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Centrum pre poruchy rov-
nováhy komárňanskej nemoc-
nice testuje najnovší prístroj 
na vyšetrovanie rovnováhy u 
pacientov so závratmi -  tzv. 
Video Head Impulse Test, kto-
rý má zjednodušiť a zefektív-
niť vyšetrovanie porúch rov-
nováhy. 

Video Head Impulse Test 
alebo vHIT vyšetrenie rovno-
vážneho aparátu vnútorného 
ucha patrí celosvetovo medzi 
najnovšie a najjednoduchšie 
vyšetrovacie metódy pri poru-
chách rovnováhy. Prístroj vyšet-
ruje jeden z  najstarších reflexov 
v ľudskom tele - tzv. vestibulo-
okulárny reflex, ktorého  funk-
ciou je stabilizácia obrazu a 
zabezpečenie ostrého videnia 
pri pohybe pacienta. Pomocou  
špeciálnej, v okuliaroch zabu-
dovanej infračervenej kamery s 

vysokorýchlostným snímaním 
sa zaznamenáva poloha oka 
vo vzťahu s pohybmi hlavou. 
Výhodou takéhoto vyšetrenia 
je jeho jednoduchosť, neinva-
zívnosť, časová nenáročnosť 
a hlavne jeho minimálna záťaž 
pre pacienta oproti doterajším 
vyšetrovacím metódam.

„Pri jednostrannej  poruche 
rovnovážneho orgánu nadobú-
da pacient v pohybe pocit, že 
okolitý svet sa točí, v prípade 
obojstrannej poruchy popisuje 
skôr ,,skákanie“ obrazu, pocit 
plávajúcej podlahy, pohupovania 
sa. U chorého so závratmi tým 
vzniká mylný dojem, že ide o po-
ruchu zraku. Príčina problému 
je však vo vnútornom uchu, kto-
ré sa priamo podieľa na kontrole 
očných pohybov,“ - vysvetľuje 
vedúca lekárka centra MUDr. 
Iveta Csekesová.

Zariadenie na vykonávanie 
takéhoto vyšetrenia má mož-
nosť Centrum pre poruchy rov-
nováhy testovať od decembra 
minulého roku, a to vďaka dl-
hodobej a pozitívnej spolupráci 
s dánskou firmou.

„Sme veľmi radi, že Cen-
trum pre poruchy rovnováhy v 
Komárne svojím prístrojovým 
vybavením a činnosťou pod ve-
dením MUDr. Csekesovej sledu-
je najnovšie celosvetové trendy. 
Keďže naše centrum ako prvé 
z dvoch existujúcich pracovísk 
v Slovenskej republike poskytuje 
služby pacientom z územia celej 
SR a odborné poradenstvo pre 
mnohé iné klinické pracoviská, 
našou snahou je v čo najbližšom 
časovom období trvale získať, 
resp. zaobstarať toto zariade-
nie. Vyšetrenie rovnováhy bude 
vďaka tomuto zariadeniu oveľa 

jednoduchšie a dostupnejšie, a 
to nielen pre obyvateľov Komár-
ňanského regiónu, ale aj pre 
pacientov zo všetkých kútov Slo-
venska,“ - dodal námestník pre 
zdravotnú starostlivosť MUDr. 
Rudolf Pelikán, MPH.  

Centrum pre poruchy rov-
nováhy poskytuje svoje služby 
najmä klientom s chronickou 
poruchou rovnovážneho sys-
tému (závraťou). Komplexnou 
diagnostikou, liečbou, rehabili-
táciou a edukáciou  pracovisko 
pomohlo mnohým pacientom. 
Viac informácií na internetovej 
stránke centra http://www.ne-
mocnicakomarno.sk/pracovis-
ka/ambulancie/poruchy-rovno-
vahy.html alebo na telefónnom 
čísle 035/ 7909 435.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK, a.s.

Ste držiteľom preukazu 
ťažko zdravotne postihnutého 
(ZŤP), alebo ním je vaše dieťa, 
váš rodinný príbuzný, známy? 
Potrebovali by ste sebe alebo 
pre neho zaobstarať byt a z 
bankových úverov vám to ne-
vychádza? 

Štát poskytuje štátne pod-
pory pre znevýhodnených ob-
čanov. Osobe s preukazom ZŤP 
štát pomôže s kúpou bytu. Na 
celú cenu bytu sa poskytne pod-
pora s fixným úrokom 1%, čiže 
občan zaplatí skoro len tú čiast-
ku, čo si požičal. Túto podporu 
je možné splácať až 40 rokov. 
Napríklad pri cene bytu 15 000 
eur občan spláca 48 eur mesač-
ne 30 rokov, alebo 38 eur mesač-
ne 40 rokov. V prípade starších 

občanov sa dá splácať kratšie. 
Napríklad, keď žiada o podporu 
občan, ktorý bude mať 60 rokov, 
spláca poskytnutú podporu  5 
rokov. Výška splátky je fixná, 
nemenná.

Žiadať môže sám držiteľ 
preukazu ZŤP alebo člen do-
mácnosti, ktorý s ním žije, bez 
ohľadu nato, či sú v príbuzen-
skom pomere. Žiadateľovi štát 
poskytne aj dotáciu, čiže nená-
vratnú čiastku vo výške 2 000 
eur, ktorá sa odráta z výšky po-
skytnutej podpory, a to v prípa-
de narodenia dieťaťa. 

Informácie o tejto štátnej 
podpore poskytne Mestský 
úrad, referát Štátneho fondu 
rozvoja bývania, Ing. Dana 
Szabóová, tel.035/2851 373.

Mesto Komárno vyzýva 
svojich občanov, aby do 15. 
februára 2017 uhradili svoje 
nedoplatky na dani z nehnu-
teľností, na dani za psa a na 
miestnom poplatku za komu-
nálne odpady, nedoplatky za 
nájomné za nebytové priesto-
ry, za pozemky a za záhrady.

