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Všeobecná nemocnica 
Komárno 6. septembra sprí-
stupnila bezplatné WiFi pri-
pojenie pre všetkých pacientov 
v priestoroch čakárne chirur-
gickej ambulancie v južnom 
krídle pavilónu E. Sprístup-
nenie siete zadarmo plánuje 
vedenie nemocnice postupne 
zaviesť v celej nemocnici.

V súčasnosti je možnosť 
pripojenia sa na bezdrôtovú 
sieť WiFi na nadštandardných 
izbách chirurgického a gyne-
kologicko-pôrodníckeho odde-
lenia. Nová bezplatná služba je 
sprístupnená pre všetkých pa-

cientov čakajúcich na chirurgic-
ké ošetrenie, resp. na vykonanie 
röntgenového snímku.

„Naším primárnym cieľom je 
spríjemniť chvíle pacientov, ktorí 
čakajú na vyšetrenie a zároveň 
zvyšovať štandard služieb posky-
tovaných v priestoroch nemoc-
nice. Zriadenie pripojenia v ča-
kárni chirurgickej ambulancie 
je ďalším krokom v postupnom 
pokrývaní všetkých pavilónov 
nemocnice takýmto pripojením, 
ktoré by malo byť v súčasnosti 
štandardom,“ - uviedol riaditeľ 
nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš.
Nemocnica reaguje na potreby 

pacientov spojené s technickým 
pokrokom. Pre veľkú časť oby-
vateľstva sa stáva bežným štan-
dardom tablet, notebook či mo-
bilný telefón, pomocou ktorého 
môžu byť všade on-line. 

„WiFi pripojenie je sprístup-
nené pre všetky druhy zariadení 
a bez nutnosti zadávania hesla 
pri pripojení. Napriek tejto sku-
točnosti je toto pripojenie bezpeč-
né a pacienti ho môžu využívať 
bez obmedzení,“ - dodal Ing. 
Andrej Bóka, vedúci informatik 
nemocnice.

Všeobecná nemocnica 
Komárno s viac ako 110-roč-

nou históriou je jedným z naj-
významnejších poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti v regi-
óne. Poskytuje liečebno-preven-
tívnu starostlivosť pre takmer 
110 tisíc obyvateľov spádového 
územia okresu Komárno. Od-
bornú zdravotnú starostlivosť 
poskytuje pacientom na 11 lôž-
kových oddeleniach, 3 jednot-
kách intenzívnej starostlivosti 
(JIS), v 23 ambulanciách a 10 
oddeleniach spoločných liečeb-
ných a vyšetrovacích zložiek.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK, a.s.

Nemocnica v Komárne zriadila 
bezplatné WiFi pripojenie pre svojich pacientov

Počas tohto leta boli ko-
máre v Komárne mimoriadne 
neodbytné. Rozmnožovaniu 
nepríjemne štípajúceho hmy-
zu prialo aj počasie a v mest-
skom rozpočte bola na ich ni-
čenie vyčlenená len veľmi malá 
finančná čiastka. Mestský úrad 
preto na budúci rok navrhuje 
jej značné navýšenie.

V tomto roku komáre spô-
sobili množstvo problémov. Po-
časie doslova dopovalo prostre-
die pre zrod nových lariev 
a súčasne sťažovalo podmienky 
na ich ničenie. Týmto krvilač-
ným tvorom priala aj tohoročná 
mierna zima, larvy jednoducho 
nevymrzli. Pravidelne klesa-
júca a stúpajúca hladina riek, 
viacnásobné zrážky s vysokým 
úhrnom vôd, ale aj časté daždi-
vé počasie bolo priam rajom pre 
ich rozmnožovanie.

Pre premenlivé počasie 
sa letecký postrek uskutočnil 

až začiatkom augusta, pretože 
postrekovať proti komárom sa 
nedá ani v daždivom, ani vo 
veternom počasí. Územie s roz-
lohou 1 450 hektárov – tvorí ho 
samotné mesto Komárno a jeho 
mestské časti – dokáže postre-
kovacie lietadlo zvládnuť za dva 
dni. Pár dní po postrekovaní i 
počas postrekovania za 13 500 
eur, sa k slovu dostal opäť dážď, 
čo intenzívne ovplyvnilo účinky 
postreku. S výsledkami nebo-
li spokojní ani obyvatelia, ani 
úrad.

Na tento rok zastupiteľstvo 
odsúhlasilo v rozpočte pre tento 
účel len 13 500 eur, čo po ve-
rejnom obstarávaní stačilo len 
na jediné letecké postrekova-
nie. V prípade počasia, aké sme 
prežili počas tohto leta, je však 
na účinný boju proti komárom 
potrebné minimálne troj- až 
štvornásobné aplikovanie po-
streku.

Mestský úrad v prvom kro-
ku presunul v rámci rozpočtu 
4800 eur na ničenie komárov, 
túto čiastku dokázal usporiť 
v rámci inej verejnej súťaže. 
Z tejto sumy bol na frekvento-
vaných miestach - Anglia park, 
Mŕtve rameno Váhu, Štefáni-
kov park – vykonaný pozemný 
postrek proti komárom. Po ve-
ternej a dažďovej smršti mesto 
vyčlenilo na pozemný boj proti 
komárom ďalších 7100 eur. Sú-
časne požiadalo aj o štátnu do-
táciu na tento účel, z nej boli 
postrekované komáre najmä 
v samotnom meste na ploche 
zhruba 690 hektárov. Počet ko-
márov miestami klesol, avšak 
vďaka ich schopnosti neustále-
ho pohybu úplne nevymizli.

