v jarných aj jesenných me-
siacoch.

„Popri dobrej kvalite vody 
musíme splniť aj ďalšie záväzky, 
aby na brehu mohla vzniknúť 
voľná pláž. Mestský úrad sa snaží 
zabezpečiť podmienky, aby oddy-
chovú zónu mohli využívať všetci 
obyvatelia Komárna, čo môže 
byť základom ďalšieho rozvoja 
mesta. V okolí Mŕtveho ramena 

Váhu už fungujú aj cyklotrasy, čo 
ponúka miestnym obyvateľom aj 
turistom širšiu možnosť aktívne-
ho relaxu,” - dodal viceprimátor 
Béla Keszeg.

Nedávno, pri príležitosti 
Dňa Zeme, jeho okolie vyčistili 
študenti a žiaci komárňanských 
škôl, vyzbierali obrovské množ-
stvo smetí, žiaľ nezodpovedným 
konaním smeti opäť pribudli. 
Breh Mŕtveho ramena Váhu bol 
už v minulosti dejiskom via-
cerých podujatí, ako napríklad 
festival Lake Up!, ktorý prilákal 
tisíce ľudí zo širšieho regiónu, aj 
v tomto roku láka na jeho breh 
známymi interpretmi.

Dotknuté strany zostavili 
zoznam doplnený termínmi jed-
notlivých pracovných etáp, na 
základe ktorých je možné začať 
s prácami. Viaceré z plánova-
ných zmien je možné uskutoč-
niť ešte v tomto roku, podaktoré 
časti bude potrebné presunúť na 
začiatok budúceho roka. Avšak 
vďaka tomu sa zrealizuje dôleži-
tý krok obnovy Mŕtveho rame-
na Váhu.                               mdk

Mimoriadne zasadnutie 
zastupiteľstva
(Pokračovanie z 1. strany)

Mŕtve rameno Váhu môže 
ďalej opeknievať
(Pokračovanie z 1. strany)

Pohotovosť lekární v Komárne
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

18.5. DUNA Dunajská 13 18.00 – 21.00 
19.5. Na Rákócziho ulici 18.00 – 21.00
20.5. Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00
21.5. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
22.5. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
23.5. Terra Rosa Pevnostný rad 20 18.00 – 21.00
24.5. Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00
25.5. Bionatur Budovateľská 40 18.00 – 21.00
26.5. Dr. MAX Župná 4462 18.00 – 21.00 
27.5. PLUS Bratis. cesta 4018 18.00 – 21.00
28.5. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
29.5. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
30.5. Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00
31.5. Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00
1.6. Alba Eötvösova 36 18.00 – 21.00
2.6. A & Z Petőfiho 17 18.00 – 21.00
3.6. Dr. MAX Župná 4462 18.00 – 21.00 
4.6. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
5.6. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
6.6. Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00
7.6. DUNA Dunajská 13 18.00 – 21.00 
8.6. Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00
9.6. Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00
10.6. Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00

Tajomstvá oceánov
Výstava ulít a mušlí

zo zbierok Milana Berešíka
V Podunajskom múzeu do 4. júna.

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 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).