Ďalej upozorňujeme obča-
nov, že po tomto termíne ne-
doplatky bude Mesto Komár-
no vymáhať prostredníctvom 
exekútorského úradu, čím sa 
zvýšia výdavky neplatiča o súd-
ne poplatky a trovy exekútora. 
Výzva sa týka aj občanov, ktorí 
nemajú uhradené svoje pozdĺž-
nosti z predchádzajúcich rokov. 
Je dôležité, aby tieto pozdĺžnosti 
uhradili čo najskôr a tým predišli 

nepríjemným a zbytočne dra-
hým právnym vymáhaniam.  
Zoznam občanov a podnikateľ-
ských subjektov spolu so sumou 
dlhu voči mestu bude zverejnený 
na webstránke mesta v súlade s 
§ 52 ods. 2 daňového poriadku!  
Informácie o prípadných ne-
doplatkoch môžu občania zís-
kať prostredníctvom e-mailu 
na adrese odp@komarno.sk 
– žiadame o uprednostnenie 
tohto spôsobu informovania sa, 
v tomto prípade žiadame o uve-
denie rodného čísla dotknutej 
osoby, alebo osobne na adre-
se Komárno, Pevnostný rad 3, 
Dôstojnícky pavilón, I. posch. č. 
dv. 18. Telefonický kontakt: 035 
28 51 330,  035 28 51 331,  035 
28 51 332.

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Od roku 2007 je opustený 
areál bývalej Strednej poľnohos-
podárskej školy v Hadovciach, 
ktorá bola zlúčená s dnešnou 
Strednou školou obchodu a slu-
žieb na Budovateľaskej ulici v 
Komárne. Vlani vo februári sa 
našiel záujemca o kúpu sreálu, a 
tak na tomto mieste bude vybu-
dované multifunkčné bývanie 
a rozličné služby.

Istá komárňanská spoloč-
nosť chce investovať milióny 
a v Hadovciach vytvoriť obytný 

park na vysokej úrovni. Ako sa 
k projektu vyjadril Ing. Arch. 
László Vikartovszky, budú tam 
nielen rodinné domy a byty, ale 
aj služby, možnosti športovania 
a oddychu. Ide o komplex 20 
rodinných domov a dva samo-
statne stojace bloky s viac ako 
65 bytmi. Okrem toho tam bude 
domov dôchodcov, možnosti na 
športovanie s multifunkčným 
ihriskom, krytá telocvičňa, fit-
ness, materská škola a jasle.

Nemocnica testuje prístroj 
na vyšetrovanie rovnováhy u pacientov so závratmi

V Hadovciach postavia domy a byty

Štátna podpora na kúpu bytu 
pre držiteľov preukazu ZŤP

Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne sa vo štvrtok 26. 
januára zišlo na svojom 29. 
zasadnutí. Poslanci odsúhla-
sili správu hlavného kontro-
lóra o vykonaných kontrolách 
a o plnení prijatých uznesení.

Vzali na vedomie fakt, že v 
zmysle rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví sa 
tento rok nezmení cena vodné-
ho ani stočného.

Pre potreby Domova dô-
chodcov na Špitálskej ulici od-
súhlasili dotáciu vo výške 20 
tisíc eur na kapitálové výdavky – 
na obnovu kanalizácie. Zrodilo 
sa rozhodnutie vo veci žiadosti 
firmy Comorra Servis. Schválili 
4700 eur do obnovy, zateplenia 
a bezbariérového prístupu auto-
busovej stanice.

Poslanci schválili návrh 
úmyslu predloženia projektu 

spoločných dopravných služieb 
medzi Komárnom a Komáro-
mom. Podľa neho by medzi 
oboma mestami premával auto-
bus poháňaný elektromotorom.

Poslanci hlasovali aj o tohto-
ročných dotáciách pre kultúrne 
organizácie a športové kluby. 
V roku 2017 podporu dostane 
49 športových združení a 108 
organizácií pôsobiacich v oblas-
ti kultúry.

Zrodilo sa rozhodnutie vo 
veci stravovania detí zo sociálne 
slabých rodín. Po dobu jedného 
mesiaca náklady uhradí mesto.

Poslanci ďalej schválili aj 
podporu vo výške 15 tisíc eur 
pre Nadáciu pôsobiacu pri Jó-
kaiho divadle. Nadácia tieto 
prostriedky využije na úpravu 
okolia sochy herca Attilu Kaszá-
sa, ktorý náhle zomrel pred 10 
rokmi.

Zastupiteľstvo schválilo obnovu autobusovej stanice Hlasujme, mesto môže vyhrať ihrisko
Mesto Komárno aj tento rok sa zapojilo do projektu Lidl 

detské ihrisko. Hlasovanie je od 16. januára do 28. februára 
2017 na webovej stránky www.zihadielko.sk .

Každý registrovaný účastník môže hlasovať za svoje mesto 
každý deň, jeden hlas navyše môže získať hlasujúci prostredníc-
tvom zapojenia sa do online hry. Zapojte sa aj vy do hlasovania 
a pomôžte získať detské ihrisko pre naše deti a zároveň si skráš-
liť svoje okolie!

Mestký úrad Komárno

Obyvatelia problematickej 
bytovky spôsobujú mnoho ne-
príjemností ľuďom bývajúcim 
v ich okolí. Mestský úrad vy-
užije všetky prostriedky na to, 
aby prinútil majiteľa nehnu-
teľnosti, aby zakročil. Počas 
druhého februárového týždňa 
bude dodávka pitnej vody 
v tejto bytovke, kvôli rastúcim 
nedoplatkom, zastavená. Zlep-
šenie situácie očakávajú aj od 
budúcej rómskej hliadky. 