„Sťažnosti obyvateľov v sú-
vislosti s komármi sú úplne na 
mieste, ešte aj napriek mimoriad-
ne nepriaznivému počasiu,“ – 
uviedol primátor László Stuben-

dek. „Na takéto množstvo zrážok 
si skutočne nepamätáme, počas 
búrky v predposledný júlový deň 
padol dokonca 60-ročný rekord 
v úhrne zrážok. V priebehu 2 
hodín padlo 80 milimetrov vody. 
Musíme z toho vyvodiť ponauče-
nie a musíme naplánovať dosta-
točný finančný obnos na postreky 
proti komárom pre budúci rok. 
Úrad to navrhne v plánovanom 
rozpočte, a tu by som chcel po-
žiadať poslancov, aby tento ná-
vrh podporili, keďže vlani viaceré 
z návrhov úradu oklieštili. Počí-
tam aj s odporúčaním komisie 
pre životné prostredie, ktorej 
návrhy majú pomôcť práve pri 
úpravách takýchto javov. Vhodné 
by bolo posúdiť aj to, či má väčšiu 
účinnosť pozemné, alebo letecké 
postrekovanie, pretože tu nejde 
o vizuálny efekt, ale o účinnosť – 
keďže komáre lietajú maximálne 
v pármetrovej výške nad zemou,“ 
– dodal László Stubendek.

Viac peňazí proti komárom

Vo štvrtok 8. septembra 
sa zišli na rokovaní poslanci 
Mestského zastupiteľstva. Zá-
stupcovia jednotlivých klubov 
sa vyjadrili k výsledkom roko-
vania.

Imre ANDRUSKÓ, posla-
nec za Most – Híd: 

„Rokovalo sa okrem iných 
aj o situácii na 1. a 2. sídlisku. 
Tam žijúci obyvatelia čoraz 
ťažšie znášajú správanie nepri-
spôsobivých spoluobčanov. Aj 
teraz prišli na zasadnutie za-
stupiteľstva a žiadali, aby mesto 
ráznejšie voči nim zakročilo. Vi-
ceprimátor Imre Knirs sa snaží 
situáciu riešiť, avšak podľa tam 
žijúcich je to málo a aj nám sa 
zdá, že by snáď bolo treba ráz-
nejšie zakročiť. Obyvatelia oča-
kávajú od pána primátora, že ak 

tam panuje protiprávny stav, tak 
nech využije svoje právomoci a 
vyrubí pokuty tým, ktorí si to 
zaslúžia.

Dôležitou otázkou bola aj 
voľba riaditeľa Domova dô-
chodcov. Povrávalo sa, že pán 
primátor nechce predostrieť 
osobu navrhnutú komisiou, ale 
zdá sa, že sa to nezakladalo na 
pravde a chcel by som sa po-
ďakovať pánovi primátorovi, že 
akceptoval návrh komisie a na-
vrhol na post riaditeľky Hedvi-
gu Polgárovú. Zastupiteľstvo ju 
veľkou väčšinou odsúhlasilo a 
dúfame, že nová riaditeľka môže 
od 1. októbra nastúpiť na svoje 
nové pracovisko a bude riešiť 
tam vzniknutú situáciu. Domov 
dôchodcov bol pred niekoľký-
mi rokmi jeden z najlepších na 

Slovensku, v nedávnej dobe na-
stali problémy, ale ja dúfam, že 
riaditeľka využije svoje riadiace 
skúsenosti, sadne si s každým a 
nepriaznivú situáciu bude vhod-
ným spôsobom riešiť.

Na pretras sa dostal aj ka-
tastrofický stav spred mesiaca, 
keď Komárno zasiahli prívalové 
dažde. Pravdou je, že proti tomu 
sa dá ťažko brániť, ale treba chá-
pať aj obavy a žiaľ obyvateľov, 
veď mnohým vznikli značné 
škody a právom očakávajú, aby 
mesto začalo niečo riešiť s ka-
nalizačnou sieťou. Časť by bolo 
snáď vhodné obnoviť, častejšie 
čistiť. K tejto otázke sa každo-
pádne vrátime.

Ja som navrhol mestskému 
úradu, aby sa zamyslel nad tým, 
že pred niekoľkými mesiacmi 

sme odsúhlasili viac ako dva 
milióna eur na obnovu ciest - tu 
chcem zdôrazniť, že je to veľmi 
dôležité, lebo ulice sú vo veľmi 
zlom stave - ale možno časť z 
týchto peňazí by bolo treba pre-
smerovať na čistenie a obnovu 
kanalizačného systému, veď 
obyvatelia právom očakávajú 
riešenie tejto situácie.

Dôležitým bodom bolo pre-
rokovanie rokovacieho poriad-
ku. Aj ja ako poslanec vidím, že 
takto to už dlho nemôže fungo-
vať, je to neudržateľné. Zastu-
piteľstvo musí fungovať efek-
tívnejšie, ale ten bod, v ktorom 
limitovali vystúpenie poslancov 
na 5 minút, sme nemohli od-
súhlasiť a keďže predkladateľ 
našu požiadavku o zvýšenie 

Zo zasadnutia zastupiteľstva

(Pokračovanie na 2. strane)

Pozývame na piknik
Veľmi srdečne pozývame všetkých na výnimočný a úplne 

nový PIKNIK na začiatku školského roka! Stretneme sa v nede-
ľu 18. septembra 2016 o 14:30 v areáli ZŠ Rozmarínovej! Tento-
raz tam budú aj ŽIVÍ MIMONI! Pripravíme atrakcie, výborný 
guláš, langoše a iné dobroty!