Pred piatimi rokmi sa začala 
nabaľovať situácia, ktorá zneprí-
jemňuje život obyvateľov I. a II. 
sídliska. Znepokojujúca je naj-
mä situácia v obytných domoch 
číslo 1 a 3 na Sústružníckej ulici, 
ktoré sú vo vlastníctve spoloč-
nosti Mesange, s.r.o., konateľom 
je istý Budapešťan. Problémom 
nie sú len tamojší obyvatelia, ale 
ani samotný majiteľ nie je ochot-
ný spolupracovať s mestom.

„Počas uplynulého obdobia 
sme v súvislosti s problematic-
kým miestom vyrubili pokuty, 
aké sa len dali. Výzvy a pokuty 
majiteľovi obytného domu, v zá-

konom stanovenej maximálnej 
výške, smerovali aj z ďalších in-
štitúcií. Podľa našich informácií 
zo strany majiteľa došlo k istým 
krokom v súvislosti s presunutím 
vlastníckych práv, avšak nevieme 
k akým. Využijúc všetky zákonné 
prostriedky chceme prinútiť ma-
jiteľa spoločnosti konať“ – uvie-
dol primátor László Stubendek. 

Okrem postihov mesto za-
bezpečilo dohľad v daných lo-
kalitách viacerými spôsobmi. 
Vzniklo vysunuté pracovisko 
mestskej polície, pribudli aj pra-
videlné motohliadky. Na zákla-
de odporúčania splnomocnen-
ca vlády pre rómske komunity 
Ábela Ravasza, schválilo zastu-
piteľstvo založenie rómskych 
občianskych hliadok, ktoré by 
mali zlepšiť tamojšiu situáciu 
tým, že ich budú vykonávať 
ľudia žijúci v danej komunite. 
Zverejnené bolo už výberové 
konanie, spomedzi prihlásených 
budú vybraní dvaja kandidáti, 
ktorí budú platení z vyčlenenej 
sumy mestského rozpočtu vo 
výške 22 100 eur na rok. 

Rázny krok voči neprispôsobivým 
Počas druhého februárové-

ho týždňa spoločnosť KOMVaK 
v dotknutých obytných domoch 
zatvorí prívod pitnej vody, keď-
že dlh za jej užívanie a stočné je 
už takmer 20-tisíc eur. „Ako sme 
prisľúbili, budeme tvrdo vystu-
povať voči majiteľovi obytných 
domov i tamojším obyvateľom. 
Začiatkom februára sme na mi-
moriadnej pracovnej schôdzi do-
hodli podrobnosti toho, ako bude 
pitná voda odstavená. Na stret-
nutie sme okrem zástupcov spo-
ločnosti pozvali aj pracovníkov 
Úradu verejného zdravotníctva, 
políciu, sociálnych pracovníkov, 

keďže by sme sa chceli vyhnúť 
tomu, aby tento krok ešte viac 
znepríjemnil život obyvateľov 
z okolitých domov. Samospráva 
má povinnosť zabezpečiť pitnú 
vodu. Situácia je neúnosná, aj 
preto sme sa rozhodli konať čo 
najrozhodnejšie“ – vyhlásil pri-
mátor László Stubendek. 

Návrh, podľa ktorého by sa-
mospráva odkúpila spomínané 
4 obytné domy s problematic-
kými občanmi, zastupiteľstvo 
nepodporilo kvôli vysokej cene 
a poslanci sa odvolávali aj na 
to, že by takto vznikol zlý pre-
cedens.

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

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

Kontakt: 035 77 13 488
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V Základnej škole J. Á. 
Komenského sa uskutočnil 
IX. ročník celoškolskej konfe-
rencie „Dejiny našimi očami“. 
Ako sa zrodil tento projekt? 
Nuž, neboli to bezsenné noci 
učiteľky dejepisu spred 10 ro-
kov a ani nedostatok učiva 
v dejepise. Prekážali mi však 
názory mojich žiakov typu: „ 
Mňa sa história netýka, na čo 
mi bude dejepis, tento predmet 
nebudem v živote potrebovať, 
ja sa to nikdy nenaučím, ja to 
neviem.“ A tak som sa rozho-
dla, že to zmením takto:
l	dám  priestor každému žia-
kovi, aj tomu, ktorý sa učí ne-
rád, ktorý sa nevie alebo nechce 
učiť,
l	každý žiak bude môcť pre-
zentovať svoje vedomosti, zruč-
nosti, schopnosti, tvorivosť, 
fantáziu a kreativitu v oblasti 
histórie, informačno-komuni-
kačných technológií, umenia, 
svoje organizačné schopnosti, aj 
mimo klasických hodín dejepi-
su,
l	každý žiak sa naučí, vystupo-
vať pred obecenstvom a preko-
návať trému.

Na realizácii konferencie sa 
podieľajú všetci žiaci - delegáti, 
ktorí prezentujú svoje projekty, 
teda prednášky, referáty, mode-
ly, plagáty – postery, scénky, po-
čítačové prezentácie. Ďalej sú to 
technici, ktorí zabezpečujú na-
stavenie počítača, ozvučenie, vi-
deotechniku, úpravu klubovne, 

pripravujú sprievodnú výstavu, 
moderujú, nakrúcajú, fotogra-
fujú, zostavujú DVD a napokon 
klubovňu dávajú do pôvodného 
stavu.

Témy vedeckých príspevkov 
sú väčšinou nejakým spôsobom 
spojené s aktuálnym učivom 
v ročníku, často sú však výsled-
kom záujmu a voľby samotného 
žiaka. Žiaci svoje práce so mnou 
konzultujú. Okrem žiakov 
druhého stupňa vystupujú už aj 
tretiaci a štvrtáci so svojím po-
hľadom na minulosť nášho mes-
ta, na hrady a zámky Slovenska, 
na historické povesti.

Myslíjm si, že takýto pohľad 
na dejiny žiakov zaujal, o čom 
svedčia aj témy spracované v 
predchádzajúcom období. Tak 
napríklad pripravili prezentácie 
na tému 2 Svetová vojna, Útok 
na Sovietsky zväz, Vojna za ne-
závislosť USA a Občianska voj-
na severu proti juhu, Staroveká 
Sparta, Staroveký Egypt, Pra-
vek, Sochy na Maoi, Nežná re-
volúcia, Bitka na rieke Somme, 
Slovenské národné povstanie, 
Bitka o Monte Casino, Over-
lord, Zbrane 2. Svetovej vojny, 
V Kelemancii, Renesancia, Na-
poleonské vojny, Spomínanie 
prababky na vojnu, Spomínanie 
mamy na Nežnú revolúciu, Det-
stvo starých rodičov, Bostonské 
pitie čaju, Indiáni vyprahnu-
tej zeme, Starí Maďari, Škola 
hrou na dejepise – Balzamova-
nie, Egyptskí bohovia, Grécko, 

Grécki bohovia, Sedem divov 
sveta, Staré automobily.

Niektorí naši žiaci boli takí 
šikovní, že si trúfli postaviť a 
predstaviť modely k témam: Prí-
bytky lovcov mamutov, Praveké 
zbrane, Polozemľanka starých 
Slovanov, Moravianska Venuša, 
Stonehenge – v medovníčko-
vom vydaní, Neolitický vŕtací 
nástroj, Sochy na Maoi, Kni-
ha o II. svetovej vojne, Kniha 
o pračloveku. Ďalší žiaci pripra-
vili postery: Biedermaier, Leo-
nardo da Vinci, V Kelemancii, 
Balzamovanie v Egypte. Hlavne 
tých starších zaujali osobnosti: 
Matej Bel, Mária Terézia, Na-
poleon Bonaparte, Leonardo 
da Vinci, Ľudovít Štúr, Stalin, 
John Raabe, Jozef II., Thomas 
Alva Edison, Mojmír a Pribina. 
Za zmienku stojí aj spracovanie 
tém Misia Konštantína a Meto-
da na Veľkej Morave, Na hodine 
dejepisu v roku 1989 a 2016.

„40 rokov v živote člove-
ka - 40 rokov v živote školy“ 
bola téma, ktorú vo svojich 
projektoch, okrem odborných 
pohľadov na tajomné pyramí-
dy, balzamovanie a sarkofágy 
starých Egypťanov či dramati-
zácie misie Konštantína a Me-
toda, predviedli žiaci 7. ročníka 
na vyučovacej hodine dejepisu 
z roku 1989 a vzápätí z roku 
2016. Následne žiačka 9. roč-
níka vyspovedala svoju triednu 
pani učiteľku, otecko našich 
žiačok – bývalý žiak školy - si 

zaspomínal na staré časy, taktiež 
nás zabavili spomienky bývalej 
žiačky na prípravu na preteky 
v ľahkej atletike v podaní jej 
dcéry. Konferencia vyvrcholi-
la spomienkami našich hostí, 
bývalého pána riaditeľa Karola 
Kajana, pani učiteľky telesnej 
výchovy pani Alžbety Haláko-
vej, bývalého žiaka, dnes pána 
učiteľa a trénera Richarda Kajto-
ra a ich odpoveďami na všetečné 
otázky moderátorky.

Aká by to bola konferencia 
bez vystúpenia pani riaditeľky 
Zuzany Langschadlovej, ktorá 
si tiež zaspomínala na časy, keď 
bola učiteľským dieťaťom v tej-
to škole. Na záver sme hosťom 
odovzdali pamätné listiny, de-
legátom a technikom neskôr na 
„samostatnom vyhodnotení“. 
Obecenstvom boli žiaci, 2 – 3 
zástupcovia z každej triedy, ba aj 
celé triedy. Dohromady ich bolo 
okolo stovky. Svojou prítomnos-
ťou ma potešili bývalí delegáti a 
technici, dnes už vysokoškoláci.

Priestor klubovne ozvláštni-
la a nostalgiou zaplnila výstava 
hračiek, predmetov, oblečenia z 
uplynulých rokov. Výstava bola 
sprístupnená do konca decem-
bra. Na záver mi dovoľte poďa-
kovať sa aj touto cestou vedeniu 
školy, hosťom, kolegom a samo-
zrejme mojim žiakom – delegá-
tom a technikom.

Milada Koláriková, 
učiteľka dejepisu

ZŠ J. Á. Komenského

Na dejiny sme sa pozerali našimi očami

O dva mesiace čakajú na 
štvrtákov stredných škôl pí-
somné maturity, ale ešte pred 
nimi zasielanie prihlášok na 
vysoké školy. My sme sa niekto-
rých študentov Gymnázia 
Šuleka opýtali, na akú vysokú 
školu sa chystajú, podľa čoho 
si ju vyberali a odkiaľ čerpa-
jú informácie o škole. Okrem 
toho sme sa pýtali aj na to, kto 
im radí, akým smerom sa treba 
uberať, čomu by sa chceli veno-
vať, aké je ich vysnívané povo-
lanie a či plánujú vycestovať za 
prácou do zahraničia. 

Simona (18): Chystám sa 
študovať informatiku na Masa-
rykovej univerzite v Brne. Pres-
ný odbor nemám ešte vybraný, 
ale pravdepodobne to bude 
aplikovaná informatika. Práca s 
počítačom ma bavila už od det-
stva, čiže štúdium informatiky 
bolo isté. Školu som si vybrala 
podľa recenzií už študujúcich 
vysokoškolákov a po navštívení 
fakulty na Dni otvorených dve-
rí som veľmi spokojná s týmto 
výberom. Rada by som sa v bu-
dúcnosti zaoberala programo-
vaním, ale aj opravou počítačov.

Martina (19): Chystám sa 
na Univerzitu Palackého do 
Olomouca, konkrétne odbor 
kórejčina pre hospodársku prax. 
Vybrala som si ju, pretože ma 
vždy zaujímala kórejská kultúra 
a jazyk a keďže sa tam zároveň 
vyučuje aj ekonomika, bussiness 
alebo management, je to vý-
hodná kombinácia. Informácie 
čerpám z ich stránky, interne-
tu a od známej, ktorá si taktiež 
vybrala tento odbor. Vysnívané 
zamestnanie vyslovene nemám, 
ale táto škola má kontakty s rôz-
nymi firmami, v ktorých majú 
absolventi rovno zabezpečené 
zamestnanie, čo mi veľmi vyho-
vuje. Určite plánujem vycesto-
vať do Kórey hneď ako to bude 
možné.