Veríme, že toto tradičné stretnutie bude naplnené výnimoč-
ne silnou radostnou a rodinnou atmosférou! Tešíme sa na vás!

Animátori KN

Mesto Komárno 10. febru-
ára 2016 zverejnilo na webovej 
stránke výzvu na financovanie 
projektov, ktorých cieľom je 
zlepšenie kvality života, ži-
votného prostredia a ochrana 
našich prírodných hodnôt. Na 
tento rok je stanovený finančný 
limit na financovanie takýchto 
projektov v sume 10 000 eur. 

Ešte stále je možnosť podať 
svoje žiadosti do 30. septembra, 
keďže finančný limit stanovený 
na tento rok ešte nie je vyčer-
paný. Žiadosti je možné podať 

písomne poštou, alebo osobne 
v podateľni Mestského úradu v 
Komárne, Námestie gen. Klap-
ku 1, 945 01 Komárno. Odpo-
rúčame pozrieť si Všeobecne 
záväzné nariadenie č.12/2015 
v znení č. 28/2015. Tlačivo 
žiadosti je možné si stiahnuť z 
webovej stránky mesta, alebo 
vyzdvihnúť osobne aj na Od-
bore rozvoja, referáte projekto-
vého manažmentu a životného 
prostredia Mestského úradu v 
Komárne, kde vám podajú bliž-
šie informácie.

Výzva na čerpanie 
finančných prostriedkov

Komárňanské vínne korzo
pozýva 15. až 17. septembra

všetkých milovníkov vína a dobrej nálady

Podporte mesto!
Mestský úrad v Komárne ponúka možnosť na overenie 

písomností a dokumentov. V centrálnej prijímacej kancelárii 
na Klapkovom námestí vykonajú overenie písomností pracov-
níčky na počkanie. V prípade, ak občania túto službu využijú 
v rámci mestského úradu, poplatky za tento úkon poputujú do 
mestskej kasy. Tento príjem bude slúžiť na realizáciu požiada-
viek obyvteľov Komárna. Podporte svoje mesto, vyberte si služ-
by nášho úradu!

Občianske združenie Zdravá žena a Avon proti rakovine prsní-
ka pozývajú na seminár pre verejnosť na tému

Možnosti v prevencii rakoviny prsníka
Dozviete sa o prevencii a liečbe karcinómu prsníkovej žľazy, 
naučíte sa samovyšetrenie prsníkov. Účasť je bezplatná, semi-
nár potrvá 45 minút.

Vo štvrtok 22. septembra o 14. hodine 
Okresný úrad v Komárne, veľká zasadačka.

Nezanedbávajte prevenciu, môže Vám zachrániť život!

MEDOVÝ FESTIVAL
v sobotu 17. septembra

od 8. do 16. hodiny
pred Športovou halou v Komárne

Program: poučenie, ochutnávka medu, nákup medu a včelích 
produktov, kultúrne aktivity pre deti i dospelých, slovenský i 
maďarský folklór, gastronomické pochúťky. V prípade nepriaz-
nivého počasia bude tento festival vo vestibule športovej haly.
Srdečne vás pozývajú organizátori zo Základnej organizácie 
Slovenského zväzu včelárov v Komárne.

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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toho limitu neakceptoval, tak 
preto došlo k tomu, že poslan-
ci nakoniec neodsúhlasili nový 
rokovací poriadok. Ale aj sta-
rý rokovací poriadok obsahuje 
také časti, že keby pán primátor 
viedol schôdzu ráznejšie, tak by 
sme nemali také dlhé zasadnu-
tia.

Béla SZABÓ, poslanec za 
SMK:

„Týmto zasadnutím sme za-
čali jesennú sezónu roku 2016, 
pôvodne malo byť zasadnutie 
venované dokončeniu júlového 
rokovania. Myslím si, že pora-
die bodov rokovacieho poriad-
ku nie je dobré, priority by bolo 
potrebné zostaviť úplne inak. Aj 
v tomto prípade to mali byť ma-
jetko-právne otázky, ktoré mali 
byť na úvod, keďže sa na žiados-
ti obyvateľov už nedostalo dva 
– tri mesiace. A vzhľadom na 
nedostatok času sme sa im neve-
deli venovať ani teraz. Avšak ro-
kovali sme o dôležitých veciach. 
Čo by som ja vyzdvihol, aby 
sme obyvateľov informovali ešte 
lepšie je, že výška škody, spôso-
benej prírodnou smršťou a zato-
pením, na základe nahlásených 
škôd od obyvateľov sa vyšplhala 
na milión eur. Okrem toho aj sa-
motnému mestu vznikla škoda 
za viac ako 170-tisíc eur. Je treba 
vedieť jednu vec, že maximálna 

kapacita kanalizačnej siete mes-
ta je 9 600 litrov za sekundu, to 
znamená, že za sekundu dokáže 
vytlačiť 9,6 kubíka vody, avšak 
v tomto prípade sa do kanalizá-
cie dostalo 36-tisíc litrov vody 
za sekundu, čo je 36 kubíkov za 
sekundu, a to je takmer štvorná-
sobok kapacity, čo nie je mož-
né takýmto spôsobom vyriešiť. 
Samozrejme, aj napriek tomu 
je potrebné uvažovať nad tým, 
akými technickými spôsobmi je 
možné v budúcnosti tieto škody 
spôsobené prírodnou katastro-
fou znižovať, keďže budeme 
musieť počítať s následkami kli-
matických zmien, ktorým mož-
no budeme vystavení čoraz čas-
tejšie. A preto sa na to budeme 
musieť nachystať, aj keď akékoľ-
vek technické riešenie si vyžiada 
obrovské finančné náklady.“