Daniel (18): Mňa zaujala 
Slovenská zdravotná univerzita 
v Banskej Bystrici, katedra fyzi-
oterapia. Vyberal som si podľa 
hodnotenia ľudí na internete. 
Informácie čerpám z internetu 
a od kamarátov, ktorí tam štu-
dujú. Najradšej by som v bu-
dúcnosti pracoval ako fyziotera-
peutka, pretože si myslím, že to 
má perspektívu. Ak sa naskytne 

príležitosť, tak pôjdem aj do za-
hraničia, najlepšie do nejakého 
slávneho športového klubu.

Martin (19): Rád by som 
sa dostal na Univerzitu Komen-
ského, konkrétne na Právnickú 
fakultu. Vyberal som si podľa 
toho, čo mám rád a čo by som 
chcel robiť v budúcnosti a mys-
lím si, že to má perspektívu. Pri 
výbere mi radila rodina, priate-
lia a známi. Informácie o fakulte 
čerpám z internetu, od priateľov 
a známych. Mojím snom je byť 
právnikom, respektíve advoká-
tom. V budúcnosti by som ur-
čite chcel pracovať niekde v za-
hraničí...

Matúš (19): Mojím snom je 
dostať sa na Fakultu informač-
ných technológii v Bratislave, 
nakoľko mojimi záujmami sú 
webdizajn a programovanie. 
Sledujem aj možnosti uplatne-
nia sa na trhu práce, kde sú naj-
žiadanejší práve informatici. Pri 
výbere mi nikto neradí, idem si 
sám za svojím cieľom. Napriek 
všetkému je mojím vysnívaným 
zamestnaním byť podnikateľom, 
lebo je to jediný spôsob ako pra-
covať na voľnej nohe...

Braňo (18): Nakoľko môj 
otec má vlastný podnik, kde sa 
venuje poľnohospodárstvu, tak 
by som rád pokračoval v roz-
behnutom, a preto by som rád 
išiel študovať na Slovenskú 
poľnohospodársku univerzitu 
v Nitre. Informácie o škole čer-
pám zo samotnej stránky školy 
a od starého otca, ktorý tam štu-
doval. Za prácou do zahraničia 
vycestovať nebudem musieť.

Lucia (19): Vzhľadom na 
môj záujem o dejepis a náuku 
o spoločnosti, som si vybrala 
štúdium práva. Vidím v tom jas-
nú budúcnosť. Rozmýšľala som 
nad školami iba na Slovensku. 
Pri výbere som brala do úvahy 
kvalitu a vybavenie školy, názory 
študentov na štúdium na danej 
vysokej škole a taktiež finančné 
nároky. Prihlášky budem posie-
lať na Právnickú fakultu Univer-
zitu Komenského v Bratislave a  
Trnavskú univerzitu v Trnave.

Gymnazistom ďakujeme za 
poskytnutie svojich názorov a 
do budúcnosti im i všetkým ma-
turantom prajeme veľa šťastia.

Dávid Füssi

Gymnazistov láka informatika, kórejčina, 
fyzioterapia, právo aj iné odbory

Neoddeliteľnou súčasťou 
vzdelávacích aktivít v Základ-
nej škole na Pohraničnej ulici 
je nadviazanie úzkej spolu-
práce s univerzitami. Niekoľ-
ko našich žiakov patrí medzi 
úspešných absolventov letnej 
Detskej Univerzity Komenské-
ho v Bratislave.

Vďaka slovenským, ale aj za-
hraničným vysokoškolským pe-
dagógom univerzita každoročne 
pripravuje zaujímavé prednášky 
a prezentácie, ako aj tvorivé 
dielne a workshopy pod vede-
ním odborníkov a partnerských 
inštitúcií. Výnimočným poduja-

tím je návšteva Národnej rady 
Slovenskej republiky spojená s 
parlamentnou Hodinou otázok, 
počas ktorej žiaci spovedajú 
ministrov. Ukončenie štúdia je 
spojené so slávnostnou promó-
ciou absolventov, počas ktorej 
si študenti prevezmú diplomy v 
aule Univerity Komenského.

Ďalším kontaktom s aka-
demickou pôdou bola nedávna 
návšteva Pedagogickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, spojená s prehliadkou 
najväčšej prednáškovej miest-
nosti a Galérie univerzum. Po 
úvodných informáciách pani 

prodekanky žiaci absolvovali v 
skupinách zaujímavé technicky 
a výtvarne zamerané vzdeláva-
cie aktivity. Na Katedre techni-
ky a informačných technológií 
v rámci rozvíjania remeselníc-
kych zručností zhotovovali dre-
vené vrtuľky a na Katedre vý-
tvarnej tvorby a výchovy tvorili 
architektúru domu modernými 
digitálnymi technológiami. Ich 
všeobecný rozhľad o Európskej 
únii  preverili na fakulte formou 
testu, ktorý zvládli na výbornú. 
V závere dňa navštívili výstavu 
Jozefa Murgaša s názvom „Bez-
drôtový svet", ktorá bola pri-

pravená pri príležitosti Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku 
2016 v priestoroch Univerzitnej 
knižnice.

Považujeme za veľmi dôleži-
té, aby sme  aj týmto spôsobom 
pomáhali našim žiakom získať 
nové skúsenosti a presvedčenie 
o tom, že učenie neškodí, ale 
naopak - môže byť zaujímavé, 
atraktívne a užitočné. Je to naj-
lepší spôsob ako zvýšiť záujem 
o učenie a naučiť ich pozitívne 
vnímať vzdelanie ako základný 
predpoklad napredovania spo-
ločnosti. 
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Spolupracujeme s univerzitami

Jeden z najelegantnejších 
plesov nášho mesta, Lehárov 
ples, sa konal 14. januára vo 
veľkej sále Dôstojníckeho pa-
vilóna. Usporiadateľom bolo  
Občianske združenie Franza 
Lehára, vstupenky boli vypre-
dané už vlani 10. decembra.