János WETTER, Komár-
ňanská nezávislá skupina:

„Prerokovávali sme dva také 
body, ktoré taktiež nefigurovali 
v programe zasadnutia, avšak 
boli úplne opodstatnené. Mám 
tu na mysli žiadosti obyvateľov 
I. a II. sídliska, respektíve vy-
stúpenie pána Demingera v sú-
vislosti s dianím v Novej Stráži. 
Úplne chápem, že tí ľudia sú 
rozhorčení, znechutení, pretože 
v týchto veciach sa nič nede-
je. V prípade obyvateľov Novej 
Stráže sa problémy ťahajú už od 

roku 2009, prakticky s nulovým 
riešením. 

Sťažnosti obyvateľov prvého 
a druhého sídliska boli v júli od-
sunuté s tým, že v septembri prí-
de vedenie mesta s radikálnymi 
návrhmi riešenia situácie. Na 
opakované sťažnosti obyvateľov 
však mesto, ako vyšlo najavo, 
nebolo vôbec pripravené, aby 
dalo akékoľvek konkrétne od-
povede, keďže táto téma ani 
nefigurovala v programe. Veľmi 
pekne znejú vety typu – venuje-
me sa tomuto problému, rokuje-
me, s týmto začíname i končíme 
naše dni – od tohto sa ešte nič 
nezmení. 

Potom nasledoval rokovací 
poriadok, ktorý som predložil 
ja osobne – diskusia k nemu 
trvala dve hodiny, o tomto je-
dinom bode. Mnohým klalo 
zrak obmedzenie, na základe 
ktorého by vystúpenie poslanca 
nemalo trvať viac ako 5 minút. 
Samozrejme s dodatkom, že ak 
by išlo o mimoriadne dôležitú 
vec, tak je možné tento čas roz-
šíriť. Mnohí toto obmedzenie 
spojili s tým, že poslanec má 
právo vyjadriť svoj názor, avšak 
toto nikto nikdy neobmedzoval. 
Avšak nikde nie je napísané, že 
zastupiteľstvo nesmie určiť časo-
vé hranice vystúpení poslancov. 

Prekvapil ma výsledok hla-
sovania, ktorý bol síce neroz-

hodný, ale znamenal, že návrh 
nebol prijatý. Prekvapilo ma to, 
pretože boli takí poslanci, ktorí 
podľa mňa vo svojich vystúpe-
niach súhlasili s návrhom a pri 
hlasovaní nakoniec hlasovali 
proti nemu. Damozrejme, je to 
ich rozhodnutie a ja s ním ani 
nemám extra problém, ale mám 
pocit, že my, nezávislí, našich 8 
poslancov, ktorí sme tento ná-
vrh predložili a postavili sme 
sa zaň, urobili sme tento krok, 
pretože sme mali pocit, že vie-
me takto veci v rokovacom po-
riadku posunúť, aby bola naša 
práca efektívnejšia. Nedostali 
sme potrebnú väčšinu, a tak zo-
stáva doposiaľ platný rokovací 
poriadok, samozrejme to akcep-
tujeme a v tomto duchu budeme 
ďalej pracovať. V každom prípa-
de musíme povedať aj to, čo som 
spomenul aj pri predkladaní 
návrhu, že táto zmena rokova-
cieho poriadku by zrejme úplne 
nezmenila kultúru nášho roko-
vania. Na to, aby bola naša prá-
ca efektívna, je potrebné zmeniť 
ďalšie dve veci: jednou z nich je 
práca úradu na príprave materi-
álov, neraz sa zasadnutia natiah-
nu preto, lebo musíme vracať zle 
pripravené materiály, a opäť ich 
predkladať na ďalšom zasadnutí, 
a jednoznačne aj samotné vede-
nie zasadnutia by si vyžadovalo 
väčšiu efektivitu.“

Zo zasadnutia zastupiteľstva
(Pokračovanie z 1. strany)

Nečas v predposledný júlo-
vý deň spôsobil obrovské ško-
dy, ktoré mestský úrad zamest-
návajú ešte aj v týchto dňoch. 
Po odprataní smršťou vyvale-
ných stromov sa zisťovali a od-
straňovali škody na mestských 
nehnuteľnostiach. Potom na-
sledovali opatrenia v súvislosti 
so žiadosťami  o štátnu pomoc 
a uplatnenie náhrady škôd od 
poisťovne. Práce ešte vždy po-
kračujú.

Šesťdesiat rokov nespadlo 
na Komárno toľko vody ako 30. 
júla tohto roku. K 80 milimet-
rom zrážok sa pridružil ľadovec 
a silný vietor. Dvanásť až tri-
násť percent celkového ročného 
úhrnu zrážok padlo v priebe-
hu dvoch hodín, na mnohých 
miestach upchali kanalizácie 
listy a konáre vetrom vyvrá-
tených stromov. Kanalizačná 
sieť nedokázala spracovať také 
množstvo dažďovej vody, na 
viacerých miestach voda zostala 
v uliciach, pivniciach či gará-
žach, zmáčajúc všetko, čo v nich 
bolo. Preto primátor vyhlásil 
stav núdze a tretí povodňový 
stupeň. 

V prvej časti prác boli vyko-
návané tie viac viditeľné – z ulíc 
boli odstraňované obrovské 
padnuté stromy, odtrhnuté čas-
ti strešných krytín, v spolu-
práci s dobrovoľnými hasičmi 
bola  niekoľko dní odčerpá-

vaná voda zo zaliatych pivníc. 
Okrem pracovníkov úradu sa 
na odstraňovaní škôd podieľali 
aj hasiči, všetci pracovníci ve-
rejnoprospešných prác, ako aj 
komunálnych služieb. Doprava 
sa v priebehu niekoľkých dní 
dostala do normálu, potom na-
sledovala menej viditeľná časť 
prác.

„Po najdôležitejších prácach 
sme naplánovali ďalšie kroky. 
Museli sme zdokumentovať škody 
spôsobené na mestských nehnu-
teľnostiach – na budovách škôl, 
materských škôl, z viacerých za-
liatych pivníc sme museli zachra-
ňovať hnuteľnosti. Po zmapovaní 
škôd pracovníci úradu každý je-
den prípad zdokumentovali, pre-
šli všetky miesta s likvidátormi 
škôd poisťovní, aby boli dôsledne 
zdokumentované, aby škody vo 
výške desiatok tisíc eur možno 
čo najmenej zaťažili mesto. Bolo 
s tým nesmierne veľa práce, kto-
rú mnohí obetavo vykonávali,“ 
– uviedol prednosta mestského 
úradu Tamás Fekete. 

Pokračuje odstraňovanie 
popadaných listov a konárov, 
avšak v mnohých prípadoch do-
stali prednosť dôležitejšie veci. 
Mestský úrad s potešením sledo-
val, že na viacerých miestach sa 
do odstraňovania škôd nezištne 
zapojili aj samotní občania. Ak 
napriek tomu ešte niekde zostali 
popadané konáre, tieto miesta 

môžete nahlásiť na komunálny 
odbor mestského úradu (kon-
takty nájdete na webovej strán-
ke mesta).

„Na takúto hrozivú smršť si 
Komárňania vskutku nepamä-
tajú, obrovský príval dažďa síce 
zažili naposledy v roku 1999, 
avšak podobný nečas prežili pred 
šiestimi desiatkami rokov. Môže-
me byť hrdí, že sme okamžite re-
agovali na mimoriadnu situáciu 
a pracovníci úradu, obyvatelia a 
členovia jednotlivých organizácií 
príkladnou spoluprácou urobili 
všetko, čo bolo v ich silách,“ – po-
vedal primátor László Stuben-
dek. „Priebežne sme s vodármi 
hľadali riešenia ako by sa dalo do 
najlepšie pripraviť na podobnú 
dažďovú smršť. Dostali za úlo-
hu prečistiť kanalizačnú sieť, aj 
keď pri takomto mimoriadnom 
množstve zrážok to nie je možné 
nájsť jedinečné riešenie, keďže 
padlo desať- až dvadsaťnásobok 
priemerných zrážok.“

„Po odstránení škôd na bu-
dovách je dôležitou úlohou  uve-
denie do pôvodného stavu zele-
ných plôch. Je potrebné odstrániť 
pne a korene obrovských stromov, 
doplniť zeminu a vysadiť nové 
stromy. Na to sú potrebné stroje 
a zosúladenie prác, samotné vy-
sadenie nových stromov je mož-
né až po opadaní listov. Mesto 
pre tento účel vyhotovilo takzva-
nú zelenú mapu škôd, na základ-
ne ktorých začnú na jeseň tieto 
práce. Podľa doterajších údajov 
ide o viac ako stovku stromov, 
na pokrytie nákladov a samotné 
práce sa snažíme nájsť aj spon-
zorov,“ – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh.

Úrad plánuje aj uľahčenie 
dosiahnuteľnosti dôležitých in-
formácií v podobných kritických 
situáciách. V blízkej budúcnosti 
sa na webovej stránke mesta 
objaví komplexný zoznam dô-
ležitých informácií, telefónnych 
čísiel a potrebných inštrukcií.

Škody spôsobené smršťou v číslach 
Počet vyvrátených stromov 114
Sumár škôd na mestských nehnuteľnostiach, 
budovách škôl a materských škôlok 170 782 eur
Počet hlásených škôd od obyvateľov 238
(z toho 182 rodinných domov a 36 bytov)
Výška škôd hlásených od obyvateľov 692 000 eur
Spílenie a odvoz vyvrátených stromov 8 900 eur
Odvoz zvyškov odrezkov 4 908 eur
Oprava verejného osvetlenia 2 246 eur
Postrek proti komárom 7 141 + 13 522 eur
Čistenie otvorov kanalizácie 15 000 eur
Odstraňovanie škôd KOMVaK 38 225 eur
Oprava prepadnutých ciest 1 717 eur
Nákup pomôcok a materiálu 4 286 eur
Sumár prác na odstraňovaní škôd 96 246 eur

Odhadnutá výška škôd spôsobených 
dažďovou a veternou smršťou 959 028 eur.

Víchrica spôsobila škody 
za takmer jeden milión eur

V utorok 6. septembra sa 
uskutočnilo stretnutie pred-
sedníctva Podunajsko OOCR 
(Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu) a následne aj 
valné zhromaždenie. Členovia 
vyhodnocovali doterajšie ob-
dobie a zosúladili nové plány 
a činnosti. 