Úvodný tanec  bol v podaní 
študentov Odborného gymnázia 
a odbornej školy Istvána Kulc-
sára z Komáromu. O hudbu sa 
postaral Symfonický orchester 
z Vácu pod taktovkou Pála Far-
kasa a Tekila Show Band. Veľ-
ký úspech a dlhé ovácie zožala 
operná speváčka Xénia Sárközi. 
Piaty ročník tejto spoločenskej 
udalosti poctila svojou účasťou 
aj veľvyslankyňa Maďarska na 

Slovensku Éva Molnár Cim-
balmosné. Plesu sa zúčastnili 
aj príbuzní Franza Lehára. Syl-
via Stark Albrecht, ktorá prišla 
z Berlína, je vzdialeným potom-
kom známeho skladateľa. Sylvi-
ina prababička a Lehárova ma-
mička boli sestry. Sylvia sa ku 
Komárnu viaže z otcovej strany 
a počas svojho detstva strávila 
v našom meste veľa času u svo-
jich starých rodičov.

Prvý Lehárov ples sa konal 
v v roku 2013. Počas uplynu-
lých rokov sa táto spoločenská 
udalosť, usporiadaná na po-
česť svetoznámeho operetného 
skladateľa Franza Lehára, stala 
najvýznamnejšou fašiangovou 
udalosťou Komárna.

Na ples prišli aj príbuzní 
skladateľa Franza Lehára

Polícia zmenila stránkové hodiny
Od decembra 2016 sú na oddeleniach dokladov a okres-

ných dopravných inšpektorátoch okresných riaditeľstiev Po-
licajného zboru stránkové hodiny v nasledujúcom režime:

 Pondelok 08.00 – 15.00
 Utorok 08.00 – 15.00
 Streda 08.00 – 17.00
 Štvrtok 08.00 – 15.00
 Piatok 08.00 – 14.00

Zdravotníci gynekologic-
ko-pôrodníckeho oddelenia 
Všeobecnej nemocnice Ko-
márno,  priviedli v minulom 
roku na svet 983 detí, z toho 
500 dievčatiek a 483 chlapče-
kov. Počet pôrodov oproti roku 
2015 vzrástol o 90 bábätiek. 
Medzi novorodencami bolo aj 
13 dvojičiek.

V roku 2014 sa v Komárne 
narodilo 816 bábätiek, čo bolo 
o 124 novorodencov viac ako 
v roku 2013. „Najčastejšími 
menami, ktorými pomenúva-
li mamičky a oteckovia svoje 
ratolesti v minulom roku, boli 
Ema, Mia, Dóra, Anna a Sofia 
pre dievčatká a z chlapčenských 
mien prevládali mená ako Oli-
ver, Noel, Daniel, Dávid, Tomáš 

a Sebastian. Medzi deťmi sme sa 
však mohli stretnúť aj s nezvy-
čajnejšími menami, ako naprí-
klad Enett, Tia, či Kerka medzi 
dievčatami, alebo Emir, Justin, 
či Dorian medzi chlapcami,“ - 
uviedla vedúca sestra novorode-
neckého oddelenia pani Elvíra 
Baková.

Pôrodnica Všeobecnej ne-
mocnice Komárno bola aj v roku 
2016 v projekte Sprievodca pô-
rodnicami ohodnotená ako naj-
lepšia pôrodnica v Nitrianskom 
kraji, pričom Novorodenecké 
oddelenie v roku 2016 získalo 
Certifikát pracoviska podporu-
júceho dojčenie.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK, a.s.

V tunajšej pôrodnici sa opäť zvýšil 
počet novorodencov
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Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

Pozývame na ples
Rozprávkový február môže začať. Aby bol nový rok ozaj ako 

z rozprávky, štartujeme ho práve rozprávkovými akciami! Sr-
dečne vás pozývame objaviť princeznú/princa v sebe na Bene-
fičnom plese, ktorý sa bude niesť v šate Popolušky, 18. februára 
na Selyeho univerzite. Nebude chýbať program, hosť, tombola a 
do tanca bude hrať DJ Róbert Benes. Vstupenky si môžete zakú-
piť na tel. čísle 0908 717 466 alebo 0904 541 477. Viac informá-
cií môžete nájsť na FB: Animátori KN alebo www.animatorikn.
com.                 Animátori KN

Pripravujeme jarný tábor
Rozprávkovou udalosťou bude jarný Shrekovský tábor. Sr-

dečne pozývame všetky deti od 7 do 12 rokov, (od 13 rokov je 
možné pridať sa ako pomocník), na nezabudnuteľné dobrodruž-
stvo od 22. do 24. februára 2017. Tieto tri dni budú plné hier, 
zábavy, divadla, výletu, súťaží, športu, zážitkov, tanca a mnoho 
ďalšieho! Prihlášky sú voľne stiahnuteľné na FB: Animátori KN 
alebo www.animatorikn.com a odovzdať ich môžete v ktorejkoľ-
vek zo základnej škole v Komárne.               Animátori KN 

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že trie-

dený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

od 30. januára 2017 – do 03. februára 2017
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou 

(do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvede-
nom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo 
vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s 
triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia: Triedené zložky komunálneho odpadu 
je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčáš-
skej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, 
Po, Ne - zatvorené)

Informácie na webovej stránke mesta (www.komarno.sk).

Všeobecná nemocnica 
Komárno, ktorú prevádzkuje 
nezisková organizácia FORLI-
FE a manažérsky riadi skupi-
na AGEL, sa môže pochváliť 
ďalšou ocenenou osobnosťou 
z radov svojich zamestnancov. 
Je ňou diplomovaná sestra 
Melinda Rancsó z jednotky 
intenzívnej starostlivosti vnú-
torného lekárstva, ktorá získa-
la ocenenie Strieborný odznak 
Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti za dlhodobú prácu vo vý-
bore sekcie diabetologických 
sestier, za prednáškovú činnosť 
a vzdelávanie pacientov.

Strieborný odznak jej bol 
odovzdaný v Trenčíne na sláv-
nostnom seminári pri príleži-
tosti 20. výročia založenia sekcie 
diabetologických sestier. Okrem 
toho v roku 2008 získala ocene-
nie Sestra roka v kategórii edu-
kátorka.

Pani Melinda sa okrem 
práce sestry venuje odbornej 
pomoci ľuďom s diagnózou 
diabetes mellitus, ľudovo „cuk-

rovkárom“ vo forme prednášok 
a edukačných posedení. „Som 
nesmierne vďačná za toto krásne 
ocenenie, ktoré pre mňa zname-
ná veľmi veľa. Moje povolanie je 
pre mňa poslaním. Ako eduká-
torka pracujem aj v programe 
Dôvera pomáha diabetikom. Do 
súťaže ma nominovali pacienti, 
čo si veľmi vážim. Angažujem sa 
aj vo výbore sekcie sestier pracu-
júcich v diabetológii. Spoločne so 
základnou školou organizujeme 
už niekoľko rokov dni zdravia 
pre deti. Súčasnou témou je pre-
dovšetkým prevencia cukrovky a 
rôznych civilizačných ochorení. 
Zapojila som sa aj do programu 
Modrý kruh. Aktívne sa zapájam 
do publikačnej činnosti. Píšem 
nielen o našich činnostiach, ale 
aj o dôležitosti prevencie ochore-
ní. Chcem tým dosiahnuť lepšiu 
informovanosť verejnosti,“ uvie-
dla pani Rancsó.

Diabetes mellitus, ľudovo 
cukrovka, je hormonálne ocho-
renie, ktoré sa prejavuje zvý-
šenou hladinou glukózy v krvi 

(hyperglykémia) a poruchou 
metabolizmu sacharidov v ľud-
skom tele. Touto chorobou je 
postihnutých až 5 % populácie, 
preto je osveta v otázke tejto 
choroby veľmi dôležitá. „Stále 
častejšie sa stretávam s osobami, 
akou je aj pani Rancsó, ktoré sa 
snažia aktívne vzdelávať nielen 
pacientov, ale aj širokú verejnosť. 

Vzdelávanie a osveta v proble-
matike diabetu je v súčasnosti 
nevyhnutná a preto som veľmi 
rada, že sa takejto záslužnej 
činnosti venuje sestra z našich 
radov,“ dodala námestníčka ria-
diteľa pre ošetrovateľstvo PhDr. 
Zlatica Halmová, MPH.

Mgr. Marta Csergeová
hovorkyňa AGEL SK , a.s.

Melinda Rancsó získala ocenenie Slovenskej lekárskej spoločnosti

Ocenená diplomovaná sestra Melinda Rancsó

V tomto školskom roku 
sa prvýkrát do súťaže Junior 
Freshhh zameranej na riešenie 
problémových úloh z fyziky, 
matematiky, chémie a geogra-
fie zapojili aj žiaci Strednej 
priemyselnej školy v Komárne 
z triedy s vyučovacím jazykom 
slovenským.

Stalo sa tak hlavne z ich 
vlastnej iniciatívy. Súťaž v pr-
vom kole prebieha on-line for-
mou a v rámci nej sa tímu s vy-
učovacím jazykom maďarským, 
ktorý figuroval pod názvom 
wISzKI (v zložení Bálint Ulrich, 
Fanni Árgyusi, Dominik Szabó - 
III. G), podarilo umiestniť v cel-
kovom poradí na 141. mieste.

Tím triedy s vyučovacím 
jazykom slovenským s názvom 
MARADAN sa prebojoval do 
celoslovenského finále. V rámci 

neho súťaž prebiehala v Bratisla-
ve v sídle spoločnosti Slovnaft. 
Chlapci si zmerali sily s ďalšími 
súťažnými tímami z celého Slo-
venska, pričom treba pozname-
nať, že hoci ide o ambicióznych 
mladých mužov, nechýba im ve-
ľakrát ani skromnosť a pokora.

Súťaž prebiehala od ranných 
hodín až do večera, no oplatilo 
sa na ňu prihlásiť, veď tretiaci 
Daniel Ujj, Roman Kosik a Béla 
Cservenka skvelo reprezentova-
li svoju alma mater  a priniesli 
nám cenné 2. miesto, ktoré pre 
nich znamenalo aj získanie dró-
nu ako odmeny za ich výkon. 

Sme na nich právom hrdí, 
obzvlášť preto, že sa do súťaže 
zapojili prvýkrát a prinieslo im 
to taký krásny úspech!
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Študenti priemyslovky 
Daniel Ujj, Roman Kosik a Béla Cservenka 
boli v celoslovenskom finále druhí

V sobotu 21. januára, za 
krásneho slnečného počasia, 
znovu bolo hlučno na komár-
ňanskom zimnom štadióne 
na Alžbetinovom ostrove. Tu 
sa konal turnaj amatérskych 
hokejových družstiev v ľado-
vom hokeji na otvorenej hracej 
ploche.

Na toto súperenie pozvanie 
prijali štyri družstvá z troch štá-
tov. Boli tu hokejisti z Českej re-
publiky z tímu Jamajka Přerov, 
z Maďarska družstvo THL Tata-
bánya a zo Slovenska Papagay´s 
Hurbanovo a hostitelia HK Ko-
márno.