Organizácia bola zaregis-
trovaná vlani v decembri a jej 
členmi sa stali obce a turistic-
ké podnikania ležiace medzi 
Komárnom a Štúrovom. Or-
ganizácia sa už na budúci rok 
bude môcť uchádzať aj o štát-
ne dotácie, ktoré môže využiť 
v prospech popularizácie našej 
oblasti. Momentálne funguje 
z členského, ktoré platia obce 

a podnikatelia z tohto regiónu. 
Hotová je už aj webová stránka 
OOCR, ako aj iné propagačné 
materiály (http://podunajsko.
com), zosúladená je aj práca 
turisticko-informačných kan-
celárií v Komárne, Patinciach 
a Štúrove.

„Chceli by sme, aby sa Ko-
márno ešte viac prezentovalo na 
viacerých výstavách cestovného 
ruchu, upriamujeme rôznymi 
spôsobmi pozornosť na krásy 
a zaujímavosti Komárna. Oslo-
venie turistov a následné postup-
né predlžovania ich pobytu u nás 
si vyžiada spoluprácu v celom 
regióne,“ – uviedol primátor 
László Stubendek, ktorý je záro-
veň podpredsedom organizácie.

V stredu 7. septembra sa 
stretlo vedenie Európskeho 
zoskupenia územnej spolu-
práce Pons Danubii EGTC so 
samosprávami, ktoré ho tvoria 
– patria sem Komárno aj Ko-
márom, Hurbanovo, Kolárovo, 
Tata, Kisbér a Oroszlány. Ich 
cieľom je uchádzať sa o zdroje 
z európskych fondov.

„Zoskupenie Pons Danu-
bii bolo vyhodnotené ako naj-
úspešnejšia slovensko-maďar-
ská organizácia v pohraničí. Aj 
momentálne pripravujeme dve 
obstarávania, o ktorých sme ro-
kovali,“ – uviedol Zoltán Bara, 
riaditeľ organizácie.

Samosprávy spoločne roz-
hodujú o tom, k akým kon-
krétnym plánom vyhľadávajú 
zdroje. V rámci rozvoja turizmu 
to môže byť výstavba veľkoroz-
merných ihrísk, ktoré symbo-
lizujú stavby miest. Druhým 
rozvojovým cieľom je výstavba 
nových cyklotrás a rozvoj už 
existujúcich.

„V prípade Komárna by sme 
existujúce cyklotrasy chceli spojiť 
cyklokoridorom, ktorý by viedol 
od Vážskeho až po Alžbetin most. 

Rovnako dôležitým rozvojovým 
plánom je, aby sa pod Vážskym 
mostom aj na druhej strane po-
stavil prechod, vďaka ktorému 
by cyklisti vedeli z kolárovského 
úseku prejsť na trasu smerom na 
Kravany tak, aby nemuseli bicyk-
lovať cez most na frekventovanej 
ceste,“ – upresnil viceprimátor 
Béla Keszegh.

Do tejto rozvojovej aktivity 
by radi zaradili aj vybudovanie 
cyklotrasy Komárno – Martov-
ce – Hurbanovo, ktorej projek-
tová dokumentácia je už hotová 
a hotový materiál je pripravený 
na podanie.

Všetky tieto plánované akti-
vity budú ešte viac podporovať 
rozvoj podmienok pre turisti-
ku v našom regióne. Zároveň 
to bude správny smer v duchu 
moderného prístupu k požia-
davkám turistov i domácich 
návštevníkov, a to aj podľa skú-
seností s podobnými aktivitami 
v zahraničí.

Stretnutia sa zúčastnil aj pri-
mátor Nových Zámkov Otokar 
Klein, keďže mesto by sa taktiež 
chcelo pripojiť k zoskupeniu 
Pons Danubii.

Rokovalo vedenie OOCR Podunajsko

Pons Danubii EGTC 
sa pripravuje na nové súťaže

Komárňanský farár, dekan 
rímsko-katolíckej cirkvi László 
Elek bude od septembra slúžiť 
v Trsticiach a Kráľovom Brode. 
Počas jeho pôsobenia v našom 
meste si ho obľúbili nielen ka-
tolícki veriaci, ale aj obyvatelia 
nášho mesta iných vierovyzna-
ní. Pán dekan pred svojím od-
chodom zavítal aj na radnicu. 

Primátor László Stuben-
dek povedal, že pokoj a láska, 
s akou odchádzajúci dekan rie-
šil záležitosti veriacich aj mesta, 
boli príkladnými. Predstavitelia 
mesta sa László Elekovi poďako-
vali čestným uznaním za obeta-
vú prácu duchovného a zaželali 
mu v ďalšom širení slova Božie-
ho mnoho síl a zdravia.

Dekan László Elek odchádza
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Drobná inzercia

Ručná autOuMyVáReň za trhoviskom

KÉZI autóMOsó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-so 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, 
pracovisko Archív Komárno

Vás pozýva na Odborné sympózium 
v dňoch 28. a 29. septembra 2016

Remeslá a živnosti v dejinách miest
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13

l Prijmeme kuchára/-ku, po-
mocnú silu s vodičským preu-
kazom, šikovného čašníka/-čku 
do Hostinca u Čierneho psa. 
Tel.: 035/7733-190, 0915/892 
788.
l Predám garzónku v Ko-
márne, cena: 12 500 Eur. Tel.: 
0944/342 855.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.