Súťažilo sa systémom každý 
s každým a následne podľa do-
siahnutých výsledkov sa zrodili 
výsledky turnaja. Prvé miesto 
bolo zahalené tajomstvom až do 
odpískania posledného zápasu 
Papagay´s Hurbanovo – THL 
Tatabánya. Osud prial Hurba-
novčanom, ktorí s výsledkom 
5:3 vyhrali tento zápas a tak sa 
mohli tešiť z víťazstva turnaja. 
Na 2. mieste skončili chlapci z 
Přerova, 3. miesto patrilo muž-
stvu HK Komárno a ako štvrtí 
sa umiestnili hokejisti z maďar-
skej Tatabánye.

Attila Fuisz

Amatérsky hokejový turnaj

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Klietky pre chov prepelíc, 
králiky, činčily, pasce na líšky 
a kuny, liahne na vajíčka, od-
chovne pre kuriatka, krmítka 
a napájačky - robíme rozvoz 
po celom Slovensku. Viac na 
http://www.123nakup.eu/, tel.: 
0907/181 800.
l Hľadáme montážnikov na 

pokládku parkiet a montáž 
dvier. Môže byť aj absolvent, ale-
bo živnostník. Žiadosti posielaj-
te mailom na info@ks-komfort.
sk
l Prijmeme šikovného kuchá-
ra/-ku (na veku nezáleží, môže 
byť aj dôchodca) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0908/778 637.
l Prijmeme šikovného čašní-
ka/-ku (na veku nezáleží, môže 
byť aj dôchodca) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0908/778 637.

Novorodenci
Matej Halmo z Hadoviec, Adam Tarr z Beša, Zsófia Kispisti z 

Martoviec, Brigita Stojková z Kolárova, Hana Majbová z Hurba-
nova, Dorina Zejke Lányi z Mužle, Hanna Matkovič z Tešedíkova, 
Emma Lévai z Komárna, Theó Bencsík z Nových Zámkov, Tereza 
Matušková zo Šurian, Chloe Šlezák zo Štúrova, Kornél Fűri z Moče, 
Barbora Szabóová zo Svätého Petra, Adam Kosztolányi z Nesvád, 
Marián Černák z Komárna, Hanna Zsófia Tánczos z Komárna, 
Mirella Hanna Kovácsová z Komárna, Félix Fialka z Hurbanova, 
Nimród Szabó z Moče, Teo Haász zo Šale, Ede Balan z Okoličnej 
na Ostrove, Sebastián Kelemen z Nesvád, Viktória Alex Kolláriko-
vá z Komárna, Zsolt Döme z Modrán, Erzsébet Magdolna Németh 
zo Salky, Adam Szabó z Dvorov nad Žitavou, Benjamin Gudor z 
Komárna, Zsombor Papp z Komárna, Dániel Márk Varga z Komár-
na, Noel Kuruc z Kolárova, Nina Ondrejóová z Bátorových Kosíh, 
Samuel Potúček z Komárna, Tünde Vasi z Komárna, Adam Ulrich 
z Komárna

Sľúbili si vernosť
Tibor Barus a Kristina Némethová

Opustili nás
85-ročná Terézia Szarková z Komárna, 80-ročná Magdaléna 

Katonová z Komárna, 75-ročná Mária Pallag z Bátorových Kosíh, 
50-ročný Pepes Horváth Teodor ml. z Modrán, 73-ročný Ferenc 
Mogyorósi z Bajču, 71-ročný István Gunda z Komárna, 71-ročný 
Ondrej Bôrik z Komárna, 62-ročný Ján Kušnár z Komárna, 72-roč-
ná Mária Holderik z Komárna, 64-ročný František Gőgh zo Sväté-
ho Pavla, 61-ročný Ing. Imrich Fekete z Komárna, 56-ročný Jozef 
Bartalos z Iže, 60-ročný Tibor Garai z Bátorových Kosíh, 66-roč-
ná Gizella Benyó z Pribety, 84-ročný Pavol Čavojský z Komárna, 
90-ročná Judita Giliková z Komárna, 82-ročný Tibor Bencsics z 
Komárna, 75-ročná Mgr. Alžbeta Pšenáková z Komárna, 75-ročná 
Margita Salgóová z Modrán, 72-ročná Judita Hacsik z Dediny Mlá-
deže, 93-ročná Alžbeta Kondéová z Kolárova, 80-ročný Ladislav 
Varga z Patiniec, 90-ročný Miklós Mórocz z Komárna, 81-ročný 
Pavel Illés zo Zlatnej na Ostrove, 85-ročný Dezider Lénart z Ko-
lárova, 28-ročný István Czékus z Kolárova, 90-ročná Verona Sza-
laiová z Komárna, 84-ročná Irena Čechová z Komárna, 51-ročný 
Štefan Magyari z Komárna, 63-ročná Erika Strapáková z Komárna, 
92-ročná Mária Ružičová z Komárna

Seniori v bazéne
V maďarskom meste Szentes sa v 50-metrovom krytom ba-

zéne na medzinárodných plaveckých pretekoch seniorov Dezi-
der BANGHA, člen plaveckého odd. KomKo Komárno, vo ve-
kovej kategórii 80-84 ročných na 50 m voľný spôsob pred Endre 
Szántó z Debrecínu časom 0:50:47 sekúnd získal zlatú medailu. 
Na 50 m znak časom 1:04 minút tiež bol prvý.

POĎAKOVANIE
Dňa 16. januára 2017 sme sa rozlúčili s našou drahou ma-

mičkou a babičkou

Máriou RUŽIČOVOU,
ktorá nás navždy opustila vo veku 92 rokov.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a susedom za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Seniori, pozor na podvodníkov!
Podvodníci od seniorov často telefonicky žiadajú 

finančnú hotovosť. Prestavujú ako lekári a tvrdia, že 
seniorov príbuzný - syn, dcéra, vnuk - mal dopravnú 
nehodu a finančnú hotovosť potrebuje na lekárske vy-
šetrenie alebo na kompenzáciu škody, ktorú spôsobil.  
POZOR, ide o podvodníkov, preto IHNEĎ kontaktujte 
políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.