Novorodenci
Mirella Lévaiová z Kolárova, Marcell Sebestyén z Komárna, 

Kristóf Veszprémi z Tône, Zsófia Erdeiová z Iže, Olivér Jobbágy z 
Komárna, Róza Pálinkás z Kolárova, Hanna Góra z Komárna, Stela 
Vangeľová z Nových Zámkov, Benett Czigle z Kolárova, Lea Mé-
szárosová z Kolíňan, Lara Ryšavá z Komárna, Maximiliám Doll z 
Holandska, Stella Mária Berkyová z Čalovca, Zoe Buchelová z Be-
šeňovej, Roman Madarász z Kolárova, Eduardó Csóka z Marcelo-
vej, Tibor Góth z Marcelovej, Erik Čerešnik z Hurbanova, Melissa 
Sima z Komárna, Pamela Bartalošová z Kolárova 

Sľúbili si vernosť
Daniel Caltík a Katarína Šidová, Balázs Méri a Stela Lauri-

neczová, Viktor Borovica a Monika Kolarovská, Viktor Slančík a 
Andrea Duončová, Natanael Bodzás a Barbora Pöštenyiová, Giulio 
Spezzano a Gabriela Kondrčíková, Michal Potúček a Tamara Ba-
ráthová, Pavol Santúr a Mária Mujzerová, Tomáš Bátkai a Erika 
Mažárová, Tomáš Hajdák a Miriam Kučerová, Radek Ilčík a Natália 
Slančíková

Opustili nás
76-ročná Alžbeta Eichingerová z Komárna, 78-ročný Ľudovít 

Kurčík z Vadaša, 69-ročný László Barton z Komárna, 69-ročný 
János Földes z Novej Stráže, 34-ročná Anita Miriak z Bátorových 
Kosíh, 89-ročná Ilona Martonosi z Komárna, 86-ročný Franti-
šek Molnár z Komárna, 51-ročný František Kozma z Kolárova, 
79-ročný Gyula Gál z Chotína, 77-ročná Mária Szabóová z Kolá-
rova, 83-ročná Julianna Bálint zo Svätého Petra, 73-ročný Fran-
tišek Kovács z Modrán, 86-ročná Erzsébet Csernák z Komárna, 
65-ročný Ferenc Horváth z Komárna, 19-ročná Bianka Pavlíková 
z Komárna, 66-ročný Vladimír Výberčí z Komárna, 65-ročný Ján 
Mitaš z Komárna, 83-ročná Elena Szénásiová z Vrbovej nad Vá-
hom, 80-ročná Edita Pipperová z Komárna, 83-ročný János Brú-
der z Bátorových Kosíh, 71-ročný Mgr. Stanislav Lukáč z Kolárova, 
86-ročný Gusztáv Győry z Komárna, 80-ročný Alexander Dobosi 
zo Sokoliec, 65-ročná Gizela Mátéová z Iže, 88-ročná Magdaléna 
Janitsová z Nových Zámkov, 75-ročný Lajos Székely z Komárna, 
81-ročný Zoltán Szenczi z Komárna, 68-ročná Katalin Scheck z 
Novej Stráže, 80-ročný Peter Leczkési z Kolárova, 88-ročná Eszter 
Nagy z Komárna, 64-ročný Peter Varga z Komárna

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rieky prúd, 
len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť...“

Dňa 21. augusta uplynulo 8 rokov od 
tragickej smrti našej milovanej dcéry, ses-
try, matky 

Ing. Alexandry Kisvinceovej.
Spomienku na ňu si navždy uchováme v našich srdciach.
„Kto žije v srdciach svojich milých, 
nie je mŕtvy, je len vzdialený.“
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú

rodičia, sestra s rodinou a deti. 

Ovocné stromčeky, kríky na objednávku
od 2,99 eur

Záhradkárske potreby
Mederčská 73/1 

oproti kancelárii SPP

www.prezahradkarov.sk 
tel.: 0915 119 810

Gymnázium Ľudovíta Ja-
roslava Šuleka v Komárne je 
škola s viac ako 70-ročnou 
tradíciou. V školskom roku 
2016 - 2017 sa v 4-ročnom 
a 8-ročnom štúdiu bude vzde-
lávať podobne ako v minulom 
školskom roku 310 žiakov v 13 
triedach. V štvorročnom štú-
diu otvorili dve triedy a v prí-
me osemročného štúdia jednu 
triedu. Riaditeľ gymnázia Mgr. 
Ondrej GAJDÁČ nám poskytol 
informácie o tom, ako sú pri-
pravení na nový školský rok.

Aké máte podmienky na 
vzdelávanie vašich študentov?

– Podmienky na výuku sú 
veľmi dobré. Študenti sa vzde-
lávajú v príjemnom estetickom 
prostredí. K dispozícii máme 
špičkovo zariadené odborné 
učebne biológie, chémie, che-
mické laboratórium, učebne 
informatiky, multimediálnu 
učebňu i učebňu pre výchovné 
predmety. Využívame moderné 
vyučovacie metódy, informač-
no-komunikačné technológie 
i didaktickú techniku. Novinkou 
je, že od tohto školského roka 
bezplatne zabezpečíme žiakom 
prímy a sekundy osemročného 
štúdia tablety, ktoré budú mať 
v osobnom užívaní aj na pou-
žívanie mimo školy. Skvalitní sa 
tým vyučovací proces a komu-
nikácia pedagógov so žiakmi. 
Kontakt s rodičmi už roky za-

bezpečujeme aj cez elektronickú 
žiacku knižku a od minulého 
školského roka využívame elek-
tronickú triednu knihu, ktorá 
uľahčuje a zjednodušuje prácu 
učiteľov. Celý areál školy je po-
krytý kvalitným wifi signálom 
a žiaci i pedagógovia môžu vyu-
žívať vysokorýchlostný internet 
na účely vyučovania. Celý areál 
školy pokrýva kamerový sys-
tém, ktorý sa stará o bezpečnosť 
a zároveň slúži ako prevencia.

Ktoré predmety rozširujú 
klasickú ponuku a prečo ste 
ich zaradili do vyučovania?

– Už v 2.ročníku si študen-
ti môžu vybrať jeden z ponuky 
voliteľných predmetov: rodinné 
právo, webdizajn, laboratórne 
cvičenia z chémie a medziná-
rodné vzťahy. Do ponuky sme 
zaradili zaujímavé predmety, 
ktoré spestrujú vyučovací pro-
ces a sú zamerané hlavne na 
praktické oblasti života a vzde-
lávania. V 3. a 4. ročníku majú 
naši študenti už len niekoľko 
predmetov, ktoré sú povinné 
pre všetkých a ostatné predmety 
si volia podľa záujmu a zame-
rania. Toto im pomôže lepšie 
sa pripraviť na zvolenú vysokú 
školu a zamerať sa na oblasti, 
v ktorých chcú v budúcnosti 
pôsobiť.

Z akých mimoškolských 
aktivít si študenti môžu vy-
brať?

– Aj v tomto školskom roku 
máme pripravených veľa zaují-
mavých aktivít, ktoré sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu. V 1. ročníku je to geogra-
fická exkurzia do Vysokých Ta-
tier, v 2. ročníku lyžiarsky kurz, 
v 3.r očníku exkurzia do Pienin, 
výmenný pobyt v rámci dru-
žobných vzťahov s gymnáziom 
v nemeckom Waldkraiburgu, 
návšteva arboréta v Mlyňanoch, 
návštevy divadelných predsta-
vení v Bratislave, Nitre i Komár-
ne a mnoho ďalších exkurzií a 
podujatí. V ponuke bude širo-
ká škála krúžkov ako športové, 
jazykové, divadelný a ďalšie. V 
nich sa naši študenti môžu ve-
novať svojim záľubám, rozvíjať 
svoj talent a pripravujeme ich na 
rôzne predmetové súťaže.

Gymnázium Šuleka má 
dlhoročnú bohatú športovú 
tradíciu...

– Na telesnú a športovú vý-
chovu takisto kladieme veľký 
dôraz. Žiaci majú týždenne 3 
hodiny telesnej výchovy. Zú-
častňujeme sa takmer všetkých 
športových súťaží a naše gym-
názium je pravidelne vyhod-
nocované v rámci športových 
súťaží ako najlepšie v okrese 
a v rámci stredných škôl Nit-
rianskeho kraja sa tak isto 
umiestňujeme na popredných 
miestach. Okrem telocvične 
žiaci využívajú moderné mul-

tifunkčné ihrisko, špičkovo za-
riadenú posilňovňu, cvičebňu 
s trampolínami i stolnotenisové 
herne. V blízkej budúcnosti by 
sa tieto podmienky mali ešte vý-
razne zlepšiť, pretože Nitriansky 
samosprávny kraj nám vyčlenil 
finančné prostriedky na rekon-
štrukciu telocvične, s ktorou by 
sa malo začať na jar budúceho 
roka. Výsledkom našej dlhoroč-
nej snahy a úsilia bude moderná 
telocvičňa so štandardnými roz-
mermi s príslušenstvom. Spolu 
s ostatnými zariadeniami bude 
tvoriť špičkový športový kom-
plex.

Ako sa darí vašim absol-
ventom zvládnuť prijímacie 
pohovory na vysoké školy a 
univerzity?

– Vďaka nášmu školskému 
vzdelávaciemu programu, vyso-
kej kvalifikovanosti a odbornosti 
pedagogického kolektívu, ale aj 
prístupu a uvedomelosti našich 
študentov sa percento úspeš-
nosti prijatia našich študentov 
na vysoké školy každoročne 
pohybuje okolo 95 %, s čím mô-
žeme byť spokojní. Viacerí naši 
absolventi v súčasnosti úspešne 
študujú aj na prestížnych uni-
verzitách v zahraničí, napríklad 
na Karlovej univerzite v Prahe, 
či na univerzitách vo Veľkej Bri-
tánii, Dánsku a Holandsku.

Zhovárala sa
Ľubica Balková

Gymnázium Šuleka skvalitňuje vyučovací proces 
a komunikáciu s pedagógmi i rodičmi

sOŠ Oas, Budovateľská 32, Komárno 

ponúka prenájom učebne 
najviac 5 ks s priemerným rozmerom 52 m2 vhodné na účely:

kancelárske priestory/školenia, kurzy/podobné aktivity.

Kontaktné osoby: 
Ing. Anna Bogárová, vedúca TEČ, 035/7740 602; 

Magdaléna Némethová, hospodárka 035/7740 054.  

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 12. septembra 2016 – do 16. septembra 2016
od 10. októbra 2016 – do 14. októbra 2016

od 07. novembra 2016 – do 11. novembra 2016
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s trie-
deným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených 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)

Vo víre dvadsiatich storočí
(výstava cirkevných pamätných medailí)

Otvorenie výstavy bude v piatok 16. septembra o 17. hodine 
v Zichyho paláci. Výstava potrvá do 29. októbra.


